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1 ข้อมลูเบื้องต้นของอุปกรณ์

● คุณสมบัติของอุปกรณ์

● ชิน้ส่วนของอุปกรณ์
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คุณสมบัตขิองอุปกรณ์
การพิมพ์ ● พมิพ์หน้าขนาด Letter ด้วยความเร็วสูงสุด 15 หน้าต่อนาที (ppm) และหน้าขนาด A4 ด้วยความเร็วสูงสุด 14 ppm

● พมิพ์ด้วยความละเอยีด 600 จุดต่อน้ิว (dpi) และ FastRes 1200 dpi

● สามารถปรบัแต่งการตั้งค่าเพ่ือให้ได้คณุภาพการพมิพ์ท่ีดีท่ีสุดได้

● ค่าเฉลี่ยการพิมพ์งานสําหรับตลับหมกึพมิพ์สีดาํมาตรฐาน คอื 2000 แผ่นตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 แต่จํานวนหน้าท่ีพิมพ์ได้ท่ี
แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ

การทําสําเนา ● ทําสําเนาด้วยความละเอยีด 600 จุดต่อน้ิว (dpi)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําสําเนา ในหน้า 41

หน่วยความจํา ● หน่วยความจําแบบ Random-Access Memory (RAM) ความจุ 32 เมกะไบต์ (MB)

การจัดการกระดาษ ● ถาดป้อนกระดาษหลักจุกระดาษได้สูงสุด 10 หน้า

● ถาด 1 ใส่ส่ือสําหรบัพมิพ์ได้สูงสุด 150 แผ่นหรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกจุส่ือสําหรับพมิพ์ได้สูงสุด 100 แผ่น

การสแกน ● สแกนแบบสีสมจริงด้วยความละเอยีด 1200 พิกเซลต่อน้ิว (ppi)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกน ในหน้า 55

คณุสมบัติของไดรเวอร์
เครือ่งพิมพ์

● FastRes 1200 พมิพ์งานด้วยความละเอียด 1200 จุดต่อน้ิว (dpi) สําหรับพมิพ์ข้อความและกราฟิกทางธุรกิจท่ีต้องการคุณภาพสูงในเวลา
ท่ีรวดเร็ว

การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟส ● พอร์ต USB 2.0 ความเรว็สูง

การพิมพ์แบบประหยัด ● การพมิพ์แบบ N-up (พิมพ์งานมากกว่าหน่ึงหน้าในกระดาษหน่ึงแผ่น) โปรดดท่ีู การพิมพ์กระดาษหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดยีว
ในหน้า 32 หรือ การพมิพ์หลายๆ หน้าในหน้าเดยีว (Macintosh) ในหน้า 36

● การต้ังค่าโหมดประหยัดผงหมึกท่ีใช้ผงหมกึน้อยกว่า

ความสามารถในการเข้าใช้
งาน 

● คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ใช้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอข้อความได้

● ติดตั้งและใส่ตลับหมึกพมิพ์ได้ด้วยมอืข้างเดียว

● เปิดช่องเปิดและฝาท้ังหมดได้ด้วยมือเดยีว
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ช้ินส่วนของอุปกรณ์
ก่อนใช้งาน HP LaserJet M1005 โปรดทําความรู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ก่อน

ภาพด้านหน้า
1

2

3

4
56

1 ฝาเครือ่งสแกนแบบแท่น

2 แผงควบคุม

3 ปุ่มคลายล็อคท่ีช่องใส่ตลับหมึก

4 ถาดกระดาษออก

5 ถาดป้อนกระดาษหลัก

6 ถาด 1

ภาพด้านหลังเคร่ืองพิมพ์

7
8
9

7 พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง

8 สวติช์ปิดเปิด

9 อุปกรณ์เก็บพลังงาน
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แผงควบคุม
1 3

4
5

6

2

7
8

9

1 หน้าจอแผงควบคุม ● แสดงข้อมูลสถานะ, เมนู และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

2 ปุ่มลูกศรซ้าย ● นําทางไปท่ีรายการก่อนหน้าในรายการแสดง หรือลดค่าของรายการท่ีเป็นตัวเลขลง เมื่อใช้กับรายการท่ีเป็นตัวเลข การกดปุ่มน้ี
หน่ึงครั้งจะลดค่าลงครั้งละ 1 หากกดปุ่มค้างไว้จะลดค่าลงครั้งละ 10

3 ปุ่ม Menu/Enter/OK ● เรียกใช้เมนูบนแผงควบคมุ

● ลบสถานะที่ผิดพลาด หากลบสถานะเหล่าน้ันได้

● บันทึกค่าท่ีเลือกสําหรับรายการ

● ดําเนินการซ่ึงสอดคล้องกับรายการท่ีเลือกไว้บนจอแสดงผลของแผงควบคุม

4 ปุ่มลูกศรขวา ● นําทางไปท่ีรายการถัดไปในรายการแสดง หรือเพิ่มค่าของรายการท่ีเป็นตัวเลขลง เมื่อใช้กับรายการท่ีเป็นตัวเลข การกดปุ่มน้ีหน่ึง
ครั้งจะเพิ่มค่าข้ึนครั้งละ 1 หากกดปุ่มค้างไว้จะเพ่ิมค่าขึ้นครั้งละ 10

5 ปุ่ม Cancel (ยกเลิก) ● ยกเลิกงานพิมพ์, การทําสําเนา, หรือการสแกนท่ีกําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและส่งคนืหน้าท่ีกําลังใช้งานอยู่ท้ังหมดออกจากทาง
เดินกระดาษ เวลาท่ีใช้ในการยกเลิกงานขึ้นกับขนาดของงานพมิพ์ (กดปุ่มเพยีงครั้งเดียวเท่าน้ัน) ปุ่มนี้ยังลบข้อผิดพลาดต่อเน่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ียกเลิกอีกด้วย

● ออกจากเมนูบนแผงควบคุม

6 ปุ่ม More Copy Settings (การต้ังค่าการ
ทําสําเนาเพิม่เติม)

● เข้าสู่การต้ังค่าการทําสําเนาของงานการทําสําเนาปัจจุบัน

7 ปุ่ม Lighter/Darker (อ่อนลง/เข้มข้ึน) ● เข้าสู่การตั้งค่าการความคมชัดของงานการทําสําเนาปัจจุบัน

8 ปุ่ม # Copies (จํานวนสําเนา) ● ใช้เปลี่ยนแปลงจํานวนสําเนาท่ีพมิพ์จากงานการทําสําเนาปัจจุบัน

9 ปุ่ม Start Copy (เริม่ทําสําเนา) ● เริ่มต้นงานการทําสําเนา
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2 ซอฟต์แวร์

● ข้อกําหนดข้ันตํ่าของระบบ

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● การติดต้ังซอฟต์แวร์

● ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● ซอฟต์แวร์สําหรับ Windows

● ซอฟต์แวร์สําหรับ Macintosh
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ข้อกําหนดขั้นต่ําของระบบ
ในการติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ ์คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดข้ันตํ่าต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย:

ข้อกําหนดของ Windows

● โปรเซสเซอร์ Pentium II (233 MHz)

● RAM 64 MB

● พื้นท่ีดิสก์ 35 MB

● จอสี SVGA 800x600 16 บิต

ข้อกําหนดของ Macintosh

● โปรเซสเซอร์ G3, G4 หรือ G5

● RAM 128 MB

● พื้นท่ีดิสก์ 30 ถึง 50 MB
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ระบบปฏิบัตกิารท่ีสนับสนุน
อุปกรณ์น้ีให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการต่อไปน้ี:

● Windows XP

● Windows 2000

● Windows Server 2003

● Mac OS X V10.3 ข้ึนไป
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การตดิต้ังซอฟต์แวร์
หากคอมพิวเตอร์เป็นไปตามข้อกําหนดข้ันตํ่า กระบวนการติดต้ังจะรวมซอฟต์แวร์ต่อไปน้ี

● HP LaserJet Scan โปรแกรมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

● Readiris OCR (ไม่ได้ติดต้ังไว้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น และจําเป็นต้องติดต้ังแยกต่างหาก)

● ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (Windows และ Mac)

● ไดรเวอร์ TWAIN (Mac)
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ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์น้ีให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ท่ีช่วยทําให้คอมพิวเตอร์ส่ือสารกับอุปกรณ์ได้ โดยมีท้ังระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh โดยซอฟต์แวร์น้ีเรียกว่า
ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ช่วยให้เข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ เช่น การพิมพ์ลงในขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใส่
ลายนํ้า

หมายเหตุ: คุณสามารถรับไดรเวอร์ล่าสุดได้ท่ี www.hp.com โปรแกรมการติดต้ังซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ
คอมพิวเตอร์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อขอรับไดรเวอร์ล่าสุด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับค่าคอนฟิเกอเรชันของคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

ความช่วยเหลือสาํหรับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์
ความช่วยเหลือสําหรับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะเป็นคนละส่วนกับความช่วยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความช่วยเหลือสําหรับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะอธบิายถึงปุ่ม, กล่องกา
เคร่ืองหมาย และเมนูแบบดรอปดาวน์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในไดรเวร์เคร่ืองพิมพ์ รวมท้ังคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพ์ท่ัวไป เช่น การพิมพ์สองด้าน, การพิมพ์หลายหน้าบน
กระดาษแผ่นเดียว และการพิมพ์หน้าแรกสุดหรือหน้าปกบนกระดาษอีกอย่างหน่ึง

คุณสามารถเปิดหน้าจอความช่วยเหลือได้โดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี

Windows Macintosh

● ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลกิท่ีปุ่ม ความช่วย
เหลือ

● กดปุ่ม F1 บนแป้นพมิพ์

● คลิกเครื่องหมายคําถามท่ีมมุขวาบนในหน้าจอไดรเวอร์เครื่องพมิพ์

● คลิกขวาท่ีรายการใดๆ ในไดรเวอร์ แล้วคลิก What's This?

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิกท่ีปุ่ม ?

การแก้ไขการตั้งค่าไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถเปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขการต้ังค่าได้ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี:
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ระบบปฏิบัตกิาร การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่
ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะ
ปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์

การแก้ไขการตัง้ค่าเริ่มต้นของ
งานพิมพ์ (ตวัอย่างเช่น เลือก
ขนาดหรือประเภทสื่อโดยค่าเริ่ม
ต้น)

การแก้ไขการตัง้ค่าคอนฟิเกอเร
ชัน (ตัวอย่างเช่น การใช้หรือไม่
ใช้งานการพิมพ์สองด้านด้วย
ตนเอง)

Windows 2000, XP และ
Server 2003

1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้
คลิก พิมพ์

2. เลือกช่ือเครื่องพมิพ์ และคลิก
คุณสมบัติ หรือ กําหนด
ลักษณะ

ข้ันตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการน้ีเป็นกระบวน
การท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพมิพ์ และเลอืก
กําหนดลักษณะการพิมพ์

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพมิพ์ และเลือก
คุณสมบัติ

3. คลิกท่ีแถบ การตั้งค่าอุปกรณ์

Mac OS X V10.3 และ
Mac OS X V10.4

1. ในเมนู File คลิก Print

2. เปลีย่นแปลงค่าท่ีคุณต้องการในเมนูป๊อปอัป
ต่างๆ

1. ในเมนู File คลิก Print

2. เปลีย่นแปลงค่าท่ีคุณต้องการในเมนูป๊อปอัป
ต่างๆ

3. ในเมนูป๊อปอัป Presets ให้คลกิ Save
as และพมิพ์ช่ือท่ีต้องการต้ังเป็นค่าล่วงหน้า

ค่าเหล่าน้ีจะได้รับการบันทึกในเมนู Presets เมื่อ
ต้องการใช้ค่าใหม่น้ี คุณต้องเลอืกตัวเลือกค่าล่วงหน้าท่ี
บันทึกไว้ทุกครั้งท่ีคณุเปิดโปรแกรมและพมิพ์งาน

1. เปิด Printer Setup Utility โดย
เลือกฮาร์ดไดรฟ์ แล้วคลิก
Applications คลิก Utilities และ
ดับเบิลคลกิท่ี Printer Setup
Utility

2. คลิกท่ีคิวการพิมพ์

3. ในเมนู Printers คลิก Show Info

4. คลิกเมนู Installable Options
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ซอฟต์แวร์สําหรับ Windows
โปรดดูคู่มือเร่ิมต้นใช้งานสําหรับคําแนะนําในการติดต้ัง และดูไฟล์ Readme สําหรับข้อมูลของซอฟต์แวร์ล่าสุด

ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

ในแผ่นซีดีซอฟต์แวร์มีซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan โปรดดูซอฟต์แวร์เพิ่มเติมท่ีมีให้และภาษาท่ีสนับสนุนได้ท่ีไฟล์ Readme ในแผ่นซีดีรอม

การติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์บน Windows

ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ซ่ึงมีมากับเคร่ืองพิมพ์เข้าในไดรฟ์ซีดีรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากหน้าจอ Welcome ไม่ปรากฏข้ึน ให้คลิก Start บนทาสก์บาร์ของ Windows และคลิก Run, พิมพ์ Z:\setup (โดย Z เป็น
ตัวอักษรประจําไดรฟ์ซีดีของท่าน) และคลิก OK

การยกเลิกการตดิตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์บน Windows

1. คลิก เร่ิมต้น แล้วคลิก ทุกโปรแกรม
2. คลิก HP แล้วคลิก HP LaserJet M1005 MFP

3. คลิก ยกเลิกการติดตัง้ HP LaserJet M1005 MFP และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือลบซอฟต์แวร์
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ซอฟต์แวร์สําหรบั Macintosh
เน้ือหาส่วนน้ีจะอธิบายวิธีการติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สําหรับ Macintosh

การติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์บน Macintosh

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ระหว่างพอร์ต USB ท่ีเคร่ืองพิมพ์และพอร์ต USB ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้สายเคเบิล USB มาตรฐานยาว 2 เมตร (6.56 ฟุต)

2. ใส่แผ่นซีดีท่ีให้มาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ไว้ในไดรฟ์ซีดีรอมและรันโปรแกรมติดต้ัง

ยทูิลิต้ีการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ควรจะเร่ิมต้นทํางานโดยอัตโนมัติ หากยูทิลิต้ีไม่เร่ิมต้น ให้ไปท่ีข้ันถัดไป

3. ดับเบิลคลิกไอคอนฮาร์ดดิสก์บนเดสก์ทอป

4. เปิดโฟลเดอร์ Applications จากน้ันเปิดโฟลเดอร์ Utilities

5. ดับเบิลคลิกท่ี ยทิูลิตี้การตั้งค่าเครือ่งพิมพ์ แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือติดต้ังซอฟต์แวร์

การยกเลิกการตดิตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์บน Macintosh 

1. ดับเบิลคลิกไอคอนฮาร์ดดิสก์บนเดสก์ทอป

2. เปิดโฟลเดอร์ Applications จากน้ันเปิดโฟลเดอร์ Utilities

3. ดับเบิลคลิกท่ี ยทิูลิตี้การตั้งค่าเครือ่งพิมพ์
4. ในยูทิลิต้ีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ เลือกอุปกรณ์ แล้วคลิก ลบ บนแถบเคร่ืองมือ
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3 ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์

● คําแนะนําโดยทั่วไป

● การเลือกกระดาษและส่ือท่ีใช้พิมพ์แบบอื่น ๆ

● แนวทางการเลือกใช้ส่ือ

● นํ้าหนักและชนิดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีสนับสนุน

● สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ
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คําแนะนําโดยท่ัวไป 
วัสดุพิมพ์บางอย่างอาจตรงตามแนวทางทั้งหมดในคู่มือน้ี แต่ยังไม่อาจให้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจ ปัญหาน้ีอาจเกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ระดับอุณหภูมิและความชื้นท่ีไม่ถูก
ต้อง หรือตัวแปรอื่นๆ ท่ี HP ไม่อาจควบคุมได้

ทุกคร้ังก่อนซ้ือส่ือสําหรับพิมพ์เป็นจํานวนมาก โปรดลองพิมพ์ทดสอบและตรวจดูว่าส่ือสําหรับพิมพ์น้ันมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดท่ีระบุในคู่มือผู้ใช้ และใน คู่มือส่ือ
สําหรบัพิมพ์ของ HP LaserJet Printer Family ซ่ึงคุณสามารถดูได้ท่ีเว็บ www.hp.com/support/ljpaperguide สําหรับข้อมูลการส่ัง
ซ้ือ โปรดดูท่ี ข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์เสริมและการส่ังซ้ือ ในหน้า 99

ข้อควรระวัง: การใช้วัสดุพิมพ์ท่ีไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP อาจก่อให้เกิดปัญหาของอุปกรณ์ ซ่ึงทําให้ต้องซ่อมแซม การซ่อมแซมน้ีไม่อยู่ในการรับประกัน
และข้อตกลงการบริการของ HP

อุปกรณ์สามารถใช้กับส่ือได้หลายประเภท เช่น กระดาษพิมพ์ (รวมท้ังกระดาษรีไซเคิล 100%), ซองจดหมาย, ฉลาก, แผ่นใส, กระดาษมันสําหรับ LaserJet,
กระดาษ HP LaserJet Tough และกระดาษตามขนาดท่ีกําหนดเอง คุณสมบัติของส่ือ เช่น นํ้าหนัก, ส่วนประกอบ, เน้ือกระดาษ และความชื้นเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของงานพิมพ์ หากใช้ส่ือท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนดในคู่มือน้ีอาจทําให้เกิดปัญหาดังต่อไปน้ี:

● คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี

● กระดาษติดมากข้ึน

● อุปกรณ์มีการสึกหรอก่อนเวลาอันควรจนต้องซ่อมแซม

การเลือกกระดาษและสื่อท่ีใช้พิมพ์แบบอ่ืน ๆ
ส่วนคุณสมบัติต่างๆ เช่น นํ้าหนัก เส้นใย และความชื้น เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองและคุณภาพงานพิมพ์ หากต้องการให้งานพิมพ์มี
คุณภาพท่ีดีท่ีสุด ให้ใช้ส่ือท่ีใช้พิมพ์คุณภาพสูงท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์เท่าน้ัน โปรดดูท่ี แนวทางการเลือกใช้ส่ือ ในหน้า 16 สําหรับรายละเอียดของข้อ
กําหนดรายละเอียดสําหรับกระดาษและส่ือท่ีใช้พิมพ์

หมายเหตุ: โปรดลองพิมพ์ทดสอบก่อนทุกคร้ัง ก่อนส่ังซ้ือส่ือเป็นจํานวนมาก ผู้จําหน่ายส่ือสําหรับพิมพ์ควรมีความเข้าใจถึงข้อกําหนดท่ีระบุใน คู่มือส่ือ
สําหรบัพิมพ์ของ HP LaserJet Printer Family (หมายเลขชิ้นส่วนของ HP  5963-7863) โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี แนวทางการเลือกใช้ส่ือ
ในหน้า 16

สื่อที่ใช้กับ HP 

HP ขอแนะนําให้คุณใช้ส่ือสําหรับ HP LaserJet กับอุปกรณ์น้ี

สื่อที่ใช้พมิพ์ท่ีควรหลีกเลี่ยง
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้กับส่ือได้หลายประเภท การใช้ส่ือท่ีอยู่นอกเหนือข้อกําหนดจะทําให้คุณภาพงานของงานพิมพ์ลดลงและมีโอกาสเกิดกระดาษติดภายในเคร่ืองมากข้ึน

● ห้ามใช้ส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีหยาบเกินไป

● ห้ามใช้ส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีมีรอยตัดหรือรอยแทงเป็นรูท่ีไม่ใช่กระดาษแบบมีรูเจาะ 3 รูท่ีเป็นมาตรฐาน

● อย่าใช้แบบฟอร์มแบบหลายส่วน

● ห้ามใช้กระดาษท่ีมีลายนํ้าหากคุณกําลังพิมพ์แพ็ตเทิร์นท่ีแข็ง
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สื่อที่สามารถสร้างความเสยีหายให้อุปกรณ์ได้
ในบางกรณีซ่ึงเกิดข้ึนไม่บ่อยนัก ส่ือสําหรับพิมพ์สามารถสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ได้ โปรดหลีกเล่ียงส่ือต่อไปน้ีเพื่อป้องกันความเสียภายท่ีอาจเกิดข้ึน:

● อย่าใช้วัตถุท่ีจะใช้พิมพ์ซ่ึงมีลวดเย็บกระดาษติดอยู่

● ห้ามใช้แผ่นใสที่ใช้กับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเคร่ืองพิมพ์อุณหภมิูตํ่าอื่นๆ ใช้เฉพาะแผ่นใสท่ีกําหนดให้ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ได้เท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษอัดรูปสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

● ห้ามใช้กระดาษท่ีมีรอยนูนหรือเคลือบผิวและไม่ใช่กระดาษท่ีใช้กับระดับอุณหภูมิของฟิวเซอร์สร้างภาพโดยเฉพาะ เลือกส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีสามารถทนอุณหภูมิ
200°C เป็นเวลา 0.1 วนิาทีได้ HP ผลิตส่ือท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวเพ่ือใช้กับอุปกรณ์โดยเฉพาะ

● ห้ามใช้กระดาษหัวจดหมายท่ีใช้หมึกย้อมอุณหภมิูตํ่า แบบฟอร์มหรือหัวจดหมายท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้าต้องใช้หมึกท่ีสามารถทนอุณหภูมิ 200°C เป็นเวลา 0.1 วนิาที
ได้

● ห้ามใช้ส่ือใดๆ ท่ีปลดปล่อยแก๊ส หลอมละลาย แตกตัว หรือเปล่ียนสีเม่ือสัมผัสกับอุณหภูมิ 200°C เป็นเวลา 0.1 วินาที

ในการส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองสําหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet ในสหรัฐอเมริกา โปรดไปท่ี www.hp.com/go/ljsupplies ประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกโปรดไป
ท่ี www.hp.com/ghp/buyonline.html/
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แนวทางการเลือกใช้สื่อ
ส่วนต่อไปน้ีเป็นแนวทางและคําแนะนําในการพิมพ์งานลงบนแผ่นใส, ซองจดหมาย และส่ือชนิดพิเศษอ่ืนๆ คุณสามารถดูแนวทางและข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อช่วยเลือกส่ือ
ท่ีให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีท่ีสุด และหลีกเล่ียงส่ือท่ีอาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือทําความเสียหายให้อุปกรณ์

กระดาษ
เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โปรดใช้กระดาษมาตรฐาน 80-g/m2 หรือ 20 ปอนด์ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดีและไม่มีรอยตัด รอยบาก ฉีกขาด รอยเลอะ มีวัสดุ
อื่นหรือฝุ่นผงติดอยู่ ยับย่น เป็นรู เป็นลอน หรือม้วนงอ

หากคุณไม่แน่ใจว่ากระดาษท่ีคุณกําลังใช้พิมพ์เป็นกระดาษชนิดใด (เช่นกระดาษปอนด์หรือกระดาษรีไซเคิล) ให้ดูท่ีฉลากบนห่อกระดาษ

กระดาษบางประเภทอาจทําให้เกิดปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์ กระดาษติด หรือทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

ลักษณะอาการ ปัญหาของกระดาษ วิธีแก้ไข

คณุภาพการพมิพ์หรอืการยึดเกาะของผงหมึกไม่ดี

เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ

กระดาษช้ืนเกินไป หยาบเกินไป ลื่นเกินไปหรือนูนเกินไป โปรดลองใช้กระดาษประเภทอื่นท่ีมีระดับความเรียบ
100-250 Sheffield และมคีวามช้ืนในเนื้อกระดาษ
4-6 %

ตรวจสอบอปุกรณ์และส่ือสําหรับพิมพ์ว่าเลือกประเภทส่ือถูกต้อง
แล้ว

หมึกขาดเป็นช่วง กระดาษติดขัด หรือม้วนงอ จัดเก็บไม่เหมาะสม เก็บกระดาษวางบนพืน้ราบภายในห่อป้องกันความช้ืน

เงาพื้นหลังสีนํ้าตาลท่ีมีเพิ่มมากขึ้น กระดาษอาจหนาเกินไป ใช้กระดาษที่มีนํ้าหนักเบาข้ึน

กระดาษม้วนงอมาก

เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ

กระดาษช้ืนมากเกินไป เส้นใยอยู่ในทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง หรือใช้
เส้นใยแบบส้ัน

ใช้กระดาษเกรนยาว

ตรวจสอบอปุกรณ์และส่ือสําหรับพิมพ์ว่าเลือกประเภทส่ือถูกต้อง
แล้ว

กระดาษติดหรืออุปกรณ์เสียหาย กระดาษที่มีรอยตัดหรอืรอยแทงเป็นรู ไม่ใช้กระดาษที่มรีอยตัดหรือมรีอยแทงเป็นรู

เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ กระดาษที่มีขอบไม่เรียบ ใช้กระดาษที่มีคณุภาพดี

หมายเหตุ: อุปกรณ์ใช้ความร้อนและแรงดันในการหลอมผงหมึกให้ติดกับเน้ือกระดาษ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าใช้
หมึกท่ีทนต่ออุณหภูมิของฟิวเซอร์ท่ี 200°C เป็นเวลา 0.1 วินาทีได้

อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายท่ีใช้หมึกอุณหภมิูตํ่าในการพิมพ์ เช่นกระดาษท่ีใช้ในงานวัดอุณหภูมิ

ห้ามใช้กระดาษท่ีมีหัวจดหมายเป็นตัวนูน

ห้ามใช้แผ่นใสท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเคร่ืองพิมพ์อุณหภูมิตํ่าอื่นๆ ใช้เฉพาะแผ่นใสท่ีกําหนดให้ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ได้เท่าน้ัน

กระดาษสี
● กระดาษสีควรมีคุณภาพสูงแบบเดียวกับกระดาษสีขาว

● ผงสีต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิของฟิวเซอร์ท่ี 200°C (392°F) เป็นเวลา 0.1 วนิาทีได้โดยไม่เส่ือมสภาพ

● อย่าใช้กระดาษท่ีเคลือบสีหลังจากกระดาษถูกสร้างข้ึน
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สื่อที่กําหนดขนาดเอง
ใช้ถาดกระดาษเข้าหลักสําหรับกระดาษหลาย ๆ แผ่น โปรดดูข้อมูลขนาดส่ือท่ีสนับสนุนได้จาก นํ้าหนักและชนิดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีสนับสนุน ในหน้า 20

ข้อควรระวัง: ดูให้แน่ใจว่า กระดาษไม่ได้ติดกันก่อนป้อนลงในถาดกระดาษ

ฉลาก
HP ขอแนะนําให้คุณพิมพ์ฉลากจากถาดป้อนกระดาษหลัก โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

ข้อควรระวัง: ห้ามป้อนฉลากเข้าเคร่ืองเกินกว่าคร้ังละหน่ึงแผ่น คุณภาพของเทปกาวอาจเส่ือมลงและทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

รูปแบบฉลาก
เม่ือเลือกฉลาก ให้พิจารณาคุณสมบัติของส่วนประกอบดังต่อไปน้ี

● เทปกาว: วัสดุทําเทปกาวต้องทนต่ออุณหภูมิสูงสุดของฟิวเซอร์ท่ี 200°C ได้

● การเตรียมการ: ใช้เฉพาะฉลากท่ีด้านหลังไม่มีส่ิงใดติดอยู่เท่าน้ัน ฉลากท่ีมีท่ีว่างระหว่างแต่ละแผ่นฉลากอาจมีการลอกออก ซ่ึงจะทําให้กระดาษติดขัด
อย่างหนัก

● การม้วนงอ: ก่อนพิมพ์ ฉลากจะต้องเรียบแบนโดยม้วนงอไม่เกิน 13 มม. ในทุกทิศทาง

● สภาพฉลาก: ห้ามใช้ฉลากท่ีย่น เป็นฟอง หรือมีรอยเผยอซ่ึงอาจทําให้ฉลากหลุดออกจากกัน

แผ่นใส
แผ่นใสต้องทนต่ออุณหภูมิสูงสุดของฟิวเซอร์ท่ี 200°C ได้

ข้อควรระวัง: คุณสามารถพิมพ์แผ่นใสได้จากถาดจุกระดาษ 150 แผ่น (ถาด 1) แต่คุณจะใส่แผ่นใสลงกระดาษในคร้ังหน่ึงได้ไม่เกิน 75 แผ่น

ซองจดหมาย
HP ขอแนะนําให้คุณพิมพ์ซองจดหมายจากถาดป้อนกระดาษหลัก โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

องค์ประกอบของซองจดหมาย
องค์ประกอบของซองจดหมายมีความสําคัญอย่างมาก รูปแบบการพับซองจดหมายมีความแตกต่างกันมาก ไม่เพียงแตกต่างกันตามผู้ผลิตเท่าน้ัน แม้แต่ซองจดหมายของผู้
ผลิตรายเดียวกันก็ยังแตกต่างกันด้วย งานพิมพ์ซองจดหมายจะให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับคุณภาพของซองจดหมาย ในการเลือกซองจดหมาย ให้พิจารณาส่วน
ประกอบต่อไปน้ี

● นํ้าหนัก: นํ้าหนักของกระดาษซองจดหมายต้องไม่เกิน 90 g/m2 มิฉะน้ันอาจเกิดปัญหาซองจดหมายติดได้

● ลักษณะ: ก่อนพิมพ์ ซองจดหมายจะต้องเรียบแบนโดยม้วนงอไม่เกิน 6 มม. และต้องไม่มีอากาศอยู่ในซอง ซองท่ีมีอากาศอยู่ภายในอาจทําให้เกิดปัญหาได้
ห้ามใช้ซองจดหมายท่ีมีขอเก่ียว มีเชือกผูก ช่องใส มีรู เป็นรูพรุน เจาะช่อง ทําจากวัสดุสังเคราะห์ มีรอยประทับหรือดุนนูน ห้ามใช้ซองจดหมายท่ีมีเทปกาวท่ีต้องใช้
แรงดันในการปิดผนึก

● สภาพฉลาก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองจดหมายไม่มีรอยยับ รอยแหว่ง หรือมีความเสียหายอื่นๆ และตรวจสอบว่าซองจดหมายไม่มีแถบกาวท่ีไม่มีอะไรปิด
อยู่
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ซองจดหมายท่ีมรีอยต่อท้ังสองด้าน
ซองจดหมายแบบที่มีรอยต่อสองด้าน จะมีรอยต่อในแนวต้ังท่ีขอบท้ังสองของซอง แทนท่ีจะเป็นรอยต่อแบบทะแยงมุม ซองลักษณะน้ีอาจก่อให้เกิดรอยย่นได้ง่ายกว่า ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ารอยต่อน้ันยาวไปถึงมุมของซองจดหมาย ดังท่ีแสดงไว้ด้านล่างน้ี

1

2

1 ตัวอย่างซองจดหมายท่ีสามารถนํามาใช้กับเครื่อง

2 ตัวอย่างซองจดหมายท่ีไม่สามารถนํามาใช้กับเครื่อง

ซองจดหมายท่ีมแีถบกาวหรือฝาปิดซองซ่ึงมีกาว
ซองจดหมายท่ีมีแถบกาวแบบลอกออก หรือมีฝาปิดซองมากกว่าหน่ึงฝาต้องใช้เทปกาวท่ีทนต่อความร้อนและแรงดันในอุปกรณ์ที่ 200°C ได้ ฝาปิดซองที่มีมากกว่าหน่ึงฝา
อาจทําให้ซองย่น เป็นรอยยับ หรือติดขัดได้

การจดัเก็บซองจดหมาย
การเก็บรักษาซองจดหมายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ท่ีดี คุณจึงควรเก็บซองจดหมายในแนวราบ หากมีอากาศอยู่ภายในซองซ่ึงทําให้เกิดฟองอากาศ เม่ือ
นํามาพิมพ์ก็อาจทําให้ซองเกิดรอยยับได้

การ์ดสตอ็คและสื่อท่ีใช้พิมพ์แบบหนา
คุณสามารถพิมพ์การ์ดสต็อกได้หลายประเภทจากถาดป้อนกระดาษ รวมท้ังการ์ดดัชนีและโปสการ์ด การ์ดสต็อกบางอย่างอาจมีประสิทธิภาพในการพิมพ์ดีกว่าประเภทอ่ืน
เน่ืองจากมีลักษณะท่ีเหมาะต่อการป้อนผ่านเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มากกว่า

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด ห้ามใช้กระดาษท่ีหนักกว่า 157 g/m2 กระดาษท่ีหนักเกินไปอาจทําให้เคร่ืองป้อนกระดาษผิดพลาด มีปัญหาในการจัดเรียง หมึกพิมพ์
หลอมติดไม่ดี คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี หรืออุปกรณ์สึกหรอกว่าที่ควรจะเป็น

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์กระดาษท่ีมีนํ้าหนักกว่าท่ีระบุได้โดยใส่กระดาษไม่เต็มความจุของถาดป้อนกระดาษ และใช้กระดาษท่ีมีระดับความเรียบ
100-180 Sheffield

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ให้เลือกประเภทส่ือเป็น หนัก (กระดาษบอนด์ 106 g/m2 ถึง 163 g/m2; 28 ถึง 43 ปอนด์) หรือ
การ์ดสต็อก (กระดาษปก 135 g/m2 ถึง 216 g/m2; 50 ถึง 80 ปอนด์) หรือพิมพ์จากถาดกระดาษท่ีต้ังค่าไว้สําหรับใช้พิมพ์กระดาษเน้ือหนา เน่ืองจาก
การตั้งค่าน้ีมีผลต่องานพิมพ์ท้ังหมด เม่ือพิมพ์งานเสร็จแล้วโปรดต้ังค่าอุปกรณ์กลับไปใช้ค่าเดิม
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รูปแบบการ์ด
● ความเรยีบ: การ์ดสต็อกนํ้าหนัก 135-157 g/m2 ควรมีระดับความเรียบ 100-180 Sheffield การ์ดสต็อกนํ้าหนัก 60-135 g/m2 ควรมี

ระดับความเรียบ 100-250 Sheffield

● ลักษณะ: การ์ดสต็อกจะต้องเรียบแบนโดยม้วนงอไม่เกิน 5 มม.

● สภาพฉลาก: ตรวจดูให้แน่ใจว่าการ์ดไม่ย่นหรือมีรอยแหว่ง หรือความเสียหายอื่นๆ

คําแนะนําเก่ียวกับการ์ด
● ต้ังค่าขอบกระดาษให้ห่างจากขอบไม่ว่าด้านใดอย่างน้อย 2 มม.

● ใช้ถาด 1 กับการพิมพ์การ์ดสต็อก (กระดาษปกนํ้าหนัก 135 g/m2 ถึง 216 g/m2; 50 ถึง 80 ปอนด์)

หวัจดหมายและแบบฟอร์มท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้า
กระดาษหัวจดหมายเป็นกระดาษอย่างดีท่ีมักมีลายนํ้า บางคร้ังอาจใช้ใยฝ้าย มีหลายสี และตกแต่งลวดลายให้เข้ากับซองจดหมาย แบบฟอร์มท่ีพิมพ์ล่วงหน้าอาจทํามาจาก
ประเภทกระดาษหลายแบบ นับต้ังแต่กระดาษรีไซเคิลไปจนถึงกระดาษอย่างดี

ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายได้ออกแบบให้กระดาษเหล่าน้ีมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ และโฆษณาว่าพิมพ์ด้วยเลเซอร์ได้ ส่วนกระดาษท่ีมีผิวหน้าหยาบ เช่น
กระดาษที่มีผิวเป็นคล่ืน อาจต้องใช้โหมดพิเศษของฟิวเซอร์ท่ีมีในเคร่ืองพิมพ์บางรุ่น เพื่อให้ผงหมึกติดทน

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงในแต่ละหน้าเป็นเร่ืองปกติ เม่ือพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ซ่ึงไม่อาจสังเกตพบได้ เม่ือพิมพ์ด้วยกระดาษธรรมดา แต่จะสังเกตได้ชัด
เม่ือพิมพ์ในแบบฟอร์มท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้า เน่ืองจากมีเส้นและกรอบท่ีอยู่ในหน้ากระดาษอยู่แล้ว

ในการหลีกเล่ียงปัญหาเม่ือใช้แบบฟอร์มท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้า กระดาษท่ีมีลายนูน และกระดาษหัวจดหมาย โปรดปฏิบัติดังต่อไปน้ี:

● ไม่ใช้หมึกอุณหภูมิตํ่า (ประเภทท่ีใช้กับการพิมพ์แบบใช้ความร้อน)

● ใช้แบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีออฟเซ็ต

● ใช้แบบฟอร์มท่ีพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนท่ีไม่หลอมละลาย ระเหย หรือปลดปล่อยก๊าซ เม่ือสัมผัสโดนความร้อน 200°C เป็นเวลา 0.1 วินาที โดยท่ัวไปหมึก
ออกซิเดชนัหรือหมึกท่ีใช้นํ้ามันเป็นส่วนผสมจะมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดน้ี

● เม่ือพิมพ์แบบฟอร์มล่วงหน้า โปรดอย่าทําให้ความชื้นของกระดาษเปล่ียนไป และอย่าใช้วสัดุท่ีสามารถเปล่ียนคุณสมบัติการนําไฟฟ้าหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของกระดาษ
เก็บแบบฟอร์มไว้ในหีบห่อที่ป้องกันความชื่นได้

● หลีกเล่ียงการใช้แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าโดยใช้กระดาษอาบมัน

● หลีกเล่ียงการใช้กระดาษที่มีลายนูน หรือมีหัวจดหมายเป็นตัวนูน

● ไม่ใช้กระดาษท่ีมีเน้ือเป็นลวดลายในตัว

● ไม่ใช้ผงแป้งหรือวัสดุอื่นท่ีใช้ในโรงพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดกัน

หมายเหตุ: ในการพิมพ์จดหมายนําหน่ึงหน้าลงบนหัวจดหมายแล้วจึงพิมพ์เอกสารหลายหน้า ให้ใส่หัวจดหมายในถาดป้อนกระดาษหลักโดยหงายหน้าข้ึน แล้วจึงใส่
กระดาษปกติลงในถาดป้อนกระดาษปกติ (ถาด 1) อุปกรณ์จะพิมพ์งานจากถาดป้อนกระดาษหลักก่อนโดยอัตโนมัติ
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นํ้าหนักและชนิดของสื่อท่ีใช้พิมพ์ท่ีสนับสนุน 
เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โปรดใช้กระดาษถ่ายเอกสารมาตรฐานนํ้าหนัก 80 ถึง 90 g/m2 (20 ถึง 24 ปอนด์) โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดีและไม่มีรอยตัด
รอยบาก ฉีกขาด รอยเลอะ มีวัสดุหรือฝุ่นผงติดอยู่ ยบัย่น เป็นลอน หรือม้วนงอ

หมายเหตุ: อุปกรณ์น้ีใช้กับส่ือสําหรับพิมพ์ได้ท้ังขนาดมาตรฐานและขนาดท่ีกําหนดเอง ความจุของถาดใส่กระดาษข้ึนอยู่กับนํ้าหนักและความหนาของส่ือสําหรับ
พิมพ์และสภาพแวดล้อม ใช้เฉพาะแผ่นใสที่ออกแบบให้ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ได้เท่าน้ัน อุปกรณ์น้ีไม่สนับสนุนการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ตและแผ่นใสขาวดํา

ตาราง 3-1  ข้อกําหนดรายละเอียดของถาดป้อนกระดาษหลัก
สื่อที่ใช้พิมพ์ ขนาด1 น้าํหนกั ขนาดบรรจ2ุ

กระดาษ ต่ําสุด: 89 x 44 มม. (3.5 x 1.75 น้ิว) 42 - 260 แกรม/ตารางเมตร (11 - 69 ปอนด์) สูงสุด 10 แผ่นสําหรับกระดาษ 80 แกรม/ตารางเมตร
หรือ 20 ปอนด์

สูงสุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

กระดาษปก HP 3 เช่นเดียวกับขนาดกระดาษสูงสุดและตํ่าสุดท่ีระบุไว้
ก่อนหน้า

203 แกรม/ตารางเมตร (75 ปอนด์) 1 แผ่น

แผ่นใสและแผ่นฟิล์มขุ่น ความหนา:0.10 - 0.13 มม. (3.9 – 5.1
mils)

แผ่นใส 1 แผ่น

ฉลาก4 ความหนา:สูงสุด 0.23 มม. (สูงสุด 9 mils) ฉลาก 1 แผ่น

ซองจดหมาย สูงสุด 90 แกรม/ตารางเมตร (16 – 24 ปอนด์) สูงสุด 10

1 อุปกรณ์น้ีใช้กับส่ือสําหรบัพมิพ์ได้ท้ังขนาดมาตรฐานและขนาดที่กําหนดเอง โปรดตรวจสอบขนาดท่ีไดรเวอร์เครื่องพมิพ์สนับสนุน
2 ขนาดบรรจุอาจต่างกันไปตามนํ้าหนักและความหนาของส่ือท่ีใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม
3 HP ไม่รับประกันผลลพัธ์เมือ่พิมพ์ด้วยกระดาษหนาประเภทอื่น
4 ความเรียบ:100 – 250 (เชฟฟิลด์)

ตาราง 3-2  ข้อกําหนดรายละเอียดของถาด 1

สื่อที่ใช้พิมพ์ ขนาด1 น้ําหนัก ความจyุ2

ขนาดเล็กท่ีสุด 76 x 127 มม. (3 x 5 น้ิว) 60 ถึง 163 g/m2 (16 ถึง 43 ปอนด์) กระดาษ 150 แผ่น นํ้าหนัก 80 g/m2

(20 ปอนด์)
ขนาดใหญ่ท่ีสุด 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

Letter 216 x 279 มม. (8.5 x 11 น้ิว)

A4 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

A5 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 น้ิว)

B5 (ISO) 176 x 250 มม. (6.9 x 9.9 น้ิว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม. (7.2 x 10 น้ิว)

Executive 191 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)

8.5 x 13 น้ิว 216 x 330 มม. (8.5 x 13 น้ิว)

1 อุปกรณ์น้ีใช้กับส่ือสําหรับพิมพ์ขนาดมาตรฐานได้หลายประเภท โปรดตรวจสอบขนาดท่ีไดรเวอร์เครื่องพมิพ์สนับสนุน
2 ขนาดบรรจุอาจต่างกันไปตามนํ้าหนักและความหนาของส่ือท่ีใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม
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สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ 
โดยหลักการแล้ว สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษควรอยู่ในอุณหภูมิห้อง และไม่แห้งหรือชื้นเกินไป โปรดจําไว้ว่า กระดาษดูดและคลายความชื้นได้อย่าง
รวดเร็ว

ความร้อนและความชืน้ทําให้กระดาษเส่ือมคุณภาพได้ ความร้อนทําให้ความชื้นในกระดาษสูญสลายไป ขณะท่ีความเย็นจะทําให้ความชืน้เพ่ิมมากข้ึน ระบบทําความร้อนและ
เคร่ืองปรับอากาศจะทําให้ความชื้นส่วนใหญ่ในห้องหายไป กระดาษท่ีไม่ได้อยู่ในห่อบรรจุและมีการใช้อยู่ในห้องน้ันจะสูญเสียความชื้น อันเป็นเหตุให้งานพิมพ์เป็นร้ิวลายหรือ
มีรอยด่าง สภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูงและอุปกรณ์ทําความเย็นอาจมีผลให้ความชื้นในห้องเพ่ิมสูงข้ึน กระดาษท่ีไม่ได้อยู่ในห่อบรรจุและมีการใช้อยู่ในห้องจะดูดรับความชื้น
น้ัน ซ่ึงอาจทําให้งานพิมพ์จางและหมึกขาดเป็นช่วง ๆ นอกจากน้ี เม่ือกระดาษสูญเสียความชื้นหรือได้รับความชืน้มากไป กระดาษจะบิดเบ้ียว ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองให้เกิดปัญหา
กระดาษติด

ด้วยเหตุน้ี การจัดการและจัดเก็บกระดาษมีความสําคัญเทียบเท่ากับความสําคัญของกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บกระดาษมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ
งานพิมพ์และกระบวนการป้อนกระดาษ

คุณไม่ควรซ้ือกระดาษมาเก็บไว้ในปริมาณมาก เน่ืองจากอาจใช้กระดาษได้ไม่หมดในช่วงระยะเวลาส้ันๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษท่ีจัดเก็บไว้เป็นเวลานานอาจมีความ
ร้อนหรือความชืน้สูงเกินไป ซ่ึงส่งผลให้งานพิมพ์เสียหาย ดังน้ัน คุณควรมีการวางแผนก่อนเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับกระดาษจํานวนมาก

กระดาษที่ยังอยู่ในห่อบรรจุจะสามารถคงคุณภาพกระดาษไว้ได้เป็นระยะเวลานานหลายเดือนก่อนการใช้งาน กระดาษท่ีอยู่ในห่อบรรจุท่ีเปิดออกแล้วมีโอกาสท่ีจะได้รับผลก
ระทบจากสภาพแวดล้อมสูง โดยเฉพาะเม่ือกระดาษไม่ได้ถูกหุ้มด้วยวัสดุกันความชื้น

คุณควรดูแลสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บกระดาษเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ท่ีดีท่ีสุด โดยสภาพท่ีเหมาะสมคืออุณหภูมิ 20° ถึง 24°C (68° ถึง 75°F) และ
ความชื้นสัมพัทธ์ 45% ถึง 55% คุณสามารถอาศัยแนวทางต่อไปน้ีในการประเมินสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บได้:

● ต้องจัดเก็บกระดาษท่ีพิมพ์ไว้ ณ อุณหภูมิห้อง

● อากาศต้องไม่แห้งหรือชื้นเกินไป

● วธิีการจัดเก็บกระดาษท่ีเปิดห่อบรรจุแล้วท่ีดีท่ีสุดคือการปิดห่อให้แน่นภายในห่อป้องกันความชื้น หากสภาพแวดล้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ให้เปิด
ห่อบรรจุกระดาษเป็นจํานวนเท่าท่ีต้องการใช้ในการทํางานแต่ละวนัเพ่ือป้องกันการเปล่ียนแปลงจากความชื้น

● ไม่เก็บกระดาษหรือส่ือท่ีใช้พมิพ์ไว้ใกล้ความร้อน ระบบหมุนเวียนของเคร่ืองปรับอากาศ หรือใกล้หน้าต่าง ประตูท่ีถูกเปิดบ่อยๆ
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4 การใช้อุปกรณ์

● การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์

● การควบคุมงานพิมพ์

● การใช้แผงควบคุมของอุปกรณ์
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การใส่สือ่สาํหรับพิมพ์
ส่วนต่อไปน้ีจะอธิบายวิธีใส่ส่ือการพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษต่างๆ

ข้อควรระวัง: การพิมพ์บนกระดาษที่มีรอยย่น พับ หรือชํารุดอาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้ โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี แนวทางการเลือกใช้ส่ือ ในหน้า 16

การใส่เอกสารเพื่อทําสําเนาหรือสแกน
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่าน้ีในการใส่ต้นฉบับลงในอุปกรณ์เพื่อทําการสแกน

1. ยกฝาปิดเคร่ืองสแกนข้ึน

2. วางเอกสารต้นฉบับลงบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น โดยคว่ําหน้าท่ีต้องการสแกนลง และให้มุมบนด้านซ้ายของเอกสารวางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก

3. ค่อยๆ ปิดฝาลง

เอกสารพร้อมท่ีจะคัดลอกหรือสแกน

การใส่สือ่ในถาดป้อนกระดาษ
ถาดป้อนกระดาษหลัก

ถาดป้อนกระดาษหลักของ HP LaserJet M1005 MFP สามารถจุส่ือสําหรับพิมพ์ซ่ึงมีนํ้าหนัก 80 g/m2 ได้ถึง 10 แผ่น หรือซองจดหมาย, แผ่นใส หรือการ์ด
1 แผ่น ป้อนส่ือสําหรับพิมพ์โดยใส่ด้านหัวเข้าไปก่อนและหงายด้านท่ีจะพิมพ์ข้ึน ปรับตัวก้ันกระดาษด้านข้างทุกคร้ังก่อนป้อนส่ือ เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและกระดาษ
เบี้ยว
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ถาดป้อนกระดาษท่ัวไป (ถาด 1)

ถาดป้อนกระดาษท่ัวไปสามารถจุกระดาษ 80 g/m2 หรือ 20 ปอนด์ ได้ถึง 150 แผ่น หรือจุได้น้อยแผ่นกว่าหากใช้ส่ือท่ีมีความหนามากกว่าน้ี (ความสูงของปึก
กระดาษไม่เกิน 15 มม. ) ป้อนส่ือสําหรับพิมพ์โดยใส่ด้านหัวเข้าไปก่อนและคว่ําด้านท่ีจะพิมพ์ลง ปรับตัวก้ันกระดาษด้านข้างและด้านหลังทุกคร้ัง เพื่อป้องกันปัญหา
กระดาษติดและกระดาษเบี้ยว

หมายเหตุ: เม่ือคุณใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นําส่ือเดิมท้ังหมดออกจากถาดป้อนกระดาษและจัดส่ือปึกใหม่ให้ตรงแล้ว เพื่อป้องกันการ
ป้อนส่ือเข้าเคร่ืองติดกันหลายแผ่น ซ่ึงอาจทําให้ติดคาอยู่ในเคร่ืองใน
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การควบคุมงานพิมพ์
เน้ือหาส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับคําแนะนําในการพิมพ์เบื้องต้น เม่ือเปล่ียนแปลงการตั้งค่าพิมพ์ ให้ทําตามลําดับการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสําคัญก่อน-หลัง

หมายเหตุ: ชื่อของคําส่ังและกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันโดยข้ึนอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ

ลําดับความสาํคัญของการตั้งค่าพิมพ์
เม่ือเปล่ียนแปลงการต้ังค่าพิมพ์ ให้ทําตามลําดับการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสําคัญก่อน-หลัง (โปรดต้ังข้อสังเกตว่า ชือ่ของคําส่ังและกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันโดยข้ึนอยู่
กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ)

● กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้า: กล่องโต้ตอบน้ีจะเปิดข้ึนเม่ือคุณคลิกท่ี การตั้งค่าหน้า หรือคําส่ังอื่นท่ีคล้ายกันในเมนู ไฟล์ ในโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ กล่องโต้ตอบน้ีเป็นของโปรแกรมท่ีคุณกําลังใช้งานอยู่ การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงท่ีน่ีจะมผีลเหนือการตัง้ค่าท่ี
เปล่ียนแปลงจากที่อื่น 

● กล่องโต้ตอบ พิมพ์: กล่องโต้ตอบน้ีจะเปิดข้ึนเม่ือคุณคลิกท่ี พิมพ์, ตั้งค่าการพิมพ์ หรือคําส่ังอื่นท่ีคล้ายกันในเมนู ไฟล์ ในโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ กล่องโต้ตอบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมเช่นกันแต่มีระดับความสําคัญตํ่ากว่ากล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้า การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงในกล่อง
โต้ตอบ พิมพ์ ไม่มีผล เหนือการต้ังค่าท่ีเปล่ียนแปลงในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้า การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงท่ีน่ีจะ มีผล เหนือการต้ังค่าท่ีเปล่ีนน
แปลงในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์: ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะเปิดข้ึนเม่ือคุณคลิกที่ คุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงท่ีน่ี ไม่มี
ผล เหนือการต้ังค่าท่ีแปลงจากท่ีอื่น (สําหรับ Macintosh การตั้งค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะรวมอยู่ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์)

การเลือกแหล่งของกระดาษ
คุณสามารถพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หรือตามชนิดหรือขนาดของกระดาษ หากต้องการพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี สําหรับระบบปฏิบัติ
การ Macintosh ชนิดและขนาดจะรวมอยู่ด้วยกันในเมนูป๊อปอัป Paper Source

● Windows:ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หากมีให้เลือกหรือเลือกถาดจากฟิลด์ แหล่ง
กระดาษ จากแถบ กระดาษ ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● Mac OS X V10.3 ข้ึนไป จากกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกถาดหรือประเภทส่ือสําหรับพิมพ์ในเมนูแบบป๊อปอัป กระดาษ

การเลือกชนิดหรือขนาด 
คุณสามารถพิมพ์ตามแหล่งกระดาษ (ถาดกระดาษ) หรือตามชนิดหรือขนาดของกระดาษ หากคุณกําลังพิมพ์บนส่ือท่ีใช้พิมพ์แบบพิเศษ เช่น กระดาษหนา คุณควรเลือกพิมพ์
ตามชนิด เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีท่ีสุด หากต้องการพิมพ์ตามชนิดหรือขนาด ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี สําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ชนิดและขนาดจะรวม
อยู่ด้วยกันในเมนูป๊อปอัป Paper Source

● Windows:ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ให้เลือกชนิดในฟิลด์ ชนิดคือ บนแถบ กระดาษหรือเลือกขนาดจากฟิลด์ ขนาดคือ สําหรับกระดาษบางชนิด
เช่น กระดาษหัวจดหมาย คุณจะต้องต้ังค่าท้ังชนิดและขนาด

● Mac OS X V10.3 ข้ึนไป ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกถาดหรือประเภทส่ือสําหรับพิมพ์ในเมนูแบบป๊อปอัป กระดาษ
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การใช้แผงควบคุมของอุปกรณ์
คุณสามารถต้ังค่าคอนฟิกได้ท่ีแผงควบคุม

การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแผงควบคุม
ในการพิมพ์รายงานหรือแสดงข้อความบนหน้าจอแผงควบคุมเป็นภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาตามค่าเร่ิมต้นของประเทศ/พื้นท่ีของคุณ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. กด Menu/Enter (เมนู/Enter)

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Language (ภาษา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกภาษาท่ีคุณต้องการ

5. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

การเปลี่ยนประเภทและขนาดเร่ิมต้นของสือ่สําหรับพมิพ์
ต้ังค่าขนาดและประเภทของส่ือสําหรับท่ีคุณใส่ในถาดป้อนกระดาษเป็นประจํา อุปกรณ์จะใช้การตั้งค่าน้ีในการทําสําเนาและพิมพ์งาน

การเปลี่ยนขนาดเริ่มต้นของสื่อสําหรับพิมพ์
1. กด Menu/Enter (เมนู/Enter)

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. paper size (ค่าเริ่มต้นของขนาดกระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกขนาด

6. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

หากต้องการเปลี่ยนชนิดของสื่อท่ีใช้พิมพ์ที่ระบบตั้งไว้
1. กด Menu/Enter (เมนู/Enter)

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. paper type (ค่าเริม่ต้นของชนิดกระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกประเภท

6. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก
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5 การพิมพ์

ในส่วนน้ีจะมีข้อมูลเก่ียวกับงานพิมพ์แบบท่ัวไป

● การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ Windows

● การใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ Macintosh

● การพิมพ์บนส่ือชนิดพิเศษ

● การใช้การพิมพ์งานจากเอกสารท่ีเก็บไว้

● การยกเลิกงานพิมพ์
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การใช้คุณสมบัตต่ิางๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows 
เม่ือคุณพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ท่ีมีอยู่ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ได้ โปรดดูท่ีความช่วยเหลือของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับข้อมูลโดย
ละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ ท่ีมีอยู่ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ เน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีจะอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติต่อไปน้ี

● การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน

● การสร้างและการใช้ลายนํ้า

● การปรับขนาดเอกสาร

● การตั้งค่าขนาดกระดาษกําหนดเองจากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● การใช้กระดาษท่ีแตกต่างกันและการพิมพ์ปก

● การพิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายเปล่า

● การพิมพ์กระดาษหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว

● การพิมพ์สองด้าน

หมายเหตุ: การตั้งค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนท่ีการตั้งค่าของแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนท่ีการต้ังค่าของ
ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน
การตั้งค่าแบบด่วนใช้สําหรับบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์ปัจจุบันเพ่ือนํามาใช้ใหม่อีกคร้ัง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการวางแนวกระดาษ, การพิมพ์สองหน้า และ
แหล่งกระดาษได้ในการต้ังค่าแบบด่วน การตั้งค่าแบบด่วนมีอยู่ในแท็บไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถบันทึกการตั้งค่างานพิมพ์แบบด่วนได้ถึง 10 รายการ

หมายเหตุ: แม้การต้ังค่างานพิมพ์แบบด่วนท่ีคุณมองเห็นจะมีจํานวนน้อยกว่า10 รายการ แต่ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์อาจรายงานว่ามีการกําหนดการต้ังค่างานพิมพ์
แบบด่วนไว ้10 รายการแล้วก้ได้ เน่ืองจากอาจนับรวมบางค่าท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าซ่ึงไม่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในจํานวนรวมด้วย

การสร้างการตั้งค่าแบบด่วน
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. เลือกการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณต้องการใช้

3. ในกล่อง การตัง้ค่าแบบด่วน ให้ป้อนชื่อของการต้ังค่าท่ีเลือก (เช่น "รายงานประจําไตรมาส" หรือ "สถานะโปรเจคของฉัน")

4. คลิก บันทึก

การใช้การตั้งค่าแบบด่วน
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. เลือกการตั้งค่าแบบด่วนท่ีคุณต้องการใช้จากเมนูแบบดรอปดาวน์ การตั้งค่าแบบด่วน
3. คลิก ตกลง เคร่ืองจะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์ตามการต้ังค่าท่ีบันทึกไว้ในการต้ังค่าแบบด่วน

หมายเหตุ: ในการเรียกคืนการต้ังค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่าพิมพ์ท่ีระบบตั้งไว้ จากเมนูแบบดรอปดาวน์ การตั้ง
ค่าแบบด่วน
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การสร้างและการใช้ลายน้าํ
ลายนํ้าคือข้อความท่ีพิมพ์เป็นพ้ืนหลังในแต่ละหน้าของเอกสารเพ่ือเป็นข้อสังเกต เช่น "ความลับ"

การใช้ลายนํ้าท่ีมีอยู่
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. จากแถบ ลักษณะ ให้คลิกรายการแบบดรอปดาวน์ ลายนํ้า
3. คลิกลายนํ้าท่ีคุณต้องการใช้

4. หากคุณต้องการให้ลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหน้าแรก ให้คลิก หน้าแรกเท่าน้ัน
5. คลิก ตกลง เคร่ืองพิมพ์จะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์ลายนํ้าตามท่ีคุณเลือก

ในการลบลายนํ้า ให้คลิก (ไม่มี) ในรายการแบบดรอปดาวน์ ลายนํ้า

การปรับขนาดเอกสาร
ใช้ตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดปกติ นอกจากน้ี คุณสามารถเลือกพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกต่างกัน โดยปรับ
หรือไม่ปรับขนาดเอกสารก็ได้

การลดหรือเพ่ิมขนาดเอกสาร
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. บนแถบ ลักษณะพิเศษ ถัดจาก % ของขนาดปกติ ให้พิมพ์จํานวนเปอร์เซ็นต์ท่ีคุณต้องการลดหรือขยายเอกสารของคุณ
คุณสามารถใช้แถบเล่ือนในการปรับลดหรือเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ได้

3. คลิก ตกลง ผลิตภัณฑ์จะได้รับการต้ังค่าให้ย่อหรือขยายขนาดเอกสารตามเปอร์เซ็นต์ท่ีคุณเลือก

การพิมพ์เอกสารบนกระดาษขนาดแตกต่างกัน
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. ในแถบ ลักษณะ ให้คลิก พิมพ์เอกสารบน
3. เลือกขนาดกระดาษท่ีต้องการพิมพ์

4. ในการพิมพ์เอกสารลงในกระดาษโดยไม่ปรับขนาดให้พอดีกับกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือก ปรับขนาดให้พอดี 

5. คลิก ตกลง เคร่ืองจะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์เอกสารตามท่ีคุณกําหนด

การตั้งค่าขนาดกระดาษกาํหนดเองจากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. ในแท็บ กระดาษ/คุณภาพ ให้คลิก กําหนดเอง
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3. ในหน้าต่าง ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง ให้พิมพ์ชือ่ให้กับกระดาษที่กําหนดขนาดเอง

4. พิมพ์ความกว้างและความยาวของขนาดกระดาษ หากขนาดกระดาษท่ีคุณพิมพ์เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ไดรเวอร์จะปรับขนาดเล็กสุดหรือใหญ่สุดท่ีใช้ได้ให้โดย
อัตโนมัติ

5. หากจําเป็น ให้คลิกปุ่มเพ่ือเปล่ียนหน่วยวัดระหว่างมิลลิเมตรและน้ิว

6. คลิก บันทึก
7. คลิก ปิด เคร่ืองพิมพ์จะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์เอกสารบนกระดาษท่ีกําหนดขนาดเองตามท่ีคุณเลือก ชื่อท่ีคุณบันทึกไว้จะปรากฏในรายการขนาดกระดาษเพื่อใช้

งานต่อไป

การใช้กระดาษท่ีแตกต่างกันและการพิมพ์ปก
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการพิมพ์หน้าแรกท่ีแตกต่างจากการพิมพ์หน้าอื่นๆ ในงานพิมพ์

1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. ในแท็บ กระดาษ/คุณภาพ ให้เลือกกระดาษที่เหมาะสมกับหน้าแรกของงานพิมพ์

3. คลิก ใช้กระดาษอย่างอืน่
4. ในช่องรายการ ให้คลิกหน้าหรือหน้าปกท่ีคุณต้องการพิมพ์บนกระดาษท่ีแตกต่างกัน

5. ในการพิมพ์ปกหน้าหรือปกหลัง คุณต้องเลือก เพ่ิมกระดาษเปล่าหรือปกท่ีพิมพ์ไว้แล้ว
-หรือ-

เลือกประเภทกระดาษหรือแหล่งกระดาษท่ีเหมาะสมสําหรับหน้าอื่นๆ ของงานพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์เอกสารบนกระดาษท่ีคุณเลือก

หมายเหตุ: ขนาดกระดาษในงานพิมพ์ทุกหน้าจะต้องเท่ากัน

การพิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายเปล่า
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. ในแท็บ กระดาษ/คุณภาพ ให้คลิก ใช้กระดาษอย่างอืน่
3. ในกล่องรายการ ให้คลิก ปกหน้า หรือ ปกหลัง
4. คลิก เพ่ิมกระดาษเปล่าหรือปกท่ีพิมพ์ไว้แล้ว

การพิมพ์กระดาษหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว
คุณสามารถพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวได้ คุณสมบัติน้ีมีให้ใช้ได้ในบางไดรเวอร์ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบร่าง

ในการพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียว ให้ค้นหารูปแบบหรือตัวเลือกการพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวในไดรเวอร์ (บางคร้ังเราเรียกการพิมพ์ในรูปแบบน้ีว่า การพิมพ์
แบบ 2 หน้า 4 หน้า หรือ n หน้า)
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1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. คลิกแถบ ตกแต่ง
3. ในส่วน ตัวเลือกเอกสาร ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคุณต้องการพิมพ์ในแต่ละหน้า (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

4. หากจํานวนหน้ามากกว่า 1 ให้เลือกตัวเลือก พิมพ์ขอบหน้า และ ลําดับหน้า ท่ีต้องการ

● คลิก พิมพ์ขอบหน้า หากคุณต้องการพิมพ์กรอบให้กับแต่ละหน้า

● คลิก ลําดับหน้า เพื่อเลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

5. คลิก ตกลง เคร่ืองน้ีจะได้รับการต้ังค่าให้พิมพ์ตามจํานวนหน้าต่อแผ่นตามท่ีคุณเลือกไว้

การพิมพ์สองด้าน
หมายเหตุ: ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ยังประกอบด้วยส่วนของคําแนะนําและกราฟิกสําหรับการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง

1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เปิดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์)

2. ท่ีแท็บ การตกแต่ง ให้เลือก พิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเอง)

หมายเหตุ: หากตัวเลือก พิมพ์สองด้าน เป็นสีจางหรือไม่มีอยู่ ให้เปิดคุณสมบัติของโปรแกรม (ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์) ในแท็บ การตั้งค่า
อปุกรณ์ หรือแท็บ ตั้งค่าคอนฟิก ให้เลือก พิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้ แล้วคลิก ตกลง ปฏิบัติข้ันท่ี 1 และ 2 ซํ้า

3. ส่ังพิมพ์งานได้ตามต้องการ

4. หลังจากพิมพ์งานลงบนกระดาษหน้าแรกแล้ว ให้นํากระดาษท่ีเหลือออกจากถาดป้อนกระดาษช่ัวคราวและวางไว้ข้าง ๆ จนกว่าคุณจะพิมพ์งานสองด้านด้วยตัวเอง
เสร็จ
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5. นําปึกส่ือท่ีพิมพ์แล้วออกจากถาดกระดาษออกแล้วจัดให้ตรง โดยยังคงวางตามแนวกระดาษเดิม

6. ใส่ปึกส่ือในถาดป้อนกระดาษอีกคร้ังตามแนวกระดาษเดิม โดยใส่ขอบบนเข้าไปในเคร่ืองก่อนโดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์แล้วลง

7. ท่ีแผงควบคุมของอุปกรณ์ ให้คลิก OK (ตกลง) แล้วรอให้เคร่ืองพิมพ์ด้านท่ีสอง
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การใช้คุณสมบัตต่ิางๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Macintosh
เม่ือคุณพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ มากมายได้จากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ สําหรับข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติทีมีอยู่ในไดรเวอร์
เคร่ืองพิมพ์ โปรดดูท่ีความช่วยเหลือของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ เน้ือหาส่วนน้ีจะอธบิายถึงคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี:

● การจัดทําและการใช้ค่าล่วงหน้า

● การพิมพ์ใบปะหน้า (Macintosh)

● การพิมพ์หลายๆ หน้าในหน้าเดียว (Macintosh)

● การพิมพ์สองด้าน (Macintosh)

หมายเหตุ: โดยท่ัวไปการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนท่ีการตั้งค่าของแผงควบคุม การต้ังค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์จะไปแทนท่ีการ
ต้ังค่าของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

การจัดทําและการใช้ค่าล่วงหน้า
ใช้ค่าล่วงหน้าเพ่ือบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ปัจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใช้การต้ังค่าน้ันใหม่ได้ เช่น คุณสามารถบันทึกแนวการวางกระดาษ คุณสมบัติการพิมพ์บน
กระดาษท้ังสองด้าน และการต้ังค่าประเภทกระดาษได้ในค่าล่วงหน้า

การสร้างค่าล่วงหน้า
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ท่ีคุณต้องการใช้

3. ในกล่อง Presets (ค่าล่วงหน้า) คลิกท่ี Save As... (บันทึกเป็น...) แล้วพิมพ์ชือ่ท่ีต้องการตั้งเป็นค่าล่วงหน้า (เช่น "รายงานประจําไตรมาส" หรือ
"สถานะของโปรเจค")

4. คลิก OK (ตกลง)

การใช้ค่าล่วงหน้า
1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เลือกค่าล่วงหน้าท่ีคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ในการเรียกคืนค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก Standard (มาตรฐาน) จากเมนูป๊อปอัป Presets (ค่าล่วงหน้า)

การพิมพ์ใบปะหน้า (Macintosh)

คุณสามารถพิมพ์ข้อความท่ีต้องการ (เช่น “ลับ”) บนหน้าปกของเอกสารเป็นการต่างหากได้

1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. บนเมนูแบบป็อบ-อัป ใบปะหน้า ให้เลือกว่าจะพิมพ์ใบปะหน้า ก่อนเอกสาร หรือ หลังเอกสาร
3. หากคุณใช้ Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X V10.4 อยู่ ในเมนูแบบป๊อปอัป ประเภทหน้าปก ให้เลือกข้อความท่ีต้องการพิมพ์บนหน้าปก

หมายเหตุ: หากต้องการพิมพ์ใบปะหน้าแบบไม่มีข้อความใดๆ ให้ต้ังค่า Cover Page Type (ประเภทใบปะหน้า) เป็น Standard (มาตรฐาน)
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การพิมพ์หลายๆ หน้าในหน้าเดียว (Macintosh)

คุณสามารถพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวได้ คุณสมบัติน้ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบร่าง

1. เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ (โปรดดูท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9)

2. คลิกเมนูป๊อปอัป Layout (รูปแบบ)

3. ถัดจากหน้า Pages per Sheet (จํานวนหน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคุณต้องการพิมพ์ในแต่ละหน้า (1, 2, 4, 6, 9, หรือ 16)

4. หากจํานวนหน้ามากกว่า 1 หน้า ถัดจากหน้า Layout Direction (ทิศทางรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

5. ถัดจากหน้า Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

การพิมพ์สองด้าน (Macintosh)

1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือก พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง
2. ในพ้ืนท่ี พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง ให้เลือก พิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเอง)

3. ส่ังพิมพ์งานได้ตามต้องการ

4. หลังจากพิมพ์งานลงบนกระดาษหน้าแรกแล้ว ให้นํากระดาษท่ีเหลือออกจากถาดป้อนกระดาษช่ัวคราวและวางไว้ข้าง ๆ จนกว่าคุณจะพิมพ์งานสองด้านด้วยตัวเอง
เสร็จ
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5. นําปึกส่ือท่ีพิมพ์แล้วออกจากถาดกระดาษออกแล้วจัดให้ตรง โดยยังคงวางตามแนวกระดาษเดิม

6. ใส่ปึกส่ือในถาดป้อนกระดาษอีกคร้ังตามแนวกระดาษเดิม โดยใส่ขอบบนเข้าไปในเคร่ืองก่อนโดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์แล้วลง

7. ท่ีแผงควบคุมของอุปกรณ์ ให้คลิก OK (ตกลง) แล้วรอให้เคร่ืองพิมพ์ด้านท่ีสอง
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การพิมพ์บนสื่อชนิดพิเศษ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีคุณใช้มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ ในหน้า 13
โดยท่ัวไปแล้ว กระดาษท่ีมีผิวเรียบกว่าจะให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า

1. เปิดถาดกระดาษเข้าและนําส่ือใด ๆ ท่ีอยู่ในถาดออก

2. ใส่ส่ือท่ีใช้พิมพ์ ดูให้แน่ใจว่า ด้านบนสุดของส่ือหันเข้าหาเคร่ือง และด้านท่ีพิมพ์หงายข้ึน

3. ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับความสูงและความกว้างของส่ือสําหรับพิมพ์

4. สําหรับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ Windows บนแถบ กระดาษ หรือแถบ กระดาษ/คุณภาพ ให้เลือกชนิดของส่ือจากรายการแบบหล่นลงของ
ชนิด: .

สําหรับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ Macintosh บนแถบ Paper/Quality หรือแถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สําหรับไดวเวอร์บางตัว
ของ Macintosh) ให้เลือกชนิดส่ือของคุณ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่าประเภทส่ือในการต้ังค่าอุปกรณ์ไว้ถูกต้อง อุปกรณ์จะปรับอุณหภูมิของฟิวเซอร์ตามการต้ังค่าประเภทส่ือ
เม่ือพิมพ์งานบนส่ือชนิดพิเศษ เช่น แผ่นใสหรือฉลาก การปรับระดับอุณหภูมิช่วยป้องกันไม่ให้ส่ือเสียหายเม่ือป้อนผ่านเข้าไปในตัวเคร่ือง

5. ส่ังพิมพ์งานได้ตามต้องการ
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การใช้การพิมพ์งานจากเอกสารท่ีเก็บไว้
การพิมพ์งานจากเอกสารที่เก็บไว้จะช่วยลดรอยเลอะและรอยละอองของผงหมึก คุณสามารถใช้การพิมพ์งานจากเอกสารเพ่ือสร้างเอกสารที่ต้องการเก็บไว้ได้

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Service (บริการ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก พิมพ์เก็บถาวร เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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การยกเลิกงานพิมพ์ 
หากเคร่ืองกําลังพิมพ์งานอยู่ คุณสามารถยกเลิกได้โดยกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: เม่ือกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) งานท่ีอุปกรณ์กําลังอยู่ในขณะน้ันจะถูกยกเลิก หากเคร่ืองกําลังรันกระบวนการอยู่มากกว่าหน่ึงอย่าง การกดปุ่ม
Cancel (ยกเลิก) จะยกเลิกกระบวนการท่ีแสดงอยู่ในแผงควบคุมในขณะน้ัน

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้

หากต้องการหยุดพิมพ์งานทันที ให้นําส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีเหลือออกจากเคร่ือง เม่ือเคร่ืองหยุดพิมพ์แล้ว ให้เลือกทําดังต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง:

● แผงควบคุมของอปุกรณ์: ในการยกเลิกงานพิมพ์ ให้กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมแล้วปล่อย

● โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยท่ัวไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏข้ึนชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้

● คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีงานพิมพ์กําลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์) หรือท่ีเก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์ในท่ี
ดังกล่าว

◦ Windows 2000: ไปท่ีกล่องโต้ตอบ เครื่องพิมพ์ คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Printers ดับเบิลคลิกไอคอนของอุปกรณ์
เพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกงานพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Delete

◦ Windows XP: คลิก Start แล้วคลิก Printers and Faxes ดับเบิลคลิกไอคอนของอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาท่ีงานพิมพ์ท่ีต้องการ
ยกเลิกแล้วคลิก Cancel

● คิวการพิมพ์ของ Macintosh: เปิดคิวการพิมพ์โดยดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของอุปกรณ์ในด็อค จากน้ันไฮไลต์งานพิมพ์แล้วคลิก Delete

40 บท 5   การพิมพ์ THWW



6 การทําสําเนา

● การเร่ิมทําสําเนาเอกสาร

● การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร

● การปรับคุณภาพของสําเนา

● การปรับค่าความมืด/ความสว่าง (ความคมชัด)

● การย่อหรือขยายสําเนา

● การเปล่ียนจํานวนสําเนา

● การทําสําเนาลงบนส่ือท่ีใช้พิมพ์ในชนิดและขนาดต่างๆ

● การทําสําเนาเอกสารสองด้าน

● การทําสําเนาภาพถ่ายและหนังสือ

● การดูการตั้งค่าสําเนา
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การเริม่ทําสําเนาเอกสาร
ในการใช้อุปกรณ์ทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปน้ี

1. ยกฝาครอบเคร่ืองสแกนข้ึน แล้วใส่เอกสารโดยคว่าํหน้าลง (คร้ังละหน่ึงหน้า) โดยให้มุมซ้ายบนของเอกสารอยู่ท่ีมุมขวาล่างของกระจกเคร่ืองสแกน

2. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์เพื่อเร่ิมทําสําเนา

3. ทําตามข้ันตอนเดิมหากต้องการทําสําเนาหน้าอื่นๆ อีก

สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับการใส่เอกสารเพ่ือทําสําเนา โปรดดูที่ การใส่เอกสารเพื่อทําสําเนาหรือสแกน ในหน้า 24

การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร
ในการยกเลิกงานการทําสําเนา ให้กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์ หากเคร่ืองกําลังรันกระบวนการอยู่มากกว่าหน่ึงอย่าง การกดปุ่ม Cancel
(ยกเลิก) จะยกเลิกกระบวนการท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอแผงควบคุมในขณะน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกงานการทําสําเนา ให้นําเอกสารออกจากเคร่ืองสแกนแบบแท่นด้วย

การปรับคุณภาพของสําเนา
เลือกใช้การต้ังค่า 5 แบบเพ่ือคุณภาพของสําเนาดังน้ี: Draft (ร่าง),Text (ข้อความ), Mixed (ผสม), Film photo (ภาพถ่ายฟิล์ม) และ
Picture (ภาพ)

● Text (ข้อความ): การต้ังค่าน้ีเหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความเป็นส่วนใหญ่ การตั้งค่าน้ีเป็นค่าเร่ิมต้น

● Film photo (ภาพถ่ายฟิล์ม): การตั้งค่าน้ีเหมาะสําหรับภาพถ่าย

● Picture (ภาพ): การตั้งค่าน้ีเหมาะสําหรับกราฟิก

● Mixed (ผสม): การต้ังค่าน้ีเหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีท้ังข้อความและกราฟิก

● Draft (ร่าง): การตั้งค่าน้ีช่วยประหยดัผงหมึก
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หากต้องการปรับคุณภาพของสําเนาสําหรบังานปัจจุบัน
1. ท่ีแผงควบคุมของอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) สองคร้ังเพ่ือดูการตั้งค่าคุณภาพปัจจุบันของสําเนา

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเล่ือนผ่านตัวเลือกการต้ังค่าคุณภาพ

3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือกแล้วเร่ิมต้นทําสําเนาทันที หรือกด Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าที่
เลือกโดยไม่ทําสําเนา

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงการตั้งค่าจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากเคร่ืองทําสําเนาเสร็จ ในระหว่างเวลาน้ี บนหน้าจอแผงควบคุมจะมี
ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กําหนดเอง) ปรากฏข้ึน

หากต้องการปรับคุณภาพของสําเนาท่ีระบบตัง้ไว้
1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (การตัง้ค่าการทําสําเนา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อเลือก Default Quality (ค่าเริม่ต้นของคุณภาพ)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเล่ือนผ่านตัวเลือก

5. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

การปรับค่าความมืด/ความสว่าง (ความคมชัด)
การปรับค่าความเข้มจะส่งผลต่อความสว่างหรือความมืด (ความคมชดั) ในการทําสําเนาเอกสารทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนระดับความคมชัดของงานพิมพ์ปัจจุบัน
เท่าน้ัน

หากต้องการปรับระดับความเข้มของหมึกในงานพิมพ์ปัจจุบนั
1. ท่ีแผงควบคุมของอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม Lighter/Darker (อ่อนลง/เข้มข้ึน) เพื่อดูการตั้งค่าความคมชัดในปัจจุบัน

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับการต้ังค่า เล่ือนตัวเล่ือนไปทางซ้ายเพ่ือทําให้สําเนาจางกว่าต้นฉบับ หรือเล่ือนตัวเล่ือนไปทางขวาเพ่ือทําให้สําเนาเข้มกว่าต้นฉบับ

3. กด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือกแล้วเร่ิมต้นทําสําเนาทันที หรือกด Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือกโดยไม่ทํา
สําเนา

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงการตั้งค่าจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากเคร่ืองทําสําเนาเสร็จ ในระหว่างเวลาน้ี บนหน้าจอแผงควบคุมจะมี
ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กําหนดเอง) ปรากฏข้ึน

หากต้องการปรับค่าความเข้มในการทําสําเนาท่ีระบบตัง้ไว้

หมายเหตุ: การปรับค่าความเข้มในการทําสําเนาที่ระบบต้ังไว้จะส่งผลกับการทําสําเนาท้ังหมด

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (การตัง้ค่าการทําสําเนา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. Light/dark (ค่าเริ่มต้นของอ่อน/เข้ม) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับการต้ังค่า เล่ือนตัวเล่ือนไปทางซ้ายเพ่ือทําให้สําเนาท้ังหมดจางกว่าต้นฉบับ หรือเล่ือนตัวเล่ือนไปทางขวาเพ่ือทําให้สําเนาท้ังหมดเข้มกว่า
ต้นฉบับ

5. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก
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การย่อหรือขยายสาํเนา
อุปกรณ์น้ีสามารถลดขนาดสําเนาให้มีขนาดเล็กเพียง 25% ของขนาดต้นฉบับ หรือขยายขนาดสําเนาให้มีขนาดใหญ่ถึง 400% ของขนาดต้นฉบับได้

การตั้งค่าการย่อ/การขยาย
● Original=100% (ต้นฉบับ=100%)

● A4 > Ltr=94%

● Ltr > A4=97%

● Full page=91% (หน้าเต็ม=91%)

● 2 pages/sheet (2 หน้า/แผ่น)

● 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น)

● Custom: (กําหนดเอง:) 25-400%

หมายเหตุ: สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการใช้การตั้งค่า 2 pages/sheet (2 หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) โปรดดูท่ี
การทําสําเนาหลายหน้าลงในกระดาษหน่ึงแผ่น ในหน้า 46

การปรับขนาดสําเนา
หากต้องการทําสําเนาเอกสารแบบย่อหรือขยายจากต้นฉบับปัจจุบัน

1. กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reduce/Enlarge (การลด/ขยายขนาด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกขนาดท่ีคุณต้องการย่อหรือขยายสําเนาในงานน้ี

หมายเหตุ: หากคุณเลือก Custom: (กําหนดเอง:) 25-400% ให้ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์

4. กด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือกแล้วเร่ิมต้นทําสําเนาทันที หรือกด Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือกโดยไม่ทํา
สําเนา

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงการต้ังค่าจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากเคร่ืองทําสําเนาเสร็จ ในระหว่างเวลาน้ี บนหน้าจอแผงควบคุมจะมีข้อความ
Settings=Custom (การตั้งค่า=กําหนดเอง) ปรากฏข้ึน

คุณต้องเปล่ียนขนาดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีระบบต้ังไว้ ท่ีจะใช้ในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้ตรงกับขนาดท่ีต้องการ มิฉะน้ัน สําเนาบางส่วนจะถูกตัดออก

หากต้องการปรับคุณภาพของสําเนาท่ีระบบตัง้ไว้

หมายเหตุ: ขนาดในการทําสําเนาท่ีระบบต้ังไว้ คือ ขนาดท่ีเอกสารต้นฉบับจะถูกย่อหรือขยายโดยปกติ หากคุณใช้ค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงาน คือ
Original=100% (ต้นฉบบั=100%) สําเนาทั้งหมดจะมีขนาดเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (การตัง้ค่าการทําสําเนา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. Reduce/Enlrg (ค่าเริม่ต้นของการลด/ขยายขนาด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับวิธีการท่ีคุณต้องการให้ย่อหรือขยายสําเนาตามปกติ

หมายเหตุ: หากคุณเลือก Custom: (กําหนดเอง:) 25-400% ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ของเอกสารต้นฉบับท่ีคุณต้องการทําสําเนา

หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2 หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) ให้เลือกแนวการพิมพ์ (แนวต้ังหรือแนวนอน)

5. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

การทําสาํเนาหลายหน้าลงในกระดาษหนึ่งแผ่น
1. กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reduce/Enlarge (การลด/ขยายขนาด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก 2 pages/sheet (2 หน้า/แผ่น) หรือ 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/
Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน แล้วกด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

5. รอจนกระท่ังเคร่ืองสแกนหยุดสแกน ข้อความ ใส่หน้าถัดไป [ตกลง] เพ่ือทําต่อ จะปรากฏข้ึน

6. นําต้นฉบับออกจากเคร่ืองสแกนแบบแท่น วางต้นฉบับถัดไปลงบนเคร่ืองสแกน แล้วปิดฝาครอบ

7. กดปุ่ม OK (ตกลง)

● หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2 หน้า/แผ่น) เคร่ืองจะพิมพ์สําเนาของต้นฉบับ 2 หน้าลงในกระดาษหน้าเดียว

● หากคุณเลือก 4 pages/sheet (4 หน้า/แผ่น) ให้ปฏิบัติข้ันท่ี 6 และ 7 ซํ้าสองคร้ัง เคร่ืองจะพิมพ์สําเนาของต้นฉบับ 4 หน้าลงในกระดาษ
หน้าเดียว

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงการต้ังค่าจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากเคร่ืองทําสําเนาเสร็จ ในระหว่างเวลาน้ี บนหน้าจอแผงควบคุมจะมีข้อความ
Settings=Custom (การตั้งค่า=กําหนดเอง) ปรากฏข้ึน

คุณต้องเปล่ียนขนาดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ีระบบต้ังไว้ ท่ีจะใช้ในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้ตรงกับขนาดท่ีต้องการ มิฉะน้ัน สําเนาบางส่วนจะถูกตัดออก
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การเปล่ียนจํานวนสาํเนา
คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาท่ีระบบต้ังไว้มีค่าได้ต้ังแต่ 1 ถึง 99 ชุด

ในการเปล่ียนแปลงจํานวนสําเนาของงานปัจจุบนั ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี
1. กดปุ่ม # Copies (จํานวนสําเนา) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับจํานวนสําเนา แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงการตั้งค่าจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 2 นาทีหลังจากเคร่ืองทําสําเนาเสร็จ ในระหว่างเวลาน้ี บนหน้าจอแผงควบคุมจะมี
ข้อความ Settings=Custom (การตั้งค่า=กําหนดเอง) ปรากฏข้ึน

หากต้องการเปล่ียนจํานวนสําเนาท่ีระบบตั้งไว้
1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Copy setup (การตัง้ค่าการทําสําเนา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. # of copies (ค่าเริ่มต้นของจํานวนสําเนา) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อปรับจํานวนสําเนา (ระหว่าง 1 ถึง 99) ท่ีคุณต้องการต้ังเป็นค่าเร่ิมต้น

5. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

หมายเหตุ: จํานวนสําเนาที่ระบบต้ังไว้จากโรงงาน คือ 1
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การทําสําเนาลงบนสื่อท่ีใช้พิมพ์ในชนิดและขนาดต่างๆ
อุปกรณ์จะถูกต้ังค่าให้สําเนาลงในกระดาษขนาด letter หรือ A4 ข้ึนอยู่กับประเทศ/พื้นท่ีท่ีจําหน่ายอุปกรณ์น้ัน คุณสามารถเปล่ียนขนาดและประเภทของส่ือท่ีจะทํา
สําเนาให้กับงานทําสําเนาปัจจุบันหรืองานทําสําเนาท้ังหมดก็ได้

การตั้งค่าขนาดของส่ือท่ีใช้พิมพ์
● Letter

● Legal

● A4

การตั้งค่าชนิดของสื่อท่ีใช้พิมพ์
● Plain (กระดาษธรรมดา)

● Preprinted (กระดาษแบบฟอร์ม)

● Letterhead (หัวจดหมาย)

● Transparency (แผ่นใส)

● Prepunched (กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ)

● Labels (ฉลาก)

● Bond (บอนด์)

● Recycled (กระดาษรีไซเคิล)

● Color (สี)
● Light (สีอ่อน)

● Heavy (นํ้าหนักมาก)

● Cardstock (การ์ดสตอ็ค)

● Envelope (ซองจดหมาย)

● Rough Paper (กระดาษผิวหยาบ)

หากต้องการเปล่ียนการตัง้ค่าขนาดของสื่อท่ีใช้พิมพ์ท่ีระบบตั้งไว้
1. กดปุ่ม เมนู บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. paper size (ค่าเริ่มต้นของขนาดกระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกขนาดวสัดุพิมพ์ แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

6. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก

ในการเปล่ียนแปลงค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าประเภทสื่อสําหรับพิมพ์ ให้ปฏิบัตดิังต่อไปน้ี
1. กดปุ่ม เมนู บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Def. paper type (ค่าเริม่ต้นของชนิดกระดาษ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

5. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือกประเภทวัสดุพิมพ์ แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

6. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อบันทึกค่าท่ีเลือก
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การทําสําเนาเอกสารสองด้าน
การทําสําเนาต้นฉบับท่ีมีสองด้านให้เป็นเอกสารท่ีมเีพียงด้านเดียว

สําเนาท่ีได้จากข้ันตอนเหล่าน้ีจะถูกพิมพ์ลงบนด้านเดียว และจําเป็นต้องจัดเรียงด้วยตนเอง

1. วางเอกสารหน้าแรกท่ีจะทําสําเนาโดยคว่ําหน้าลงบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น แล้วปิดฝาครอบเคร่ืองสแกน

2. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

3. พลิกหน้าเอกสารบนเคร่ืองสแกนไปอีกด้านหน่ึง แล้วปิดฝาครอบเคร่ืองสแกน

4. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

5. ทําซํ้าข้ันท่ี 1 ถึง 4 สําหรับแต่ละหน้าจนกระท่ังทําสําเนาเอกสารต้นฉบับครบทุกหน้า

การทําสําเนาต้นฉบบัท่ีมีสองด้านให้เป็นเอกสารท่ีมีสองด้าน
1. วางเอกสารหน้าแรกท่ีจะทําสําเนาโดยคว่ําหน้าลงบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น แล้วปิดฝาครอบเคร่ืองสแกน

2. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

3. พลิกหน้าเอกสารบนเคร่ืองสแกนไปอีกด้านหน่ึง แล้วปิดฝาครอบเคร่ืองสแกน

4. นําหน้าสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แล้วใส่ลงในถาดป้อนกระดาษหลักโดยคว่ําหน้าลงโดยป้อนขอบบนของกระดาษเข้าไปในเคร่ืองก่อน

5. กดปุ่ม Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)
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6. นําหน้าสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แล้ววางไว้เพื่อจัดเรียงหน้าด้วยตนเองต่อไป

7. ทําซํ้าข้ันท่ี 1 ถึง 6 ตามลําดับหน้าเอกสารต้นฉบับ จนกระท่ังทําสําเนาเอกสารต้นฉบับครบทุกหน้า
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การทําสําเนาภาพถ่ายและหนังสือ
หากต้องการทําสําเนารูปถ่าย 

1. ยกฝาข้ึนและนําภาพถ่ายมาวางบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น โดยคว่ําภาพลงและให้มุมซ้ายบนของรูปถ่ายชดิกับมุมขวาล่างของกระจกเคร่ืองสแกน

2. ค่อยๆ ปิดฝาลง

3. ปรับค่าคุณภาพของสําเนาเป็น Film photo (ภาพถ่ายฟิล์ม) โปรดดูท่ี การปรับคุณภาพของสําเนา ในหน้า 42

4. กด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)

หากต้องการทําสําเนาหนังสือ
1. ยกฝาปิดเคร่ืองสแกนแบบแท่นข้ึนแล้วนําหนังสือมาวางบนเคร่ืองสแกน โดยให้หน้าท่ีต้องการทําสําเนาอยู่ชิดกับมุมขวาล่างของกระจก 
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2. ค่อยๆ ปิดฝาลง

3. ค่อยๆ กดฝาปิดเคร่ืองสแกนแบบแท่นลง เพื่อกดหนังสือให้แนบกับกระจกของเคร่ืองสแกน

4. กด Start Copy (เร่ิมทําสําเนา)
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การดูการตัง้ค่าสาํเนา
กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) เพื่อดูการตั้งค่าสําเนาของงานการทําสําเนาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) เพื่อดูการตั้งค่าความคมชดัของสําเนาปัจจุบัน

2. กดปุ่ม More Copy Settings (การตั้งค่าการทําสําเนาเพ่ิมเติม) ต่อเพ่ือเล่ือนดูการตั้งค่าสําเนาของงานการทําสําเนาปัจจุบัน เคร่ืองจะแสดงการต้ังค่าตาม
ลําดับต่อไปน้ี: ความคมชดัของสําเนา, คุณภาพของสําเนา, ขนาดส่ือสําหรับพิมพ์, ประเภทส่ือสําหรับพิมพ์, การย่อ/ขยาย และจํานวนสําเนา

ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเปล่ียนการต้ังค่า แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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7 การสแกน

● การทําความเข้าใจวิธกีารต่างๆ ในการสแกนเอกสาร

● การสแกนโดยใช้ HP LaserJet Scan (Windows)

● การยกเลิกการสแกนเอกสาร

● การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่น

● การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ

● การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)

● ความละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน

สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการทําความสะอาดเคร่ืองสแกนแบบแท่น โปรดดูท่ี การทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกน ในหน้า 67

THWW 55



การทําความเข้าใจวิธกีารต่างๆ ในการสแกนเอกสาร
คุณสามารถสแกนได้โดยใช้วิธต่ีอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ HP LaserJet Scan (Windows): ในกลุ่มโปรแกรมของอุปกรณ์ เลือก สแกนไปยัง เพื่อเร่ิม
ต้น HP LaserJet Scan โปรดดูท่ี การสแกนโดยใช้ HP LaserJet Scan (Windows) ในหน้า 57

● สแกนจากซอฟต์แวร์ท่ีเข้ากันได้กับ TWAIN: อุปกรณ์น้ีสามารถใช้ร่วมกับ TWAIN และทํางานกับโปรแกรมบน Windows และ
โปรแกรมบน Macintosh ท่ีสนับสนุนการสแกนท่ีใช้กับ TWAIN สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่น ในหน้า 58

● สแกนจากซอฟต์แวร์ท่ีเข้ากันได้กับ Windows Imaging Application (WIA): อุปกรณ์น้ีสามารถใช้ร่วมกับ WIA และ
ทํางานกับโปรแกรมบน Windows ท่ีสนับสนุนการสแกนท่ีใช้กับ WIA สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน ในหน้า 58

หมายเหตุ: หากต้องการศึกษาและใช้งานซอฟต์แวร์การจดจําข้อความ ให้ติดต้ังโปรแกรม Readiris จากแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์การจดจําข้อความยงั
รู้จักกันในชื่อซอฟต์แวร์ optical character recognition (OCR)
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การสแกนโดยใช้ HP LaserJet Scan (Windows)
สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานและการต้ังค่าต่างๆ ท่ีอธิบายในส่วนน้ี โปรดดูท่ีความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของ HP LaserJet Scan

สําหรับคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับการใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องสแกนแบบแท่น โปรดดูท่ี การใส่เอกสารเพ่ือทําสําเนาหรือสแกน ในหน้า 24

1. คลิก เร่ิมต้น, คลิก ทุกโปรแกรม, คลิก HP, แล้วคลิก HP LaserJet M1005 MFP

2. เลือก สแกนไปยงั เพื่อเร่ิมต้น HP LaserJet Scan

3. เลือกปลายทางการสแกน

4. คลิก สแกน

การยกเลิกการสแกนเอกสาร
หากต้องการยกเลิกการสแกนเอกสาร ให้ทําตามวธิีการใดวิธีการหน่ึงต่อไปน้ี

● กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

● คลิกปุ่ม ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบบนหน้าจอ

หากคุณยกเลิกงานสแกน ให้นําต้นฉบับออกจากเคร่ืองสแกนแบบแท่นด้วย

หมายเหตุ: วิธกีารเหล่าน้ีจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ Macintosh แต่ละรุ่น
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การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน
อุปกรณ์น้ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และ Windows Imaging Application (WIA) ได้ อุปกรณ์น้ีทํางานกับโปรแกรมท่ีใช้บน Windows ท่ี
สนับสนุนอุปกรณ์การสแกนท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA ได้ และทํางานกับโปรแกรมท่ีใช้บน Macintosh ท่ีสนับสนุนอุปกรณ์การสแกนท่ีทํางาน
ร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้

การใช้ซอฟต์แวร์ท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได้
จากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA ได้ คุณสามารถเปิดคุณสมบัติการสแกนและสแกนภาพลงในโปรแกรมท่ีเปิดอยู่ได้โดยตรง สําหรับข้อมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ีไฟล์ความช่วยเหลือหรือเอกสารท่ีให้มาพร้อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN หรือ WIA ได้

การสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้หากมีคําส่ัง เช่น Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object,
Insert from หรือ Scanner หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทํางานร่วมกับมาตรฐานดังกล่าวได้หรือไม่ หรือคุณไม่ทราบคําส่ังท่ีเรียกใช้ โปรดดูวธิีใช้หรือเอกสารของ
โปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan อาจเร่ิมทํางานเองโดยอัตโนมัติ หากโปรแกรม
HP LaserJet Scan เร่ิมทํางาน คุณสามารถทําการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ขณะท่ีดูภาพตัวอย่าง หากโปรแกรมไม่เร่ิมทํางานเองโดยอัตโนมัติ ภาพจะถูกส่งไปท่ี
โปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ได้โดยทันที

หากต้องการสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

เร่ิมต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและข้ันตอนในการใช้จากวิธใีช้หรือเอกสารของโปรแกรม

การสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้ (Windows XP หรือ
Windows Server 2003)

WIA เป็นวิธีการสแกนอีกวิธีหน่ึงสําหรับสแกนภาพลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์โดยตรง เช่น Microsoft Word WIA ทําการสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ
Microsoft แทนการใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan

โดยท่ัวไปน้ัน โปรแกรมซอฟต์แวร์สามารถทํางานกับมาตรฐาน WIA ได้ หากโปรแกรมดังกล่าวมีคําส่ังเช่น รูปภาพ/จากเครือ่งสแกนหรือกล้อง อยู่
ในเมนู แทรก หรือ ไฟล์ หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA ได้หรือไม่ โปรดดูท่ีความช่วยเหลือหรือเอกสารของโปรแกรมซอฟต์แวร์

หากต้องการสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA

เร่ิมต้นการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและข้ันตอนในการใช้จากวิธีใช้หรือเอกสารของโปรแกรม

-หรือ-

ในโฟลเดอร์ Cameras and Scanner ให้ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของอุปกรณ์ วิซาร์ด Microsoft WIA มาตรฐานจะเปิดข้ึนเพ่ือช่วยคุณในการสแกนข้อมูลไปเป็น
ไฟล์
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การสแกนภาพถ่ายหรือหนังสอื
ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อสแกนภาพถ่ายหรือหนังสือ

การสแกนภาพถ่าย
1. นําภาพถ่ายมาวางบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น โดยคว่ําภาพลงและให้มุมซ้ายบนของรูปถ่ายชิดกับมุมขวาล่างของกระจกเคร่ืองสแกน

2. ค่อยๆ ปิดฝาลง

3. เม่ือมาถึงข้ันตอนน้ี ภาพถ่ายพร้อมสําหรับการสแกนโดยใช้วิธีการสแกนวิธีใดวิธีหน่ึงแล้ว โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี การทําความเข้าใจวิธีการต่างๆ ในการสแกน
เอกสาร ในหน้า 56

การสแกนหนังสอื
1. ยกฝาปิดข้ึน แล้วนําหนังสือมาวางบนเคร่ืองสแกนแบบแท่น โดยให้หน้าท่ีต้องการทําสําเนาอยู่ชิดกับมุมขวาล่างของกระจกการสแกนหนังสือ
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2. ค่อยๆ ปิดฝาลง

3. ค่อยๆ กดฝาปิดเคร่ืองสแกนแบบแท่นลงเพื่อกดหนังสือให้แนบกับกระจกของเคร่ืองสแกน

4. เม่ือมาถึงข้ันตอนน้ี หนังสือพร้อมสําหรับการสแกนโดยใช้วิธีการสแกนวิธีใดวิธหีน่ึงแล้ว โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี การทําความเข้าใจวิธกีารต่างๆ ในการสแกนเอกสาร
ในหน้า 56

การสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition
(OCR)

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ OCR ของบริษัทอื่น เพื่อสแกนข้อความจากเอกสารต้นฉบับลงในโปรแกรม Word Processing เพื่อทําการแก้ไขต่อไปได้

Readiris

แผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์จะมีโปรแกรม OCR Readiris อยู่ หากคุณต้องการใช้โปรแกรม Readiris ให้ติดต้ังโปรแกรมจากแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ จากน้ัน
ปฏิบัติตามคําแนะนําในวิธีใช้แบบออนไลน์
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ความละเอียดและสขีองเคร่ืองสแกน
ในกรณีท่ีคุณพิมพ์รูปท่ีสแกนแล้ว แต่ได้คุณภาพไม่ตรงตามท่ีต้องการ คุณอาจเลือกค่าความละเอียดหรือสีในซอฟต์แวร์เคร่ืองสแกนไม่ตรงกับท่ีคุณต้องการ ความละเอียด
และสีจะมีผลกับคุณสมบัติของรูปท่ีสแกนดังต่อไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พื้นผิวและการไล่สี (ละเอียดหรือหยาบ)

● เวลาท่ีใช้ในการสแกน

● ขนาดของไฟล์

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเป็นพิกเซลต่อน้ิว (ppi)

หมายเหตุ: ระดับ ppi ของการสแกนจะไม่สามารถแลกเปล่ียนกับระดับ dpi (จุดต่อน้ิว) ของการพิมพ์ได้

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีท่ีจะนํามาใช้ คุณสามารถปรับความละเอียดของฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองสแกนได้สูงสุด 1200 ppi ซอฟต์แวร์จะสามารถเพิ่ม
ความละเอียดได้สูงถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดค่าสีและโทนสีเทาได้ท่ี 1 บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) ถึง 24 บิต (สีท่ีแท้จริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับง่ายๆ ท่ีคุณสามารถปฏิบัติตามเพ่ือให้ได้งานสแกนท่ีตรงตามความต้องการ

หมายเหตุ: การตั้งค่าความละเอียดและสีให้มีค่าสูงจะทําให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ซ่ึงต้องใช้พื้นท่ีดิสก์จํานวนมากและทําให้สแกนช้าลง ก่อนต้ังค่าความละเอียดและสี
โปรดพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ในการนําภาพสแกนไปใช้งาน

คําแนะนําเกี่ยวกับการตัง้ค่าความละเอียดและสี
ตารางต่อไปน้ีกล่าวถึงการต้ังค่าความละเอียดและสีท่ีแนะนําสําหรับงานสแกนประเภทต่างๆ

ความละเอยีด
วตัถุประสงค์ในการใช้งาน ความละเอียดท่ีแนะนาํ การตัง้ค่าสีที่แนะนํา

อเีมล์ 150 ppi ● ขาวดํา หากไม่ต้องการให้รปูมีการไล่สีท่ีละเอียดมาก

● โทนสีเทา หากต้องการให้รูปมีการไล่สีท่ีละเอยีด

● สี หากรปูเป็นรูปสี

การแก้ไขข้อความ 300 ppi ● ขาวดํา

พมิพ์ (กราฟิกหรือข้อความ) 600 ppi สําหรับกราฟิกท่ีซับซ้อน หรอืคุณต้องการขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟิกและข้อความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถ่าย

● ขาวดําสําหรบัข้อความและรปูลายเส้น

● โทนสีเทาสําหรับกราฟิกหรือภาพถ่ายท่ีมีการไล่ระดับสีหรอื
ภาพสี

● สี หากรปูเป็นรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดําสําหรบัข้อความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟิกและภาพถ่าย

● สี หากรปูเป็นรูปสี
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สี
การตั้งค่า ค่าท่ีแนะนําให้ใช้

กระดาษสี ใช้การต้ังค่านี้สําหรับภาพถ่ายหรือเอกสารสีท่ีมีคณุภาพสูง ซ่ึงสีมีความสําคญั

ขาวดํา ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรบัเอกสารท่ีมีข้อความมาก

โทนสีเทา ใช้การต้ังค่าน้ีเมือ่คํานึงถึงเรื่องขนาดของไฟล์หรอืเมื่อต้องการให้สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายอย่าง
รวดเร็ว
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8 การจัดการและดูแลรักษาอุปกรณ์

● หน้าข้อมูล

● การจัดการอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● การทําความสะอาดอุปกรณ์

● การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์
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หน้าข้อมูล
หน้าข้อมูลเก็บอยู่ภายในหน่วยความจําของอุปกรณ์ หน้าเหล่าน้ีจะช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ได้

ชือ่หน้า คําอธิบาย คําแนะนาํ

หน้าสาธิต หน้าสาธิตจะพิมพ์หน้าตัวอย่างเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคณุภาพการพิมพ์
ของอุปกรณ์ได้

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอปุกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพ่ือเลือก Reports (รายงาน) แล้วกด Menu/
Enter (เมนู/Enter)

3. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพ่ือเลือก Demo page (หน้า
สาธิต )

โครงสร้างเมนู โครงสร้างเมนูเปรยีบเสมือน “แผนท่ี” ของคําส่ังเมนูต่างๆ ของแผงควบคุม 1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอปุกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพ่ือเลือก Reports (รายงาน) แล้วกด Menu/
Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพ่ือเลือก Menu structure (โครงสร้างเมน)ู
แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน รายงานค่าคอนฟิเกอเรชันจะแสดงรายการคุณสมบัติและการต้ังค่าปัจจุบันของ
อุปกรณ์

1. ข้อมูลผลิตภณัฑ์ เน้ือหาในส่วนน้ีประกอบด้วยข้อมลูพื้น
ฐานเก่ียวกับอุปกรณ์ เช่น ช่ือผลติภัณฑ์, หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ
ข้อมูลหน่วยความจํา

2. Product Settings (การตั้งค่าผลติภัณฑ์) เน้ือหาในส่วนน้ี
แสดงข้อมลูต่างๆ ท่ีรวบรวมไว้ระหว่างติดต้ังซอฟต์แวร์

3. การตัง้ค่าหน้ากระดาษ เน้ือหาส่วนน้ีแสดงข้อมูลเก่ียว
กับส่ือประเภทต่างๆ สําหรบัถาดแต่ละถาด และการต้ังค่าประเภทของ
ทุกส่ือท่ีสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้

4. การตัง้ค่าการทําสําเนา เน้ือหาส่วนน้ีแสดงรายการค่า
เริ่มต้นของการต้ังค่าการทําสําเนาของอุปกรณ์

5. ตัวนับ เน้ือหาส่วนน้ีแสดงจํานวนงานพมิพ์, งานทําสําเนา, งาน
สแกนที่ทําโดยอปุกรณ์

6. ล็อกแสดงสถานะ เน้ือหาส่วนน้ีประกอบด้วยข้อมูลเก่ียว
กับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอปุกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพ่ือเลือก Reports (รายงาน) แล้วกด Menu/
Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพ่ือเลือก Config report (รายงานค่าคอนฟิ
เกอเรชัน) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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การจัดการอุปกรณ์สิน้เปลือง
การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์สิน้เปลือง

หากระดับอุปกรณ์ส้ินเปลืองใกล้หมด คุณสามารถส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองแบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์จากตัวแทนจําหน่ายในพ้ืนท่ีของ HP โปรดดูหมายเลขชิ้นส่วนท่ี
ข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์เสริมและการส่ังซ้ือ ในหน้า 99 คุณสามารถส่ังซ้ือแบบออนไลน์ได้ท่ี www.hp.com/go/ljsupplies

การเก็บอุปกรณ์สิน้เปลือง
ทําตามคําแนะนําเหล่าน้ีเพื่อเก็บตลับหมึกพิมพ์:

● อย่าเอาตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องจนกว่าคุณต้องการจะใช้งาน

ข้อควรระวัง: อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์เสีย

● โปรดดูช่วงอุณหภูมิของการใช้งานและการเก็บรักษาท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดล้อม ในหน้า 126

● จัดเก็บอุปกรณ์ส้ินเปลืองในตําแหน่งแนวนอน

● จัดเก็บอุปกรณ์ส้ินเปลืองในที่แห้ง ไม่มีแสง และห่างจากความร้อนหรือแหล่งกําเนิดคล่ืนแม่เหล็ก

การเปลี่ยนและการรีไซเคิลอุปกรณ์สิน้เปลือง
ในการติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่ของ HP ให้ทําตามคําแนะนําที่อยู่ในกล่องบรรจุอุปกรณ์น้ัน หรือดูท่ีคู่มือเร่ิมต้นใช้งาน

ในการรีไซเคิลวัสดุส้ินเปลือง ให้ใส่วัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วในกล่องท่ีบรรจุอุปกรณ์ส้ินเปลืองใหม่มา ใช้ฉลากส่งคืนท่ีแนบมาเพื่อส่งวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วกลับไปท่ี HP เพื่อ
รีไซเคิล สําหรับข้อมูลอย่างละเอียด โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลท่ีมาพร้อมกับวัสดุส้ินเปลืองใหม่ของ HP ทุกรายการ

การเกลี่ยผงหมึก
หากมีส่วนท่ีซีดจางปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ คุณอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวได้โดยการเกล่ียผงหมึก

1. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. ในการเกล่ียผงหมึก ให้เขย่าตลับหมึกพิมพ์เบาๆ จากข้างหน้าไปข้างหลัง

ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเป้ือนเส้ือผ้า ให้ใช้ผ้าแห้งเชด็ผงหมึกออกก่อน แล้วจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น นํ้าร้อนจะทําให้ผงหมึกฝังลึก
ลงในเน้ือผ้า

3. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์ และปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ หากงานพิมพ์ยังคงซีดจางหรือไม่สามารถยอมรับได้ ให้ติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่

นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP 

HP Company ไม่แนะนําให้ใช้วัสดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นวสัดุใหม่หรือนํามาผลิตใหม่ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ของ HP ทาง HP
จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได้ การบริการหรือซ่อมแซมซ่ึงเป็นผลจากการใช้วัสดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะ ไม่ อยู่ในการรับประกัน

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม
โปรดติดต่อศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม เม่ือเคร่ืองแจ้งเตือนว่าตลับหมึกพิมพ์ไม่ใช่ของ HP และคุณคิดวาเป็นอุปกรณ์ของแท้ของ HP HP จะช่วยตรวจสอบว่า
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมท้ังดําเนินการแก้ปัญหา
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ตลับหมึกพิมพ์ของคุณอาจไม่ใช่อุปกรณ์ของแท้ของ HP หากคุณสังเกตเห็นส่ิงต่อไปน้ี:

● คุณพบปัญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (เช่น แถบดึงหรือกล่องบรรจุแตกต่างจากเดิม)

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรฟรีไปท่ี: 1-877-219-3183

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรเก็บเงินปลายทาง โดยติดต่อโอเปอเรเตอร์และขอโทรแบบเก็บเงินปลายทางไปยังหมายเลขโทรศัพท์
1-770-263-4745 หากคุณไม่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ ตัวแทนท่ีศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอมท่ีสามารถสนทนาด้วยภาษาของคุณได้จะเป็นผู้ช่วย
เหลือคุณ หรือหากไม่มีตัวแทนในศูนย์ท่ีสามารถสนทนาด้วยภาษาของคุณได้ HP จะติดต่อบริการแปลภาษาตามสายหลังจากท่ีรับสายของคุณภายในหน่ึงนาที ท้ังน้ี บริการ
ดังกล่าวจะแปลบทสนทนาระหว่างคุณและตัวแทนของศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม
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การทําความสะอาดอุปกรณ์
หากต้องการทําความสะอาดภายนอกเคร่ือง

ใช้ผ้าสะอาดเน้ือนุ่มที่ไม่มีขุย ชุบนํ้าหมาดๆ ปัดฝุ่นละออง รอยเปื้อน และรอยต่างๆ ที่ติดอยู่ท่ีด้านนอกของตัวเคร่ือง

การทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกน
การท่ีกระจกสกปรก ไม่ว่าจะเป็นเพราะรอยน้ิวมือ รอยเป้ือน เส้นผม และมีเศษวัสดุอื่นๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานและความสามารถต่าง ๆ ของเคร่ืองลดลง โดย
เฉพาะคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น คุณสมบัติพอดีหน้ากระดาษ และการทําสําเนา

1. ปิดอุปกรณ์ ถอดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบ จากน้ันให้ยกฝาปิดข้ึน

2. ทําความสะอาดกระจกด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าท่ีชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารท่ีขัดผวิกระจก, อะซีโตน, เบนซิน, แอมโมเนีย, เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วนหน่ึงส่วนใดของอุปกรณ์
เน่ืองจากอาจทําให้เคร่ืองเสียหายได้ ห้ามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกโดยตรง เพราะอาจซึมเข้าไปใต้กระจกและทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

3. เพื่อป้องกันการเกิดรอยด่าง ให้เช็ดกระจกให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าใยสังเคราะห์

การทําความสะอาดด้านหลังของฝาครอบ
ฝุ่นละอองเล็กๆ สามารถสะสมอยู่ท่ีพื้นสีขาวด้านในฝาปิดซ่ึงอยู่ใต้ฝาปิดของอุปกรณ์ได้

1. ปิดอุปกรณ์ ถอดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบ จากน้ันให้ยกฝาปิดข้ึน

2. ทําความสะอาดพื้นสีขาวด้านในฝาปิดด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าจุ่มนํ้าอุ่นและสบู่อ่อนบิดหมาดๆ
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3. ค่อยๆ เช็ดเศษฝุ่นละอองออก ห้ามออกแรงขัดด้านในฝาปิด

4. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือผ้านุ่ม

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้กระดาษเช็ด เพราะอาจทําให้เกิดรอยขีดข่วนที่ด้านในฝา

5. หากพบว่าด้านในฝาปิดยงัไม่สะอาดพอ ให้ทําความสะอาดซํ้าอีกคร้ัง โดยใช้ผ้าหรือฟองนํ้าชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์พอหมาด จากน้ันใช้ผ้าชุบนํ้าหมาดเช็ดทําความ
สะอาดอีกคร้ัง

การทําความสะอาดทางเดินกระดาษ
อุปกรณ์น้ีมีโหมดการทําความสะอาดแบบพิเศษสําหรับทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Service (บริการ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Clearing Mode (โหมดการทําความสะอาด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

กระดาษจะป้อนเข้าไปในเคร่ืองอย่างช้าๆ ท้ิงกระดาษแผ่นดังกล่าวเม่ือข้ันตอนน้ีเสร็จสมบูรณ์

4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเคร่ืองแจ้งให้ทราบ

5. กด Menu/Enter (เมนู/Enter) อีกคร้ังเพ่ือเป็นการยนืยันและเร่ิมการทําความสะอาด

กระดาษจะป้อนเข้าไปในเคร่ืองอย่างช้าๆ ท้ิงกระดาษแผ่นดังกล่าวเม่ือข้ันตอนน้ีเสร็จสมบูรณ์
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การเปล่ียนตลับหมกึพิมพ์
1. เปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

2. จับท่ีด้ามจับบนตลับหมึกพิมพ์ และดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ เพื่อนําออกจากเคร่ือง โปรดดูท่ีข้อมูลการรีไซเคิลด้านในของกล่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

3. นําตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ออกมาจากห่อบรรจุ แกะฝาครอบออกจากตลับหมึกพิมพ์ และดึงแถบออกมาตรง ๆ เพื่อแกะเทปออก
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4. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในอุปกรณ์จนกระท่ังตลับหมึกแน่นเข้าที่

5. ปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเป้ือนเส้ือผ้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดผงหมึกออกก่อน แล้วจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น นํ้าร้อนจะทําให้ผงหมึกฝังลึกลงใน
เน้ือผ้า
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9 การแก้ไขปัญหา

● รายการตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหา

● นํากระดาษท่ีติดออก

● ข้อความบนแผงควบคุม

● ปัญหาเก่ียวกับการพิมพ์

● ปัญหาเก่ียวกับการทําสําเนา

● ปัญหาเก่ียวกับการสแกน

● ปัญหาของหน้าจอแผงควบคุม

● การแก้ไขปัญหาท่ีพบได้ท่ัวไปของเคร่ือง Macintosh

● เคร่ืองมือแก้ไขปัญหา
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รายการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา
โปรดทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเม่ือพยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์

หมายเลข
ขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก
ต้อง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีแก้ไข

1 เครื่องพิมพ์ทํางานหรอืไม่?

เมื่อต่อเช่ือมอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟท่ีมีการต่อ
สายดินแล้วเปิดเครื่อง แผงควบคุมจะแสดงข้อความ
Initializing.. (กําลังเริ่มต้น...) จากนั้น
มอเตอร์หลกัจะหมุนเป็นเวลาประมาณ 10 วนิาที

ไม่มีไฟฟ้า เน่ืองจากแหล่งจ่ายไฟ, สายไฟ, สวิตช์ หรือฟิวส์ขัดข้อง 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลัก๊อุปกรณ์แล้ว

2. ตรวจสอบว่า สายไฟไม่ชํารุดเสียหาย และเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์
แล้ว

3. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟโดยเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้าเสียบท่ี
ผนังหรือเต้าเสียบอืน่ๆ โดยตรง

มอเตอร์ไม่หมุน 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังตลับหมึกพมิพ์อย่างถูกต้องแล้ว
โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 69

2. ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบด้านบนแล้ว

2 ที่แผงควบคุมของอุปกรณ์มีคํา
ว่า พร้อม แสดงอยู่หรือไม่?

แผงควบคุมควรทํางานได้อย่างปกติโดยไม่ปรากฏ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ

แผงควบคุมแสดงข้อผดิพลาด โปรดดูรายการข้อความท่ีพบได้ท่ัวไปท่ีสามารถช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด
ได้ท่ี ข้อความบนแผงควบคมุ ในหน้า 78

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

3 พิมพ์หน้าข้อมูลได้หรือไม่?

พมิพ์รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูท่ี หน้า
ข้อมูล ในหน้า 64

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคมุ โปรดดูรายการข้อความท่ีพบได้ท่ัวไปท่ีสามารถช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด
ได้ท่ี ข้อความบนแผงควบคมุ ในหน้า 78

ส่ือสําหรับพมิพ์ป้อนผ่านทางเดินกระดาษของเครื่องไม่สะดวก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่ือท่ีใช้เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอยีดของ
HP  โปรดดท่ีู ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ ในหน้า 13

ทําความสะอาดทางเดินกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาดทางเดนิ
กระดาษ ในหน้า 68

คุณภาพงานพมิพ์ไม่ดี โปรดดูท่ี ปัญหาคณุภาพการพมิพ์ ในหน้า 81

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

4 เครื่องทําสําเนาหรอืไม่?

วางรายงานค่าคอนฟิเกอเรชันบนเครื่องสแกนแบบ
แท่นแล้วทําสําเนา

สําเนาจากเครื่องสแกนแบบแท่นมีคุณภาพไม่ดี 1. ทําความสะอาดแผ่นกระจก โปรดดูท่ี การทําความสะอาดกระจก
ของเครื่องสแกน ในหน้า 67

2. แต่ถ้าหลงัจากทําการบํารงุรักษาแล้ว ยังเกิดปัญหานี้อยู่ โปรดดูท่ี
ปัญหาเก่ียวกับการทําสําเนา ในหน้า 89

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิวสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์
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หมายเลข
ขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูก
ต้อง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีแก้ไข

5 อปุกรณ์พิมพ์งานจาก
คอมพิวเตอร์หรือไม่?

ต่อสายเคเบิล USB ระหว่างอปุกรณ์และ
คอมพวิเตอร์ ใช้โปรแกรม Word Processor
ส่งงานพิมพ์ไปท่ีอุปกรณ์

ติดต้ังซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาดข้ึนในระหว่างท่ีติดต้ัง
ซอฟต์แวร์

ยกเลกิการติดตั้งแล้วติดต้ังซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณใช้กระบวนการติดต้ังและการต้ังค่าพอร์ตท่ีถูกต้อง

ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง ต่อสายเคเบิลอีกครั้ง

เลือกไดรเวอร์ท่ีไม่ถูกต้อง เลือกไดรเวอร์ท่ีเหมาะสม

ต่ออุปกรณ์อื่นเข้ากับพอร์ต USB ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก และลองส่ังพมิพ์อีกครั้ง

เกิดปัญหาพอร์ตไดรเวอร์ในโปรแกรม Microsoft Windows ยกเลกิการติดตั้งแล้วติดต้ังซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณใช้กระบวนการติดต้ังและการต้ังค่าพอร์ตท่ีถูกต้อง

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิวสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

6 อปุกรณ์สแกนงานส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์หรือไม่?

เริม่ต้นการสแกนจากซอฟต์แวร์พืน้ฐานบนเด
สก์ท็อปของเครื่องคอมพวิเตอร์ของคุณ

ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง ต่อสายเคเบิลอีกครั้ง

ติดต้ังซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาดข้ึนในระหว่างท่ีติดต้ัง
ซอฟต์แวร์

ยกเลกิการติดตั้งแล้วติดต้ังซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณใช้กระบวนการติดต้ังและการต้ังค่าพอร์ตท่ีถูกต้อง

หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดอกี ให้ปิดเครือ่งแล้วเปิดใหม่

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิวสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์
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นํากระดาษท่ีติดออก
เน้ือหาส่วนน้ีประกอบด้วยคําแนะนําในการนํากระดาษท่ีติดออกจากตัวเคร่ือง

สาเหตุของกระดาษติด
ในบางคร้ัง กระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพ์อื่นๆ อาจติดระหว่างพิมพ์งาน ท้ังน้ี อาจมีสาเหตุมาจาก:

● ใส่กระดาษในถาดไม่เหมาะสมหรือใส่กระดาษมากเกินไป หรือไม่ได้ต้ังตัวก้ันกระดาษไว้อย่างเหมาะสม

● นําส่ือสําหรับพิมพ์ออกจากถาดหรือใส่เพิ่มในถาดป้อนกระดาษในระหว่างพิมพ์งาน หรือถอดถาดป้อนกระดาษออกจากอุปกรณ์ในระหว่างพิมพ์งาน

● เปิดช่องสําหรับใส่ตลับหมึกพิมพ์ค้างไว้ในระหว่างพิมพ์งาน

● มีส่ืออยู่ในถาดกระดาษออกเป็นจํานวนมากเกินไปหรือมีส่ือกีดขวางบริเวณกระดาษออก

● ใช้ส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ ในหน้า 13

● ส่ือท่ีใช้พิมพ์ชํารุดเสียหาย หรือมีวตัถุแปลกปลอมอยู่บนส่ือน้ัน เช่น ลวดเย็ลกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

● สภาพแวดล้อมในการเก็บส่ือสําหรับพิมพ์ชื้นหรือแห้งเกินไป โปรดดูท่ี สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บ ในหน้า 21

เคล็ดลับในการหลีกเล่ียงกระดาษตดิ 
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ส่ือในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป ความจุของถาดป้อนกระดาษข้ึนอยู่กับประเภทของส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีใช้

● ตรวจสอบว่า ได้ปรับตัวก้ันกระดาษไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

● ตรวจดูว่าถาดป้อนกระดาษอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง

● ห้ามใส่ส่ือสําหรับพิมพ์เพิ่มในถาดป้อนกระดาษระหว่างท่ีอุปกรณ์กําลังพิมพ์งาน

● ใช้ส่ือสําหรับพิมพ์ในประเภทและชนิดท่ี HP แนะนําเท่าน้ัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทส่ือสําหรับพิมพ์ที่ ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์
ในหน้า 13

● อย่าปล่อยให้กระดาษเรียงซ้อนกันอยู่บนถาดกระดาษออก เน่ืองจากประเภทส่ือและจํานวนหมึกพิมพ์ท่ีใช้จะมีผลกับความจุของถาดกระดาษออก

● ตรวจดูการต่อสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟเชือ่มระหว่างอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาแล้ว เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบท่ีต่อสายดิน

ตําแหน่งท่ีกระดาษมักติด
กระดาษอาจติดในบริเวณต่อไปน้ี

● ถาดป้อนกระดาษ

● บริเวณกระดาษออก

● บริเวณตลับหมึกพิมพ์

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้าต่อไปน้ีเพื่อค้นหากระดาษท่ีติดและนําออก หากตําแหน่งท่ีกระดาษติดไม่แน่ชัด ให้ตรวจดูภายในอุปกรณ์ก่อน

หลังจากเกิดกระดาษติด อาจยังคงมีผงหมึกท่ีหกเลอะออกมาอยู่ในตัวอุปกรณ์ โดยท่ัวไปปัญหาน้ีจะหายได้เองหลังจากพิมพ์งานไปสองสามแผ่น
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ถาดป้อนกระดาษ
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วตัถุปลายแหลม เช่น แหนบหรือคีมปลายแหลมเพ่ือแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพ์ท่ีชาํรุดเสียหายจาก
วัตถุปลายแหลม

เม่ือนําส่ือท่ีติดอยู่ในเคร่ืองออก ให้ดึงส่ือออกตรงๆ จากตัวอุปกรณ์ การดึงส่ือท่ีติดอยู่ออกจากตัวเคร่ืองไม่เป็นแนวตรงอาจทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

1. ดึงส่ือท่ีติดอยู่ท่ีมองเห็นได้ออกจากถาดป้อนกระดาษหลัก

2. เปิดถาด 1 แล้วดึงส่ือท่ีติดอยู่เท่าที่มองเห็นออกจากอุปกรณ์

3. หากมองไม่เห็นส่ือ ให้เปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก แล้วค่อยๆ ดึงส่ือข้ึนออกจากตัวอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
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4. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าท่ีเดิมและปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

5. ปิดถาด 1

ถาดกระดาษออก
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วตัถุปลายแหลม เช่น แหนบหรือคีมปลายแหลมเพ่ือแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพ์ท่ีชํารุดเสียหายจาก
วัตถุปลายแหลม

ใช้ท้ังสองมือจับท่ีขอบของส่ือบริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด (รวมถึงตรงกลางของส่ือ) แล้วค่อยๆ ดึงออกจากตัวอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง

บริเวณตลับหมึกพมิพ์
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วตัถุปลายแหลม เช่น แหนบหรือคีมปลายแหลมเพ่ือแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพ์ท่ีชํารุดเสียหายจาก
วัตถุปลายแหลม

เม่ือนําส่ือท่ีติดอยู่ในเคร่ืองออก ให้ดึงส่ือออกตรงๆ จากตัวอุปกรณ์ การดึงส่ือท่ีติดอยู่ออกจากตัวเคร่ืองไม่เป็นแนวตรงอาจทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

1. เปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ และนําตลับหมึกพิมพ์ออกมา
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ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้แสงส่องที่ตลับโดยตรง

2. ใช้ท้ังสองมือจับท่ีขอบของส่ือบริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด (รวมถึงตรงกลางของส่ือ) แล้วค่อยๆ ดึงออกจากตัวอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง

3. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าท่ีเดิมและปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
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ข้อความบนแผงควบคุม
ข้อความบนแผงควบคุมส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนําผู้ใช้ถึงการปฏิบัติงานตามปกติ ข้อความบนแผงควบคุมแสดงถึงสถานะของการปฏิบัติงานปัจจุบัน และอาจแสดงจํานวน
หน้าตรงบรรทัดที่สองของหน้าจอด้วยตามความเหมาะสม เม่ืออุปกรณ์ได้รับคําส่ังสแกนหรือข้อมูลการพิมพ์ ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะน้ี นอกจากน้ี ข้อความแจ้ง
ข้อมูล, ข้อความเตือน และข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงยงัเป็นการแจ้งสถานการณ์ท่ีอาจต้องมีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงด้วย

ข้อความแจ้งข้อมลูและข้อความเตือน 
ข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือนจะแสดงอยู่ชั่วขณะหน่ึงและผู้ใช้อาจต้องแสดงว่ารับรู้ข้อความน้ันแล้วด้วยการกดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อทํางาน
ต่อ หรือกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกงาน คําเตือนบางคําเตือน อาจทําให้ทํางานได้ไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ได้ หากข้อความแจ้งข้อมูลหรือ
ข้อความเตือนเก่ียวข้องกับการพิมพ์งานและเปิดใช้คุณสมบัติดําเนินการต่ออัตโนมัติอยู่ เคร่ืองจะพยายามพิมพ์งานต่อหลังจากแสดงคําเตือนนาน 10 วินาทีโดยผู้ใช้ไม่ต้อง
รับรู้ข้อความ

ตารางข้อความแจ้งข้อมูลและข้อความเตือน 

ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ

Device error Press [OK] (ข้อผิดพลาดของ
อุปกรณ์ กด [ตกลง])

อุปกรณ์มีข้อผดิพลาดเก่ียวกับการส่ือสารภายใน น่ีเป็นเพยีงข้อความเตือนเท่าน้ัน งานพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ

Jam in print paper path (มีกระดาษติดในทาง
เดินกระดาษพิมพ์)

สลบักับ

Open door and clear jam (เปิดฝาปิด แล้วนํา
กระดาษท่ีติดอยู่ออก)

อุปกรณ์ตรวจพบกระดาษติดในทางเดินกระดาษ นํากระดาษที่ติดออกจากบริเวณท่ีแสดงบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ แล้ว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนแผงควบคุม โปรดดท่ีู นํากระดาษท่ีติดออก
ในหน้า 74

Page too complex Press [OK] (งานพิมพ์ซับ
ซ้อนมากเกินไป กด [ตกลง])

อุปกรณ์พิมพ์หน้าปัจจุบันไม่ได้เน่ืองจากหน้ามีความซับซ้อน กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพือ่ลบข้อความ

ให้อุปกรณ์ทํางานต่อจนเสรจ็ หรือกด Cancel (ยกเลิก) เพือ่ยกเลิกงาน

Printer jam clear paper path (มีกระดาษติด
นํากระดาษออกจากทางเดินกระดาษ)

อุปกรณ์ตรวจพบกระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณท่ีแสดงบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ แล้ว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนแผงควบคุม โปรดดท่ีู นํากระดาษท่ีติดออก
ในหน้า 74

Settings cleared (ลบการตัง้ค่าแล้ว) อุปกรณ์ลบการต้ังค่างานแล้ว ลองป้อนข้อมูลการต้ังค่าของงานท่ีเหมาะสมอกีครั้ง

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงสามารถระบุความผิดพลาดบางชนิดได้ การเปิดอุปกรณ์ใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ หากยงัคงเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอีก อุปกรณ์อาจต้องได้
รับการซ่อมบํารุง
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ตารางแสดงข้อคความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง
ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ

50.1 Fuser Error Turn off then on (50.1 ข้อผิด
พลาดฟิวเซอร์ ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน 1. ปิดเครื่องด้วยการกดท่ีสวิตช์เปิดปิด และรออย่างน้อย 30 วินาที

2. หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าว
ออก เสียบปลั๊กอปุกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง

3. เปิดเครื่องและรอให้อุปกรณ์เริ่มทํางาน

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

50.2 Fuser Error Turn off then on (50.2 ข้อผิด
พลาดฟิวเซอร์ ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

50.3 Fuser Error Turn off then on (50.3 ข้อผิด
พลาดฟิวเซอร์ ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

50.8 Fuser Error Turn off then on (50.8 ข้อผิด
พลาดฟิวเซอร์ ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

50.9 Fuser Error Turn off then on (50.9 ข้อผิด
พลาดฟิวเซอร์ ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์
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52 Scanner Error Turn off then on (52 ข้อผิด
พลาดเครื่องสแกน ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดเก่ียวกับเครื่องสแกน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

54.1C Error Turn off then on (54.1C ข้อผิด
พลาด ปิดแล้วเปิดใหม่)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน ปิดเครื่องด้วยสวติช์ปิดเปิด แล้วรออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันจึงเปิด
เครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าวออก
เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง เปิดเครือ่งด้วยสวิตช์ปิด
เปิด

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

Engine comm. Error (ข้อผิดพลาดของการ
สื่อสารเครื่อง)

อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ภายใน 1. ปิดเครื่องด้วยการกดท่ีสวิตช์เปิดปิด และรออย่างน้อย 30 วินาที

2. หากกําลังใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอยู่ ให้ถอดอปุกรณ์ดังกล่าว
ออก เสียบปลั๊กอปุกรณ์เข้าท่ีเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง

3. เปิดเครื่องและรอให้อุปกรณ์เริม่ทํางาน

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์
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ปัญหาเก่ียวกับการพิมพ์
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ 

คุณอาจประสบกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในบางคร้ัง เน้ือหาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณประสบกับปัญหาการทําสําเนา โปรดดูท่ี ปัญหาเก่ียวกับการทําสําเนา ในหน้า 89

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
ใช้การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์เพื่อป้องกันปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการพิมพ์

การทําความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ 
การตั้งค่าคุณภาพของการพิมพ์จะมีผลต่อระดับความเข้มท่ีเคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ลงบนหน้าเอกสารรวมท้ังรูปแบบของการพิมพ์งานกราฟิกด้วย คุณยังสามารถใช้การต้ังค่า
คุณภาพของการพิมพ์เพื่อกําหนดคุณภาพของการพิมพ์ให้เหมาะสมสําหรับประเภทกระดาษต่างๆ ได้ด้วย

คุณสามารถเปล่ียนการต้ังค่าในคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของงานท่ีจะพิมพ์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปน้ีได้ ข้ึนอยู่กับไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้:

● 600 dpi

● FastRes 1200: การตั้งค่าน้ีให้ความละเอียดเหมือนกับการต้ังค่าเร่ิมต้น แต่คุณสามารถเปล่ียนรูปแบบสเกลได้

หมายเหตุ: การเปล่ียนค่าความละเอียดของการพิมพ์อาจเปล่ียนรูปแบบการพิมพ์ข้อความได้

ในการเปล่ียนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์เป็นการช่ัวคราว
ในการเปล่ียนการต้ังค่าคุณภาพการพิมพ์สําหรับโปรแกรมท่ีกําลังใช้งานอยู่เท่าน้ัน ให้เปิดคุณสมบัติโดยใช้เมนู Print Setup ในโปรแกรมท่ีกําลังใช้พิมพ์งาน

ในการเปล่ียนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สําหรับการพิมพ์ต่อไปท้ังหมด

หมายเหตุ: สําหรับคําแนะนําของ Macintosh โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี การแก้ไขการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 9

สําหรับWindows 2000:

1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers

2. คลิกขวาท่ีไอคอนของอุปกรณ์

3. คลิก Properties (ใน Windows 2000 คุณสามารถคลิก กําหนดลักษณะการพิมพ์)
4. เปล่ียนการต้ังค่า และคลิก ตกลง
สําหรับ Windows XP:

1. ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้คลิกท่ีปุ่ม Start แล้วคลิก Printers and Faxes

2. คลิกขวาท่ีไอคอนของอุปกรณ์

3. คลิก คุณสมบัต ิหรือคลิก กําหนดลักษณะการพิมพ์
4. เปล่ียนการต้ังค่า และคลิก ตกลง
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การระบุและแก้ไขข้อบกพร่องของการพิมพ์
ใช้รายการตรวจสอบและแผนภมิูแสดงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในส่วนน้ี เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

รายการตรวจสอบคุณภาพพิมพ์
โดยปกติแล้ว ปัญหาของคุณภาพการพิมพ์สามารถแก้ไขได้โดยใช้รายการตรวจสอบต่อไปน้ี

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีคุณใช้มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์
ในหน้า 13 โดยทั่วไปแล้ว กระดาษท่ีมีผิวเรียบกว่าจะให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า

2. หากคุณใช้ส่ือสําหรับพิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก แผ่นใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์ตามประเภทแล้ว โปรดดูท่ี การควบคุม
งานพิมพ์ ในหน้า 26

3. พิมพ์รายงานค่าคอนฟิเกอเรชันท่ีแผงควบคุมของอุปกรณ์ โปรดดูท่ี หน้าข้อมูล ในหน้า 64

● หากไม่พิมพ์หน้าออกมาอย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิวท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

4. พิมพ์หน้าสาธิตจากแผงควบคุมของอุปกรณ์ หากเคร่ืองพิมพ์หน้าสาธิตได้ แสดงว่ามีปัญหาท่ีไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● ใช้ Add Printer Wizard ในกล่องโต้ตอบ Printers (หรือ Printers and Faxes ใน Windows XP) เพื่อติดต้ังไดรเวอร์ให้ถูก
ต้อง

5. ลองพิมพ์จากโปรแกรมอื่น หากเคร่ืองพิมพ์หน้าข้อมูลออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีโปรแกรมท่ีคุณใช้พิมพ์

6. เปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่แล้วล้องพิมพ์งานอีกคร้ัง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ โปรดดูท่ี ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยท่ัวไป ในหน้า 82

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยท่ัวไป
ต่อไปน้ีเป็นการยกตัวอย่างจากการใช้กระดาษขนาด letter โดยป้อนด้านส้ันของกระดาษเข้าเคร่ือง ตัวอย่างเหล่าน้ีแสดงถึงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อหน้าท้ังหมดท่ีคุณ
พิมพ์ได้ หัวข้อท่ีแสดงต่อมาคือสาเหตุท่ัวไปและวิธีแก้ไขของตัวอย่างเหล่าน้ี

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

งานพิมพ์มีสีอ่อนหรอืซีดจาง ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อ
กําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้พิมพ์ ในหน้า 13

หมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย ใส่ตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

หากตลับหมึกพิมพ์ยังมหีมึกพมิพ์อยู่มาก ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งผง
หมกึเพื่อดูว่าลกูกลิ้งเสียหายหรือไม่ หากเสียหาย ให้เปลีย่นตลับ
หมกึพิมพ์ใหม่

หากท้ังหน้าดูสว่าง คุณอาจปรบัความหนาแน่นของการพมิพ์ให้สว่าง
เกินไป หรืออาจเปิดใช้โหมดประหยัดผงหมึกอยู่

ปรับความเข้มในการพิมพ์ และปิดใช้งานโหมดประหยัดผงหมึกใน
คุณสมบัติของอุปกรณ์
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คราบผงหมึกปรากฏ ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อ
กําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้พิมพ์ ในหน้า 13

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดทางเดินกระดาษ โปรดดท่ีู การทําความสะอาดทาง
เดินกระดาษ ในหน้า 68

งานพิมพ์มีรอยแหว่ง อาจมีข้อบกพร่องเกิดข้ึนท่ีส่ือสําหรับพมิพ์แผ่นน้ันแผ่นเดียว ให้ลองพมิพ์งานใหม่อกีครั้ง

ความช้ืนของกระดาษไม่สม่ําเสมอ หรือพืน้ผิวของกระดาษช้ืนเป็น
จุดๆ

ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้
พิมพ์ ในหน้า 13

ปึกกระดาษท่ีใช้คุณภาพไม่ด ีกระบวนการผลิตอาจทําให้กระดาษ
บางบรเิวณไม่รบัผงหมึก

ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้
พิมพ์ ในหน้า 13

ตลับหมึกพิมพ์อาจเสีย ใส่ตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP ดู
ใบปลิวสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

ริว้หรือแถบในแนวต้ังปรากฏบนหน้ากระดาษ ตลับหมึกพิมพ์อาจมหีมึกเหลือน้อยหรอืเส่ือมคุณภาพ ใส่ตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

โทนสีบริเวณพืน้หลังไม่เหมาะสม ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ใช้กระดาษประเภทอื่นท่ีมีนํ้าหนักเบา โปรดดูท่ี ข้อกําหนดราย
ละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ ในหน้า 13

ติดต้ังถาดป้อนกระดาษหลักไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ถาดป้อนกระดาษหลักเข้าท่ีแล้ว

สภาพอากาศที่แห้งมาก (ความช้ืนตํ่า) อาจทําให้โทนสีเทาที่พืน้หลงั
เข้มข้ึนได้

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

หมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ในหน้า 69
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ผงหมึกเลอะบนส่ือท่ีใช้พิมพ์ ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อ
กําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้พิมพ์ ในหน้า 13

หากมผีงหมึกเป้ือนบนขอบของกระดาษ แสดงว่าตัวก้ันกระดาษ
สกปรก หรือมฝีุ่นสะสมในเส้นทางผ่านกระดาษ

ทําความสะอาดตัวก้ันกระดาษและทางเดินกระดาษ โปรดดูท่ี การ
ทําความสะอาดทางเดินกระดาษ ในหน้า 68

หมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ในหน้า 69

อณุหภูมิของฟิวเซอร์อาจตํ่าเกินไป ในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ ดใูห้แน่ใจว่า ได้เลอืกประเภทของส่ือท่ี
เหมาะสมแล้ว

ผงหมึกเลอะออกได้ง่ายเม่ือสัมผัส ต้ังค่าอุปกรณ์ไม่ตรงกับประเภทของส่ือท่ีคุณจะใช้พิมพ์ ในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า

ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษท่ีคุณใช้พมิพ์ ความเร็วใน
การพิมพ์อาจลดลงหากคุณใช้กระดาษหนัก

ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อ
กําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้พิมพ์ ในหน้า 13

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดอุปกรณ์ โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอปุกรณ์
ในหน้า 67

แหล่งจ่ายไฟอาจเสีย เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟกระแสสลับ (AC) โดยตรง
แทนการเสียบกับปลั๊กพ่วงต่อ

หมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ในหน้า 69

มรีอยขีดปรากฏเป็นระยะห่างสม่ําเสมอบนหน้ากระดาษ ต้ังค่าอุปกรณ์ไม่ตรงกับประเภทของส่ือท่ีคุณจะใช้พิมพ์ ในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ ดใูห้แน่ใจว่า ได้เลอืกชนิดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ท่ี
เหมาะสมแล้ว ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงหากคุณใช้กระดาษ
หนัก

ช้ินส่วนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปัญหาน้ีมักจะหายไปเองหลังจากท่ีพมิพ์งานไปประมาณ 2-3 แผ่น

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดอุปกรณ์ โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอปุกรณ์
ในหน้า 67

ตลับหมึกพิมพ์อาจเสีย หากรอยขีดปรากฏซํ้าเกิดข้ึนในตําแหน่งเดียวกันของทุกหน้า ให้ติด
ต้ังตลับหมึกพิมพ์ของ HP  ตลับใหม่ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 69

หน้าท่ีพิมพ์มีตัวอกัษรท่ีผิดรูป ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับเครื่องพมิพ์
เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอยีดของส่ือท่ีใช้พมิพ์
ในหน้า 13

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําให้งานมีลักษณะเป็นคลื่น แสดงว่าคณุอาจ
ต้องนําเครื่องสแกนแบบเลเซอร์ส่งซ่อม

ตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นในรายงานค่าคอนฟิเกอเรชันด้วย หาก
เป็นเช่นน้ัน โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารลูกค้าของ HP ดูใบปลิว
สนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

84 บท 9   การแก้ไขปัญหา THWW



ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

หน้าท่ีพิมพ์ม้วนงอหรือเป็นคลื่น ต้ังค่าอุปกรณ์ไม่ตรงกับประเภทของส่ือท่ีคุณจะใช้พิมพ์ ในไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ ดใูห้แน่ใจว่า ได้เลอืกประเภทของส่ือท่ี
เหมาะสมแล้ว

หากยังมปีัญหาอยู่ ให้เลือกชนิดของส่ือท่ีใช้อุณหภูมิฟิวเซอร์ท่ีตํ่า
กว่า เช่น แผ่นใส หรอืส่ือนํ้าหนักเบา

ส่ือท่ีอยู่ในถาดป้อนกระดาษอาจจะยาวเกินไป พลกิปึกส่ือสําหรับพมิพ์ในถาดกลับอีกด้านหนึ่ง และลองหมุนด้าน
ของส่ือสําหรับพมิพ์ในถาดป้อนกระดาษไป 180°

เส้นทางผ่านของกระดาษทําให้กระดาษม้วนงอ ใช้การต้ังค่า Less paper curl (การม้วนงอของ
กระดาษน้อยที่สุด) โปรดดูท่ี การลดการม้วนงอของ
กระดาษ ในหน้า 97

ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับเครื่องพมิพ์
เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอยีดของส่ือท่ีใช้พมิพ์
ในหน้า 13

อณุหภูมิและความช้ืนสูงอาจทําให้กระดาษม้วนงอ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

ข้อความหรือกราฟิกเอยีงบนหน้าท่ีพิมพ์ อาจใส่กระดาษไม่ถูกต้อง หรือถาดกระดาษเข้ามีกระดาษอยู่มากเกิน
ไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่กระดาษอย่างถูกวิธ ีและตัวก้ันกระดาษไม่
แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดูท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับเครื่องพมิพ์
เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอยีดของส่ือท่ีใช้พมิพ์
ในหน้า 13

หน้าท่ีพิมพ์ยับหรือห่อตัว อาจใส่กระดาษไม่ถูกต้อง หรือถาดกระดาษเข้ามีกระดาษอยู่มากเกิน
ไป

พลกิปึกกระดาษในถาดกลับอกีด้านหนึ่งและลองหมุนด้านของ
กระดาษในถาดป้อนกระดาษไป 180°

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่กระดาษอย่างถูกวิธี และตัวก้ันกระดาษไม่
แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดูท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

ส่ือสําหรับพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับเครื่องพมิพ์
เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอยีดของส่ือท่ีใช้พมิพ์
ในหน้า 13

เส้นทางผ่านของกระดาษทําให้กระดาษม้วนงอ ใช้การต้ังค่า Less paper curl (การม้วนงอของ
กระดาษน้อยที่สุด) โปรดดูท่ี การลดการม้วนงอของ
กระดาษ ในหน้า 97

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําให้เกิดรอยยับได้ ให้นําซองจดหมายออก กดให้เรียบ และลองพิมพ์อกีครั้ง
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ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตัวอกัษรท่ีพิมพ์ ใส่ส่ือที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง พลกิปึกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจมี
ความต้านทานสูง

ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงท่ีเหมาะสมกับเครื่องพมิพ์
เลเซอร์ โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอยีดของส่ือท่ีใช้พมิพ์
ในหน้า 13

ภาพท่ีปรากฎด้านบนสุดของกระดาษ (เป็นสีดําเข้ม) ยังปรากฏซํ้า
ในส่วนท่ีเหลือของหน้ากระดาษ (เป็นโทนสีเทา) 

การต้ังค่าซอฟต์แวร์อาจส่งผลกระทบต่อการพมิพ์ภาพ จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้เปลี่ยนโทน (ความเข้ม) ของ
ส่วนท่ีเกิดภาพซํ้า

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้หมุนหน้าท้ังหน้าไป 180° เพือ่
พิมพ์ภาพท่ีมีสีอ่อนกว่าก่อน

ลําดบัของภาพท่ีพิมพ์อาจส่งผลต่อการพิมพ์ เปลีย่นลําดับภาพท่ีจะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ให้ภาพท่ีอ่อนกว่าอยู่ท่ีด้าน
บนของหน้ากระดาษ และภาพท่ีเข้มกว่าอยู่ถัดลงมาด้านล่าง

อปุกรณ์เจอกระแสไฟกระชาก หากมีปัญหาเกิดข้ึนกับงานพมิพ์ในภายหลัง ให้ปิดอุปกรณ์เป็นเวลา
10 นาที จากนั้นจึงเปิดเครือ่งใหม่และเริ่มต้นงานพมิพ์ใหม่

ปัญหาเกีย่วกับการจัดการกระดาษ
ใช้ข้อมูลในส่วนน้ีเม่ืออุปกรณ์มีปัญหาในการจัดการกับส่ือสําหรับพิมพ์

คําแนะนําในการพิมพ์บนสื่อที่ใช้พิมพ์ 
● เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดีและไม่มีรอยขาด, แหว่ง, รอยฉีก, จุดด่าง, เศษผง, ฝุ่น, ยบั, ชํารุด และมี

ขอบม้วนงอหรือพับ

● เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีท่ีสุด ให้ใช้กระดาษท่ีเรียบ โดยมากกระดาษท่ีเรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ท่ีดีกว่า หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ข้อกําหนดราย
ละเอียดของส่ือท่ีใช้พิมพ์ ในหน้า 13

● หากคุณไม่แน่ใจในประเภทกระดาษท่ีคุณใช้ (เช่น กระดาษบอนด์หรือกระดาษรีไซเคิล) ให้ตรวจสอบจากฉลากบนห่อบรรจุภัณฑ์ของกระดาษ

● อย่าใช้ส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่าน้ัน ใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์ LaserJet

● อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายท่ีพิมพ์ด้วยหมึกท่ีใช้ในอุณหภูมิตํ่า เช่น ท่ีใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบางประเภท

● อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายท่ีมีตัวพิมพ์นูนหรือลายนูน

● อุปกรณ์ใช้ความร้อนและแรงดันในการหลอมผงหมึกให้ติดกับเน้ือกระดาษ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษสีหรือแบบฟอร์มท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้าใช้หมึกท่ีทนต่อ
อุณหภูมิของฟิวเซอร์ได้ (200°C หรือ 392°F เป็นเวลา 0.1 วินาที)

ข้อควรระวัง: การไม่ทําตามคําแนะนําเหล่าน้ีอาจทําให้กระดาษติดหรือทําให้อุปกรณ์เสียหายได้
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การแก้ปัญหาของสื่อสําหรับพิมพ์
ปัญหาที่เกิดกับส่ือสําหรับพิมพ์ต่อไปน้ีอาจทําให้คุณภาพการพิมพ์เปล่ียนไป, กระดาษติด หรือทําให้อุปกรณ์เสียหายได้

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

คณุภาพการพมิพ์หรือการยึดเกาะของผง
หมึกไม่ดี

กระดาษช้ืนเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรอืเรยีบเกินไป
หรอืมีลายนูน หรือมาจากปึกกระดาษท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ลองใช้กระดาษประเภทอื่นท่ีมีความเรียบระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมีปรมิาณ
ความช้ืน 4-6 เปอร์เซ็นต์

หมึกขาดเป็นช่วง กระดาษติดขัด หรือม้วน
งอ

เก็บกระดาษไม่ถูกวธิี เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุท่ีป้องกันความช้ืนและวางในแนวราบ

กระดาษด้านหน่ึงต่างจากอกีด้านหน่ึง กลับหน้ากระดาษ

กระดาษม้วนงอมาก กระดาษช้ืนเกินไป, มีทิศทางเส้นใยท่ีผิดหรือมีเส้นใยส้ัน ใช้กระดาษเส้นใยยาว หรือใช้การต้ังค่า Less paper curl (การม้วนงอของ
กระดาษน้อยที่สดุ) โปรดดูท่ี การลดการม้วนงอของกระดาษ ในหน้า 97

กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน กลับหน้ากระดาษ

กระดาษติด, อปุกรณ์เสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมรีู ใช้กระดาษที่ไม่มรีอยตัดหรือมรีู

เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใช้กระดาษคุณภาพสูงท่ีทําไว้สําหรับเครือ่งพิมพ์เลเซอร์

กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน กลับหน้ากระดาษ

กระดาษช้ืนเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไปหรอืเรียบเกินไป มี
ทิศทางเส้นใยท่ีผิดหรือมีเส้นใยส้ัน หรอืมีรอยนูน หรอืมาจากปึก
กระดาษท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ลองใช้กระดาษชนิดอื่น ซึ่งมีระดับความเรียบต้ังแต่ 100 ถึง 250 Sheffield และมี
ความช้ืนในเนื้อกระดาษ 4 ถึง 6% หรอืใช้กระดาษเส้นใยยาว

งานพิมพ์ไม่ตรง (เอยีง) ปรับตัวก้ันกระดาษไม่ถูกต้อง นําสื่อสําหรับพมิพ์ท้ังหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็นปึกให้เรียบร้อย และใส่กลับใน
ถาดป้อนกระดาษอกีครั้ง ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับความกว้างและความยาวของกระดาษที่
ใช้ และลองพมิพ์อกีครั้ง

ป้อนส่ือมากกว่าครัง้ละหนึ่งแผ่น อาจใส่กระดาษในถาดมากเกินไป นํากระดาษบางส่วนออกจากถาดป้อนกระดาษ โปรดดูท่ี การใส่ส่ือสําหรบัพิมพ์ ในหน้า 24

ส่ือสําหรับพมิพ์อาจมีรอยยับ รอยพบั หรอืชํารุดเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือชํารุด ลองใช้กระดาษจากห่อใหม่หรือห่อ
อื่น

เครื่องไม่ดึงส่ือสําหรับพมิพ์จากถาดป้อน อุปกรณ์อาจอยู่ในโหมดป้อนด้วยตนเอง ● หากบนหน้าจอแผงควบคมุของอุปกรณ์มีข้อความ Manual feed (ป้อน
ด้วยตนเอง) ปรากฏข้ึน ให้กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อ
พิมพ์งาน

● โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในโหมดป้อนด้วยตนเอง แล้วพิมพ์งานใหม่
อีกครั้ง

ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชํารุดเสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดใูบปลวิสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอปุกรณ์

ปรับตัวควบคุมความยาวกระดาษในถาด 1 ไว้ท่ีความยาวเกิน
กว่าขนาดของส่ือสําหรับพมิพ์

ปรับตัวควบคุมตามความยาวท่ีถูกต้อง

ปัญหาท่ีเกีย่วกับงานพิมพ์
หากหน้าท่ีพิมพ์ออกมาจากเคร่ืองไม่มีข้อความใดๆ หรือเคร่ืองไม่พิมพ์หน้าใดๆ ให้ลองปฏิบัติตามคําแนะนําในเน้ือหาส่วนน้ี
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กระดาษถูกพิมพ์ออกมาแต่กลับเป็นกระ
ดาษเปล่า 

คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ตรวจดูว่าได้ดึงเทปกาวออกจากตลบัหมึกพมิพ์จนหมดแล้ว

เอกสารน้ันอาจมีหน้าว่าง ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพ์เพือ่ดูว่าเน้ือหามีอยู่ครบทุกหน้าหรือไม่

อุปกรณ์อาจทํางานผิดปกติ ในการตรวจสอบอุปกรณ์ ให้พิมพ์รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูท่ี หน้าข้อมูล ในหน้า 64

พมิพ์งานช้า ส่ือสําหรับพมิพ์บางประเภทอาจเป็นสาเหตุให้พิมพ์งานได้ช้า ลองพิมพ์บนกระดาษอืน่

ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร อุปกรณ์อาจดึงส่ือสําหรบัพมิพ์ได้ไม่ถูกต้อง โปรดดูท่ี ปัญหาเก่ียวกับการจัดการกระดาษ ในหน้า 86

ส่ือสําหรับพมิพ์ติดคาอยู่ในอุปกรณ์ นํากระดาษท่ีติดออก โปรดดท่ีู นํากระดาษท่ีติดออก ในหน้า 74

สายเคเบิล USB ชํารดุหรือต่อเช่ือมไม่ถูกต้อง ● ถอดสายเคเบิล USB ท่ีต่ออยู่ท้ังสองด้านออก ก่อนต่ออีกครั้ง

● ลองพิมพ์งานท่ีเคยพิมพ์แล้วในอดีต

● ลองใช้สายเคเบิล USB เส้นอืน่

อุปกรณ์อื่นกําลังทํางานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณุ อุปกรณ์ยังไม่ได้แชร์พอร์ต USB หากคณุมีฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือกล่องสวิตช์เครอืข่ายท่ีต่อ
เช่ือมพอร์ตเดียวกันกับอปุกรณ์ อปุกรณ์เหล่าน้ันอาจรบกวนการทํางานอยู่ ในการต่อเช่ือมและใช้
งานอุปกรณ์ คุณต้องปลดอปุกรณ์อืน่ๆ ออกหรือใช้พอร์ต USB สองพอร์ตในเครื่องคอมพิวเตอร์
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ปัญหาเก่ียวกับการทําสาํเนา
การป้องกันปัญหา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารได้ โดยดําเนินการตามข้ันตอนง่ายๆ ต่อไปน้ี

● ใช้ต้นฉบับท่ีมีคุณภาพ

● ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากใส่กระดาษไม่ถูกต้องจะทําให้กระดาษเอียง ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน และเกิดปัญหากับโปรแกรม OCR โปรดดูคําแนะนําท่ี การใส่เอกสารเพ่ือ
ทําสําเนาหรือสแกน ในหน้า 24

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าวสัดุพิมพ์ตรงตามข้อกําหนดของ HP หากวัสดุพิมพ์ตรงตามข้อกําหนดของ HP ปัญหาการป้อนกระดาษท่ีเกิดซํ้าจะระบุว่าลูกกล้ิงดึง
กระดาษหรือแผ่นค่ันสึกหรอ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดูใบปลิวท่ีให้มาในกล่องอุปกรณ์

ปัญหาของภาพ
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

ไม่มีภาพหรือภาพซีดจาง ตลบัหมึกพมิพ์มรีะดับผงหมึกเหลือน้อย ใส่ตลับหมึกพิมพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

เอกสารต้นฉบับอาจมีคุณภาพไม่ดี หากเอกสารต้นฉบับสีอ่อนเกินไปหรือชํารุดเสียหาย เอกสารท่ีทําสําเนาออกมาอาจไม่ชัดเจน
แม้ว่าคุณจะปรับความเข้มแล้วก็ตาม หากเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนใช้เอกสารต้นฉบับท่ีดกีว่าเดิม

เอกสารต้นฉบับอาจมีพื้นหลังเป็นสี พื้นหลังท่ีมีสีอาจทําให้ภาพท่ีอยู่ด้านหน้ากลืนหายไปกับพืน้หลงัได้ หรือพืน้หลงัอาจปรากฏเป็น
เฉดสีอื่น หากเป็นไปได้ ให้ใช้เอกสารต้นฉบับท่ีพื้นหลังไม่มสีี

แถบสีขาวหรือแถบสีจาง ๆ ในแนวต้ัง
ปรากฏบนสําเนา 

ส่ือสําหรับพมิพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ
HP 

ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้
พิมพ์ ในหน้า 13

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพมิพ์อาจเหลือน้อย ใส่ตลับหมึกพิมพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

สําเนาออกมาเป็นเส้น ลูกกลิ้งไวแสงท่ีอยู่ในตลบัหมึกอาจมีรอยขีดข่วน ติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ของ HP ตลับใหม่ โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพมิพ์ ในหน้า 69

จุดหรือริ้วสีดําปรากฏบนสําเนา อาจมีหมึก, กาว, นํ้ายาลบคําผิด หรือส่ิงสกปรกต่างๆ เลอะอยู่
บนเครื่องสแกนแบบแท่น

ทําความสะอาดอปุกรณ์ โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอปุกรณ์ ในหน้า 67
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ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

สําเนาสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป การตั้งค่าอปุกรณ์หรือไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่า ได้ต้ังค่าคุณภาพไว้ถูกต้องแล้ว โปรดดูท่ี การปรับคณุภาพของสําเนา ในหน้า 42

ข้อความไม่ชัดเจน การตั้งค่าอปุกรณ์หรือไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่า ได้ต้ังค่าคุณภาพไว้ถูกต้องแล้ว โปรดดูท่ี การปรับคณุภาพของสําเนา ในหน้า 42

ปัญหาการจัดการสื่อท่ีใช้พิมพ์
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

คณุภาพการพมิพ์หรือการยึดเกาะของผง
หมึกไม่ดี

กระดาษช้ืนเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรอืเรยีบเกินไป
หรอืมีลายนูน หรือมาจากปึกกระดาษท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ใช้กระดาษประเภทอื่นท่ีมีความเรียบระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมีปรมิาณความช้ืน
4-6 เปอร์เซ็นต์

หมึกขาดเป็นช่วง กระดาษติดขัด หรือม้วน
งอ

เก็บกระดาษไม่ถูกวธิี เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุท่ีป้องกันความช้ืนและวางในแนวราบ

กระดาษด้านหน่ึงต่างจากอกีด้านหน่ึง กลับหน้ากระดาษ

กระดาษม้วนงอมาก กระดาษช้ืนเกินไป มีทิศทางเส้นใยท่ีผดิหรือมเีส้นใยส้ัน ใช้กระดาษเส้นใยยาว หรือใช้การต้ังค่า Less paper curl (การม้วนงอของ
กระดาษน้อยที่สดุ) โปรดดูท่ี การลดการม้วนงอของกระดาษ ในหน้า 97

กระดาษแต่ละด้านไม่เหมอืนกัน กลับหน้ากระดาษ

กระดาษติด, อปุกรณ์เสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมรีู ใช้กระดาษที่ไม่มรีอยตัดหรือมรีู

เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใช้กระดาษคุณภาพสูงท่ีทําไว้สําหรับเครือ่งพิมพ์เลเซอร์

กระดาษแต่ละด้านไม่เหมอืนกัน กลับหน้ากระดาษ

กระดาษช้ืนเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไปหรอืเรียบเกินไป มี
ทิศทางเส้นใยท่ีผิดหรือมีเส้นใยส้ัน หรอืมีรอยนูน หรอืมาจากปึก
กระดาษท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ลองใช้กระดาษชนิดอื่น ซึ่งมีระดับความเรียบต้ังแต่ 100 ถึง 250 Sheffield และมี
ความช้ืนในเนื้อกระดาษ 4 ถึง 6% หรอืใช้กระดาษเส้นใยยาว

งานพิมพ์ไม่ตรง (เอยีง) ปรับตัวก้ันกระดาษไม่ถูกต้อง นําสื่อสําหรับพมิพ์ท้ังหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเรียงเป็นปึกให้เรียบร้อย และใส่กลับใน
ถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับความกว้างและความยาวของกระดาษที่
ใช้ และลองพมิพ์อกีครั้ง

มกีารป้อนกระดาษเข้าไปมากกว่าหน่ึงแผ่น
ต่อครั้ง

อาจใส่กระดาษในถาดมากเกินไป นํากระดาษบางส่วนออกจากถาดป้อนกระดาษ โปรดดูท่ี การใส่ส่ือสําหรบัพิมพ์ ในหน้า 24

ส่ือสําหรับพมิพ์อาจมีรอยยับ รอยพบั หรอืชํารุดเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือชํารุด ลองใช้กระดาษจากห่อใหม่หรือห่อ
อื่น

เครื่องไม่ดึงส่ือสําหรับพมิพ์จากถาดป้อน อุปกรณ์อาจอยู่ในโหมดป้อนด้วยตนเอง ● หากบนหน้าจอแผงควบคมุของอุปกรณ์มีข้อความ Manual feed (ป้อน
ด้วยตนเอง) ปรากฏข้ึน ให้กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) เพื่อ
พิมพ์งาน

● โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในโหมดป้อนด้วยตนเอง แล้วพิมพ์งานใหม่
อีกครั้ง

ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชํารุดเสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดใูบปลวิสนับสนุนท่ีให้มาในกล่องอปุกรณ์

ปรับตัวควบคุมความยาวกระดาษในถาด 1 ไว้ท่ีความยาวเกิน
กว่าขนาดของส่ือสําหรับพมิพ์

ปรับตัวควบคุมตามความยาวท่ีถูกต้อง
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ปัญหาท่ีเกีย่วกับงานพิมพ์
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

ไม่มีสําเนาออกมา อาจไม่มกีระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ ใส่ส่ือสําหรบัพิมพ์ลงในอปุกรณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแท่นโดยคว่ําหน้าท่ีต้องการสแกนลง และให้มมุบน
ด้านซ้ายของเอกสารวางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก

สําเนากลายเป็นกระดาษเปล่า อาจยังไม่ได้ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ์ ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากอปุกรณ์ ดึงเทปปิดผนึกออก แล้วใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่อกีครั้ง

คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแท่น โดยคว่ําหน้าท่ีต้องการสแกนลง และให้มุมบน
ด้านซ้ายของเอกสารวางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก

ส่ือสําหรับพมิพ์อาจไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดของ
HP 

ใช้ส่ือท่ีตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP  โปรดดูท่ี ข้อกําหนดรายละเอียดของส่ือที่ใช้
พิมพ์ ในหน้า 13

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพมิพ์อาจเหลือน้อย ใส่ตลับหมึกพิมพ์ โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 69

สําเนามีขนาดเล็กลง ตั้งค่าอปุกรณ์ไว้ให้ลดขนาดของภาพท่ีสแกน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่าการย่อ/ขยายท่ีแผงควบคมุของอุปกรณ์ไว้ถูกต้อง
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ปัญหาเก่ียวกับการสแกน
การแก้ปัญหาภาพท่ีสแกนออกมา

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

ภาพท่ีสแกนออกมามีคุณภาพไม่ดี เอกสารต้นฉบับอาจเป็นภาพถ่ายหรือรูปภาพท่ีถ่ายซํ้าอีกครั้ง ● ให้ลองลดขนาดของภาพหลงัจากสแกนแล้ว เพือ่ให้ลวดลายน้ันหายไป

● พิมพ์ภาพท่ีสแกนออกมา เพือ่ดวู่าคุณภาพดีข้ึนหรือไม่

● โปรดตรวจสอบว่าได้ต้ังค่าความละเอียดและสีไว้เหมาะสมกับประเภทของงานสแกนที่
คุณกําลังทําอยู่แล้ว โปรดดูท่ี ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน ในหน้า 61

ภาพท่ีปรากฏบนหน้าจออาจไม่ตรงกับคุณภาพของงานที่สแกน
ออกมา

● ลองปรบัเปลี่ยนการต้ังค่าหน้าจอคอมพวิเตอร์เพือ่ให้แสดงสีได้มากข้ึน (หรือให้มีระดบัสี
เทามากขึ้น) โดยปกติแล้ว คณุสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยเลือกท่ี Display
ใน Control Panel ของ Windows

● ลองปรบัเปลี่ยนการต้ังค่าความละเอยีดและสีในซอฟต์แวร์เครื่องสแกน โปรดดูท่ี ความ
ละเอียดและสีของเครือ่งสแกน ในหน้า 61

คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ต้นฉบับในเครื่องสแกนแบบแท่นอย่างถูกต้อง โปรดดูท่ี การใส่เอกสาร
เพื่อทําสําเนาหรือสแกน ในหน้า 24

เครื่องสแกนอาจสกปรก ทําความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดท่ีู การทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหน้า 67

การตั้งค่ากราฟิกอาจไม่เหมาะสมกับประเภทของงานสแกนท่ี
คุณกําลังทําอยู่

ลองเปลีย่นการต้ังค่าภาพกราฟิก โปรดดูท่ี ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน ในหน้า 61

ภาพบางส่วนไม่ได้รับการสแกน คุณอาจวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางต้นฉบับบนเครื่องสแกนแบบแท่นอย่างถูกต้อง

พื้นหลังท่ีเป็นสีอาจเป็นสาเหตุให้ภาพท่ีอยู่ด้านหน้ากลมกลืนกับ
พื้นหลัง

ลองปรบัเปลี่ยนการต้ังค่าก่อนท่ีจะสแกนต้นฉบับ หรือปรับเปลี่ยนภาพให้ดีข้ึนหลังจากท่ีสแกน
ต้นฉบับแล้ว โปรดดูท่ี ความละเอยีดและสีของเครือ่งสแกน ในหน้า 61

ต้นฉบับมีขนาดเล็กเกินไป ขนาดตํ่าสุดท่ีใช้กับเครื่องสแกนแบบแท่นได้คือ 25 x 25 มม.

ส่ือสําหรับพมิพ์มีขนาดท่ีไม่ถูกต้อง ในการต้ังค่า สแกน ให้ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษท่ีป้อนใหญ่เพียงพอสําหรับเอกสารท่ีคุณ
สแกน โปรดดท่ีู ความละเอยีดและสีของเครื่องสแกน ในหน้า 61

ใช้เวลาสแกนนานเกินไป ตั้งระดับความละเอยีดหรอืสีไว้สูงเกินไป เปลี่ยนการต้ังค่าระดับความละเอียดและสีให้สอดคล้องกับงานของคุณ โปรดดูท่ี ความละเอียด
และสีของเครื่องสแกน ในหน้า 61

ตั้งซอฟต์แวร์ไว้ให้สแกนสี ค่าเริ่มต้นของระบบคือสแกนสี ซ่ึงจะใช้เวลาในการสแกนนานกว่าถึงแม้จะสแกนต้นฉบับขาวดํา
ก็ตาม หากคุณได้รับภาพผ่านทาง TWAIN หรือ WIA คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าให้สแกน
ต้นฉบับเป็นโทนสีเทาหรือขาวดําได้ โปรดดูรายละเอยีดท่ีความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์อปุกรณ์

มีการส่งงานพมิพ์หรืองานทําสําเนาออกไปก่อนท่ีคุณจะได้ลอง
สแกน

หากผู้อืน่ส่งงานพมิพ์หรืองานทําสําเนาไว้ก่อนหน้าท่ีคุณจะสแกนงาน อุปกรณ์จะเริ่มสแกนหลงั
จากเครื่องสแกนว่าง แต่การสแกนอาจใช้เวลานานได้ เน่ืองจากอปุกรณ์และเครือ่งสแกนใช้หน่วย
ความจําร่วมกัน

ปัญหาคุณภาพของการสแกน
การป้องกันปัญหา

ข้อมูลต่อไปน้ีเป็นวธิีง่ายๆ สองสามวธิีท่ีช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพการสแกนได้
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● ใช้ต้นฉบับท่ีมีคุณภาพสูง

● ใส่กระดาษให้ถูกต้อง หากคุณใส่กระดาษไม่ถูกต้อง เอกสารน้ันอาจเอียง ซ่ึงทําให้ภาพท่ีได้ไม่ชดัเจน โปรดดูคําแนะนําท่ี การใส่ส่ือสําหรับพิมพ์ ในหน้า 24

● ปรับปรุงการต้ังค่าซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเอกสารท่ีสแกน โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี ความละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหน้า 61

การแก้ปัญหาของคุณภาพการสแกน
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

กระดาษเปล่า อาจวางต้นฉบับผิดด้าน วางเอกสารต้นฉบับลงบนเครื่องสแกนแบบแท่นโดยคว่ําหน้าท่ีต้องการสแกนลง และให้มมุบน
ด้านซ้ายของเอกสารวางอยู่บนด้านขวาล่างของแผ่นกระจก

เข้มหรือจางเกินไป ตั้งระดับความละเอยีดและสีไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าได้ต้ังค่าความละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โปรดดูท่ี ความละเอียดและ
สีของเครื่องสแกน ในหน้า 61

งานพิมพ์ออกมาเป็นเส้น อาจมีหมึก กาว นํ้ายาลบคําผดิ หรอืสารชนิดอื่นท่ีไม่ต้องการติด
อยู่บนกระจก

ลองทําความสะอาดพื้นผิวของเครื่องสแกนแบบแท่น โปรดดท่ีู การทําความสะอาดกระจกของ
เครื่องสแกน ในหน้า 67

เกิดจุดหรอืริ้วสีดํา อาจมีหมึก กาว นํ้ายาลบคําผดิ หรอืสารชนิดอื่นท่ีไม่ต้องการติด
อยู่บนกระจก

ลองทําความสะอาดพื้นผิวของเครื่องสแกนแบบแท่น โปรดดท่ีู การทําความสะอาดกระจกของ
เครื่องสแกน ในหน้า 67

ข้อความไม่ชัดเจน ตั้งระดับความละเอยีดและสีไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าได้ต้ังค่าความละเอียดและสีไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โปรดดูท่ี ความละเอียดและ
สีของเครื่องสแกน ในหน้า 61
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ปัญหาของหน้าจอแผงควบคุม
ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทําให้หน้าจอแผงควบคุมมีเส้นสีดํา, จุด หรืออักขระท่ีไม่คาดหมายเกิดข้ึน ห้ามสัมผัสหน้าจอแผงควบคุมของอุปกรณ์หากมีโอกาสท่ี
คุณจะมีไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ (เช่น เดินบนพรมในห้องท่ีมีความชื้นตํ่า)

หากอุปกรณ์สัมผัสกับสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก อาจทําให้หน้าจอแผงควบคุมของอุปกรณ์มีเส้นสีดํา, จุด หรืออักขระท่ีไม่คาดหมายเกิดข้ึน ในการแก้ไขปัญหาน้ี ให้
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. ปิดอุปกรณ์

2. เคล่ือนย้ายอุปกรณ์ออกจากบริเวณท่ีมีสนามไฟ้ฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก

3. เปิดอุปกรณ์อีกคร้ัง
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การแก้ไขปัญหาท่ีพบได้ท่ัวไปของเครื่อง Macintosh

ปัญหาท่ีเกดิกับ Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4

ไม่มีชือ่ไดรเวอร์แสดงอยู่ใน Print Center

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ยังไม่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือติดต้ังไม่ถูกต้อง ติดต้ังซอฟต์แวร์อีกคร้ัง โปรดดูคําแนะนําท่ีคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ไม่มีชือ่อุปกรณ์อยู่ในกล่องรายชือ่เครื่องพิมพ์ใน Print Center

สาเหตุ วธีิแก้ไข

อุปกรณ์อาจยังไม่พร้อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายเคเบิลไว้อย่างถูกต้อง, เปิดอปุกรณ์ และไฟแสดงความพร้อมสว่างข้ึนแล้ว หากคุณ
ต่อเช่ือมผ่านฮับ USB ให้ลองเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือใช้พอร์ตอื่นแทน

เใช้ช่ืออปุกรณ์ท่ีไม่ถูกต้อง พมิพ์รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูท่ี หน้าข้อมลู ในหน้า 64 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่ือในรายงานค่าคอนฟิ

เกอเรชันตรงกับช่ืออุปกรณ์ใน Print Center

สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชํารุดหรือมคีุณภาพตํ่า เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลอืกใช้สายเคเบิลท่ีมคีุณภาพสูง

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ วธีิแก้ไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ์ เริม่คิวการพมิพ์ใหม่ โดยเปิด print monitor แล้วเลือก Start Jobs

พิมพ์ไฟล์ Encapsulated PostScript (EPS) โดยใช้ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนกับบางโปรแกรม ● ลองดาวน์โหลดแบบอักษรในไฟล์ EPS ลงในอปุกรณ์ก่อนเริ่มพมิพ์

● ส่งไฟล์ในรปูแบบ ASCII แทนท่ีจะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง (Binary
Encoding)

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB อื่นได้

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ข้อผิดพลาดน้ีจะเกิดข้ึนหากยังไม่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์ของเครื่องพมิพ์ USB เมื่อเพิม่การ์ด USB อืน่ คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card Supportท้ังน้ี
เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์น้ีมีในเว็บไซต์ Apple
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อุปกรณ์ไม่แสดงอยู่ใน Macintosh Print Center หลังจากเลือกไดรเวอร์แล้ว

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ปัญหาน้ีอาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์

● ตรวจสอบว่าเครื่อง Macintosh ของคุณใช้ USB ได้

● ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของ Macintosh คอื Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X
V10.4

● ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟต์แวร์ USB ท่ีเหมาะสมจาก Apple

การแก้ไขปัญหาของฮาร์ดแวร์

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์แล้ว

● ตรวจสอบว่าเช่ือมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง

● ตรวจสอบว่าคุณกําลงัใช้สายเคเบิล USB ท่ีมคีวามเร็วสูงตามความเหมาะสมใช้งาน

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ USB มากเกินไป เน่ืองจากจะมีการดงึกระแสไฟจากการเชื่อมต่อ
ให้ยกเลิกการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดจากกลุ่มการเช่ือมต่อ และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB บน
เครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง

● ตรวจสอบเพื่อดูว่ามกีารเช่ือมต่อฮับ USB ท่ีไม่มีแหล่งจ่ายไฟมากกว่า 2 ตัวในแถวของกลุ่มการเช่ือมต่อ
หรือไม่ ให้ยกเลิกการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดจากกลุ่มการเช่ือมต่อน้ัน และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต
USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลกัโดยตรง

หมายเหตุ: คย์ีบอร์ด iMac เป็นฮับ USB ท่ีไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
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เครื่องมือแก้ไขปัญหา
ข้อมูลในส่วนน้ีจะอธบิายถึงเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์

การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นท่ีกาํหนดมาจากโรงงาน
การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นท่ีกําหนดมาจากโรงงานจะทําให้การตั้งค่าท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเร่ิมต้นท่ีกําหนดมาจากโรงงาน

ข้อควรระวัง: ข้ันตอนน้ีจะลบหน้าหน้าต่างๆ ท่ีเก็บอยู่ในหน่วยความจํา จากน้ันจึงเปิดเคร่ืองใหม่อีกคร้ังโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Service (บริการ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Restore defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้น) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

อุปกรณ์จะเปิดเคร่ืองใหม่โดยอัตโนมัติ

การลดการม้วนงอของกระดาษ
คุณสามารถลดการม้วนงอของกระดาษได้โดยใช้การตั้งค่า Less paper curl (การม้วนงอของกระดาษน้อยท่ีสุด)

1. กดปุ่ม Menu/Enter (เมนู/Enter) บนแผงควบคุมของอุปกรณ์

2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Service (บริการ) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Less paper curl (การม้วนงอของกระดาษน้อยท่ีสุด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)

4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก On (เปิด) แล้วกด Menu/Enter (เมนู/Enter)
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A ข้อมลูเกี่ยวกับอปุกรณ์เสริมและการส่ังซ้ือ

● อุปกรณ์ส้ินเปลือง

● อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลและอินเทอร์เฟซ

● ชิน้ส่วนท่ีผู้ใช้เปล่ียนเองได้

● กระดาษและส่ือท่ีใช้พิมพ์อื่น ๆ

รายการอุปกรณ์เสริมต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีอยู่ในขณะท่ีพิมพ์คู่มือเล่มน้ี ข้อมูลการส่ังซ้ือและอุปกรณ์เสริมท่ีมีจําหน่ายอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุใช้งานของอุปกรณ์
สําหรับข้อมูลการส่ังซ้ือล่าสุด คุณสามารถดูได้จากเว็บไซต์ต่อไปน้ี:

● อเมริกาเหนือ: www.hp.com/go/ordersupplies-na

● ยโุรปและตะวันออกกลาง: www.hp.com/go/ordersupplies-emea

● พื้นท่ี/ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก: www.hp.com/go/ordersupplies-ap

● ละตินอเมริกา: www.hp.com/go/ordersupplies-la
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อุปกรณ์สิ้นเปลือง 
ชือ่ผลิตภณัฑ์ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

ตลับหมึกพมิพ์สีดํา ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานหน่ึงตลับสามารถพิมพ์งานได้ประมาณ
2,000 หน้าโดยเฉลี่ย จํานวนหน้าท่ีพมิพ์ได้จริงข้ึนอยู่กับการใช้
งาน

Q2612A

อุปกรณ์เสริมสายเคเบลิและอินเทอร์เฟซ
ชือ่ผลิตภณัฑ์ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

สายเคเบิล USB 2 เมตร สําหรับข้ัวต่ออุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้กับ USB ได้ C6518A

ช้ินส่วนท่ีผู้ใช้เปล่ียนเองได้ 
ชือ่ผลิตภณัฑ์ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

แผ่นแยกกระดาษและลกูกลิง้แบบ Pickup เปลี่ยนใหม่เมื่ออุปกรณ์ดึงกระดาษติดกันหลายแผ่นหรือดงึกระดาษ
ไม่ได้ การใช้กระดาษชนิดอื่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้

โปรดติดต่อส่ังซื้ออะไหล่จากฝ่ายบริการลูกค้าของ HP 

กระดาษและสือ่ท่ีใช้พิมพ์อ่ืน ๆ 
หมายเหตุ: ไม่แนะนําให้ใช้กระดาษพิมพ์อิงค์เจ็ตกับอุปกรณ์น้ี

ชือ่ผลิตภณัฑ์ คาํอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

กระดาษ HP LaserJet กระดาษพิมพ์คุณภาพสูงของ HP สําหรับใช้กับเครื่องพมิพ์ HP LaserJet HPJ1124 (letter)

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet กระดาษบอนด์ของ HP ท่ีมีนํ้าหนัก 120 g/m2 (32 ปอนด์) HPU1132 (letter)

กระดาษปก HP กระดาษของ HP ท่ีมนํ้ีาหนัก 200 g/m2 (ปก 75 ปอนด์) ใช้พิมพ์
โปสการ์ดและปกเอกสาร

Q2413A (letter) 100 แผ่น

กระดาษพมิพ์ HP กระดาษของ HP สําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์ HP LaserJet HPP1122 (letter)

กระดาษอเนกประสงค์ HP กระดาษย่ีห้อ HP สําหรับการใช้งานท่ีหลากหลาย HPM1120 (letter)

กระดาษ HP LaserJet Tough กระดาษเคลือบด้วยซาตินท่ีมีความทนทาน กระดาษจะไม่ฉีกขาดและทนต่อทุก
สภาพอากาศ เหมาะสําหรับเอกสารท่ีต้องการความทนทานยาวนาน

Q1298A (letter)

กระดาษ HP High Gloss Laser กระดาษท่ีเคลือบมนัแบบ High-gloss ท้ังสองด้าน เหมาะสําหรับงานโบร
ชัวร์, แคตตาลอ็ก, ภาพถ่าย และเมื่อต้องการงานท่ีเคลอืบมันแบบ High-
gloss

Q2419A (letter) 200 แผ่น

กระดาษ HP Soft Gloss Laser เคลือบผวิซาตินท้ังสองด้าน, 105 g/m2 (28 ปอนด์) Q2415A (letter) 500 แผ่น

กระดาษ HP Brochure Laser, ผวิด้าน เน้ือทึบมากสําหรับการพมิพ์สองด้านโดยมองไม่เห็นงานพิมพ์จากอีกด้านหนึ่ง,
44 ปอนด์

Q6543A (letter) 150 แผ่น
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ชือ่ผลิตภณัฑ์ คาํอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

กระดาษ HP Photo and Imaging
Laser, ผิวมัน

เคลือบผวิมันความคมชัดสูง, 32 ปอนด์ Q6545A (letter) 200 แผ่น

กระดาษ HP Photo and Imaging
Laser, ผิวด้าน

เคลือบผวิด้านความคมชัดสูง, 52 ปอนด์ Q6549A (letter) 100 แผ่น

กระดาษ HP Presentation Laser, ผิวมัน
เลก็น้อย

สีขาวสว่างให้ความคมชัดสูง, 32 ปอนด์ Q6541A (letter) 200 แผ่น

กระดาษรไีซเคิล HP เคลือบผวิด้านท้ังสองด้าน มีกระดาษท่ีใช้งานแล้วเป็นส่วนประกอบ 30%
(เป็นไปตามมาตรฐาน US Executive Order 13101), 75 g/
m2 (กระดาษบอนด์ 20 ปอนด์)

HPE1120 (letter) 500 แผ่น
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B บริการและการสนับสนุน

● ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

● การรับประกันการคุ้มครองของ HP: การรับประกันอย่างจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

● เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

● ข้อมูลท่ีเก็บบนตลับผงหมึก

● ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสํ์าหรับผู้ใช้ข้ันสุดท้าย

● บริการรับประกันโดยให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

● การสนับสนุนลูกค้า
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ประกาศการรบัประกันแบบจํากัดของ HP
ผลติภัณฑ์ของ HP ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

HP LaserJet M1005 MFP การรบัประกันแบบจํากัดหน่ึงปี

HP รับประกันกับท่านซ่ึงอยู่ในฐานะลูกค้าท่ีเป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หลังจากวัน
ท่ีซ้ือเป็นเวลาตามท่ีระบุไว้ หาก HP ได้รับแจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณาซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ์ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง
ผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม่

HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทํางานตามคําส่ังของโปรแกรม ด้วยสาเหตุจาก
ความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดต้ังและใช้งานอย่างเหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องดังกล่าวในช่วงเวลาการประกัน HP จะ
เปล่ียนซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่ปฏิบัติงานตามคําส่ังของโปรแกรม อันเป็นสาเหตุของความบกพร่องดังกล่าว

HP มิได้รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่เกิดข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่ในระยะเวลา
อันควรตามท่ีได้รับประกันไว้ หากท่านนําผลิตภณัฑ์มาคืนโดยทันที ท่านจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาท่ีชําระไป

ผลิตภณัฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนท่ีได้รับการผลิตซํ้าใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิน้ส่วนที่ผ่านการใช้งานโดยบังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ได้นํามาใช้กับการชํารุดท่ีเป็นผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสาน ชิน้ส่วน หรือ
อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลืองซ่ึงไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP (ค) การดัดแปลงท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (ง) การใช้งานท่ีอยู่นอกเหนือข้อกําหนดราย
ละเอียดด้านส่ิงแวดล้อมของเคร่ืองพิมพ์ดังท่ีแจ้งไว้ หรือ (จ) การจัดเตรียมท่ีต้ังผลิตภณัฑ์หรือการดูแลรักษาไม่เหมาะสม

ภายใต้กฎหมายในท้องถ่ิน การรับประกันข้างต้นน้ันเป็นการรับประกันอย่างจํากัด และไม่มีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ไม่ว่าจะ
โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณค่าการเป็นสินค้า คุณภาพท่ีข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด บางประเทศ/พื้นท่ี รัฐ หรือ
จังหวดั จะไม่อนุญาตให้มีข้อจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน การรับประกันท่ีจํากัดน้ีให้สิทธิทางกฎหมาย
บางประการแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซ่ึงต่างกันไปตามประเทศ/พืน้ท่ี, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ/พื้นท่ีหรือสถานท่ีซ่ึง HP มีฝ่ายสนับสนุนผลิตภณัฑ์ดังกล่าว และ HP ได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ระดับของการให้บริการตามการรับประกันท่ีท่านได้รับอาจต่างกันไปตามมาตรฐานในท้องถ่ิน HP จะไม่แก้ไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สามารถทํางานได้ในประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีเจตนาไม่ดําเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถ่ินท่ีระบุไว้น้ัน การชดใช้ค่าเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเป็นการชดใช้สําหรับท่านเพียงผู้เดียวและเป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากท่ี
ระบุไว้ข้างต้นน้ี HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบการตกหล่นของข้อมูลท้ังโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือข้อมูล)
หรือความเสียหายอื่นตามท่ีระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด บางประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดเก่ียวกับความ
เสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน

ข้อความรับประกันท่ีปรากฏอยู่ในข้อกําหนดน้ี ไม่ได้เป็นการยกเว้น จํากัด หรือดัดแปลง หากแต่เป็นส่วนเพ่ิมเติมของข้อกําหนดเร่ืองสิทธิ ซ่ึงใช้บังคับการขายผลิตภณัฑ์น้ีให้
กับท่าน
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สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ และมอลตา
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the
HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of
goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For
further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal)
or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to
receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack.
For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-
legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your
eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the
HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the
right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year
legal guarantee.

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมน ีและลักเซมเบิร์ก
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle
Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien
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Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese
Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die
beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der
folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können
die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das
Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch
nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich
an den jeweiligen Verkäufer wenden.

เบลเยยีม, ฝร่ังเศส และลักเซมเบิร์ก
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de
l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1
Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez
au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits
en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L.
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés
par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties
légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit
de choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties
légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
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Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des
droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente.
Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant
que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie
limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées
au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres
européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service
sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

อิตาลี
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati
nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel
vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla
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Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i
clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP
oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

สเปน
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y
dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del
fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas,
E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo,
varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor
(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del
consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen
derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de
conformidad con la garantía legal de dos años.

เดนมาร์ก
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er
ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog
påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes
ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:
Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

นอร์เวย์
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap
innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu
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HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor
reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare.
Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar.
Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke
nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å
kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

สวีเดน
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till
det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan
påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas
eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk:
Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

โปรตเุกส
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da
entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte,
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do
contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do
consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada
HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

กรีซและไซปรัส
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία
και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η
εξής:
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Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η
άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των
καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή
(www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων
Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της
Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

ฮังการี
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói
szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező
eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-
e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A
fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott
jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a
jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

สาธารณรัฐเชก็
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání
těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná
záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci
omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.
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สโลวาเกีย
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa
subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy.
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej
záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa
(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

โปแลนด์
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres
podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia).
Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod
następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru
co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji
HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

บัลแกเรีย
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и
адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната
поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул.
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това,
различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите

THWW ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP 111

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на
HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-
legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да
избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да
потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

โรมาเนยี
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa
entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt
următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District,
Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot
avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului
nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi
următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa
site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri
în cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

เบลเยยีมและเนเธอร์แลนด์
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is
als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan
conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de
consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-
legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben
het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.
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ฟินแลนด์
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus
vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

สโลวีเนีย
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne
enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe
izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev
za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z
zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino
pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali
proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

โครเอเชยี
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta
odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000
Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava
zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili
pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

THWW ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP 113

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


ลัตเวีย
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP
ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam,
tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju
likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

ลิทัวเนีย
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių,
teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir
neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė
vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje
svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba
pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

เอสโตเนีย
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest
vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused
ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa
tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid
või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

รัสเซีย
Срок службы принтера для России
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Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP
рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или
связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении
дальнейшего безопасного использования принтера.
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การรบัประกันการคุ้มครองของ HP: การรบัประกันอย่างจํากัด
สําหรบัตลับผงหมึก LaserJet

ผลิตภณัฑ์ HP น้ีได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

การรับประกันน้ีไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ท่ี (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแก้ไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปัญหาจากการใช้งานผิดประเภท การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง หรือ
มีการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจําเพาะในด้านสภาพแวดล้อมการใช้งานสําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์น้ีไปยังสถานท่ีซ้ือ (พร้อมคําอธิบายปัญหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และตัวอย่างของงานพิมพ์) หรือติดต่อฝ่าย
บริการลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑ์ท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง หรือคืนเงินให้ตามราคาท่ีซ้ือ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันอย่างจํากัด และไม่มีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา
เป็นไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผดิชอบต่อการรับประกันหรือเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์
อย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายท้ังทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง หรือเป็นผล
จากเหตุการณ์อื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอื่นก็ตาม

เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเว้นท่ีกฎหมายอนุญาต จะไม่จํากัดหรือแก้ไข และเป็นส่วนเพ่ิมเติมของสิทธิต์ามกฎหมายท่ีเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ท่าน
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นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP
HP ไม่แนะนําให้ใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนํามาผลิตใหม่

หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเคร่ืองพิมพ์ขัดข้องหรือชาํรุดเสียหายอันเน่ืองมาจากการใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการเคร่ืองพิมพ์สําหรับเหตุขัดข้องและชํารุดเสียหาย
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เว็บไซต์ต่อต้านสนิค้าปลอมของ HP
ไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับผงหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคุมระบุว่าตลับหมึกน้ันไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะ
ช่วยตรวจสอบว่าตลับหมึกดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมท้ังจะดําเนินข้ันตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับผงหมึกของคุณอาจไม่ใช่ตลับผงหมึก HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นส่ิงต่อไปน้ี

● หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองแสดงว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

● คุณพบปญัหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกท่ีใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภณัฑ์ไม่เหมือนบรรจุภัณฑ์ของ HP)
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ข้อมูลท่ีเก็บบนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึก HP ท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีมีชพิหน่วยความจําซ่ึงช่วยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ์

นอกจากน้ี ชิพหน่วยความจํายงัรวบรวมชุดข้อมูลท่ีจํากัดเก่ียวกับการใช้เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปน้ี: วนัท่ีติดต้ังตลับผงหมึกคร้ังแรก วนัท่ีท่ีใช้งานตลับผงหมึก
คร้ังล่าสุด จํานวนหน้าที่พิมพ์โดยใช้ตลับผงหมึกน้ี พื้นท่ีการพิมพ์ โหมดการพิมพ์ท่ีใช้ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ท่ีเกิดข้ึน และรุ่นเคร่ืองพิมพ์ ข้อมูลน้ีจะช่วย HP ในการ
ออกแบบเคร่ืองพิมพ์ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ของลูกค้า

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากชิพหน่วยความจําตลับผงหมึกน้ันไม่มีข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวลูกค้า หรือผู้ใช้ตลับผงหมึกหรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ใช้

HP สุ่มตัวอย่างชิพหน่วยความจําจากตลับผงหมึกท่ีส่งกลับมาตามโปรแกรมส่งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners:
www.hp.com/recycle) HP จะนําชพิหน่วยความจําจากการสุ่มตัวอย่างน้ีมาศึกษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์ HP ต่อไปในอนาคต คู่ค้า HP ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือใน
การรีไซเคิลตลับผงหมึกน้ีอาจมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลน้ีด้วย

บริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของตลับผงหมึกมีสิทธิเ์ข้าใช้ข้อมูลท่ีไม่ระบุชือ่ในชพิหน่วยความจํา
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ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สทิธิ์สําหรับผู้ใช้ขัน้สดุท้าย
อ่านอย่างระมัดระวังก่อนท่ีจะใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์น้ี: ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสําหรับผู้ใช้ ('EULA') น้ีคือสัญญาตามกฎหมายระหว่าง (a) คุณ (บุคคลหรือนิติบุคคล)
และ (b) HP Inc. ('HP') ซ่ึงจะควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีติดต้ังหรือจัดให้หาโดย HP สําหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ์ HP') ท่ีไม่ได้
อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานแยกต่างหากระหว่างคุณและ HP หรือซัพพลายเออร์ ซอฟต์แวร์อื่นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน์ คําว่า 'ผลิตภณัฑ์
ซอฟต์แวร์' หมายถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และอาจรวมถึงส่ือบันทึกท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงพิมพ์ และเอกสาร 'ออนไลน์' หรืออิเล็กทรอนิกส์

การแก้ไขหรือเอกสารเพ่ิมเติมสําหรับ EULA น้ีอาจมาพร้อมกับผลิตภณัฑ์ HP

สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับการเสนอให้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณได้ยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี โดยการติดต้ัง การทําสําเนา การ
ดาวน์โหลด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คุณได้ยอมรับท่ีจะผูกพันโดยข้อกําหนดของ EULA น้ี หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดการอนุญาตใช้งานเหล่าน้ี แนวทางการ
แก้ไขประการเดียวสําหรับคุณคือการส่งคืนผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้ใช้งานท้ังหมด (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอรับเงินคืนภายใต้นโยบายขอรับเงินคืนของ
สถานท่ีท่ีคุณซ้ือ

1. การให้การอนุญาตใช้งาน HP ให้สิทธิคุ์ณดังต่อไปน้ีตราบใดท่ีคุณปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี:

a. การใช้งาน คุณสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ('คอมพิวเตอร์ของคุณ') หากคุณได้รับผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
และได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหน่ึงเคร่ืองอยู่แล้ว คุณสามารถติดต้ังและใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
เท่าน้ัน คุณต้องไม่แยกส่วนคอมโพเนนต์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สําหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหน่ึงเคร่ือง คุณไม่มีสิทธิ์แจกจ่ายผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ คุณสามารถโหลดผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจําชั่วคราว (RAM) ของคอมพิวเตอร์ของคุณสําหรับวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

b. การจัดเก็บ คุณสามารถทําสําเนาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจําภายในหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ HP

c. การทําสําเนา คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดเก็บหรือการสํารอง โดยสําเนาต้องมีคําประกาศเร่ืองกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
เดิมท้ังหมด และใช้เพื่อการสํารองเท่าน้ัน

d. การสงวนสิทธิ์ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ขอสงวนสิทธิ์ท้ังหมดท่ีไม่ได้ให้ไว้แก่คุณใน EULA น้ีอย่างชัดแจ้ง

e. ฟรีแวร์ โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขของ EULA น้ี ท้ังหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิข์อง HP
หรือซอฟต์แวร์ท่ีจัดหาให้ภายใต้การอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลที่สาม ('ฟรีแวร์') อนุญาตให้คุณใช้งานภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงการ
อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีมาพร้อมกับฟรีแวร์ดังกล่าว ไม่ว่าจะในรูปแบบของข้อตกลงแบบสมบูรณ์ ใบอนุญาตใช้งานแบบย่อ หรือข้อกําหนดการอนุญาตใช้
งานแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ียอมรับในขณะท่ีดาวน์โหลด การใช้ฟรีแวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตดังกล่าว

f. โซลูชันการกู้คืน โซลูชนัการกู้คืนซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบของโซลูชันแบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โซลูชัน
การกู้คืนแบบส่ือบันทึกภายนอก (เช่น ฟลอปป้ีดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลูชนัเทียบในรูปแบบอื่นๆ สามารถใช้สําหรับการเรียกคืนฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์
HP ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับโซลูชันการกู้คืนท่ีซ้ือไว้เดิมเท่าน้ัน การใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ท่ีมีอยู่ในโซลูชันการกู้คืนดังกล่าวจะ
อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีระบุว่าเป็นการอัปเกรด คุณต้องได้รับอนุญาตใช้งานสําหรับผลิตภณัฑ์เดิมท่ี HP ระบุไว้ว่ามีสิทธิ์อัปเกรดก่อน
หลังจากการอัปเกรด คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมท่ีเป็นฐานสําหรับการได้รับสิทธิ์อัปเกรดอีกต่อไป โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับว่า HP
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือตรวจสอบเวอร์ชันและสถานะของผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์บางอย่างและอาจ
ดาวน์โหลดและติดต้ังอัปเกรดและอัปเดตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้เวอร์ชันใหม่ หรืออัปเดตท่ีจําเป็นเพ่ือรักษา
การทํางาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ HP และผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ และอํานวยความสะดวกในการให้การสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ท่ี
มอบให้คุณ ในบางกรณี และข้ึนอยู่กับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะได้รับแจ้ง (ผ่านป๊อปอัปหรือวิธีอื่น) ซ่ึงต้องให้คุณเร่ิมการอัปเกรดหรืออัปเดต

3. ซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม EULA น้ีใช้กับอัปเดตหรือส่วนเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมท่ีจัดหาให้โดย HP ยกเว้น HP จัดหาข้อกําหนดอื่นให้มา
พร้อมกับอัปเดตหรือส่วนเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดดังกล่าว ข้อกําหนดอื่นจะมีผลใช้บังคับท่ีเหนือกว่า

4. การโอน
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a. บุคคลท่ีสาม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คนแรกสามารถโอนผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คนอื่นได้หน่ึงคร้ัง การโอนใดๆ ต้องประกอบด้วยส่วนคอมโพเนนต์
ท้ังหมด, ส่ือบันทึก, ส่ิงพิมพ์, EULA น้ี และใบรับรองความเป็นของแท้ หากมี การโอนต้องไม่ใช่การโอนโดยอ้อม เช่น การส่งมอบ ก่อนท่ีจะโอน ผู้ใช้ท่ีได้
รับผลิตภัณฑ์ท่ีโอนจะต้องยอมรับข้อกําหนด EULA ท้ังหมด เม่ือมีการโอนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การอนุญาตใช้งานของคุณจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ

b. ข้อจํากัด คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้แบบไทม์แชริงเพ่ือการค้าหรือการใช้ของสํานักงาน
คุณต้องไม่ให้อนุญาตช่วง โอนสิทธ ิหรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นจะมีการระบุไว้ใน EULA น้ีอย่างชดัแจ้ง

5. สทิธิใ์นกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และเอกสารผู้ใช้เป็นของ HP หรือซัพพลายเออร์ และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายท่ีบังคับใช้และบทบัญญัติ
ตามสนธสัิญญาระหว่างประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ คุณต้องไม่ลบข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์ ประกาศเร่ืองลิขสิทธิ์ หรือข้อจํากัดเร่ืองกรรมสิทธิ์ออกจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

6. ข้อจํากัดเก่ียวกับการทําวิศวกรรมย้อนกลับ คุณต้องไม่ทําวศิวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นและ
ตามขอบเขตของสิทธิ์ในการดําเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายท่ีบังคับใช้เท่าน้ันโดยไม่คํานึงถึงข้อจํากัดน้ี หรือระบุไว้ใน EULA น้ีอย่างชัดแจ้ง

7. ข้อกําหนด EULA น้ีจะมีผลบังคับใช้ยกเว้นถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA น้ีจะส้ินสุดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในท่ีอ่ืนใน EULA น้ี หรือหากคุณไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขของ EULA น้ี

8. ความยินยอมให้รวบรวม/ใช้ข้อมูล
a. HP จะใช้คุกก้ีและเคร่ืองมือเทคโนโลยเีว็บอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคท่ีไม่ระบุชือ่ซ่ึงเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ของ HP และผลิตภัณฑ์ HP

ของคุณ ข้อมูลน้ีจะถูกใช้เพื่อให้อัปเกรดและการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง หรือบริการอื่นๆ ตามท่ีอธิบายไว้ในส่วนท่ี 2 HP จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวท่ีมี
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ หรือข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะอื่นท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ และข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ นอกจากการให้อัปเกรดและการสนับสนุนที่เก่ียวข้อง หรือบริการอื่นๆ ข้อมูลน้ีจะใช้สําหรับการส่งการส่ือสารทางการตลาดให้กับคุณ
(ด้วยความยินยอมอย่างชดัเจนของคุณในแต่ละกรณีตามกฎหมายท่ีบังคับใช้)

ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ โดยการยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี คุณยินยอมให้ HP บริษัทสาขา และบริษัทในเครือรวบรวม
และใช้ข้อมูลท่ีไม่ระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัวตามท่ีอธบิายไว้ใน EULA น้ี และอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP:
www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001

b. การรวบรวม/ใช้บุคคลท่ีสาม โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างท่ีรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ HP จัดหาให้คุณและอนุญาตให้คุณใช้งานแยกต่างหากโดยผู้ให้บริการ
บุคคลท่ีสาม (“ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสาม”) ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามอาจติดต้ังและทํางานบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณแม้ว่าคุณไม่ได้เลือกเปิดใช้งาน/ซ้ือ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามอาจรวบรวมและส่งข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับระบบของคุณ (เช่น IP แอดเดรส ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ เวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ัง ฯลฯ) และข้อมูลระบบอื่นๆ บุคคลท่ีสามจะใช้ข้อมูลน้ีเพื่อระบุแอททริบิวต์ระบบทางเทคนิค และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดติด
ต้ังในระบบของคุณแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคน้ี หรือส่งอัปเดตเวอร์ชันให้คุณโดยอัตโนมัติคุณควรถอนการ
ติดต้ังซอฟต์แวร์ก่อนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

9. ข้อสงวนสิทธิก์ารรับประกัน ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP และซัพพลายเออร์จัดหาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ให้ตามสภาพ “ท่ี
เป็นอยู่” และอาจเกิดข้อผดิพลาดข้ึนได้ ดังน้ันจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ ท้ังหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์ การรับประกันโดยนัย หน้าท่ี รับประกัน หรือเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพท่ี
น่าพอใจ หรือความเหมาะสมกับวตัถุประสงค์เฉพาะ และการปราศจากไวรัสท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้น
การรับประกันโดยนัยหรือจํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณท้ังหมด

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับการรับประกันท่ีไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้บริโภคใน
ออสเตรเลียมีสิทธิ์สําหรับการเปล่ียนหรือขอรับเงินคืนสําหรับความบกพร่องในสาระสําคัญ และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดการณ์ได้
ตามสมควร ผู้บริโภคในออสเตรเลียยังมีสิทธิ์รับการซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือเปล่ียนหากคุณภาพไม่เป็นท่ียอมรับ และความบกพร่องน้ันไม่ถึงขนาดเป็นความ
บกพร่องในสาระสําคัญ ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ท่ีซ้ือสินค้าสําหรับการใช้ส่วนตัว ภายในบ้าน หรือภายในครัวเรือน หรือเพ่ือการบริโภค และไม่ใช่วัตถุประสงค์ทาง
ธรุกิจ ('ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์') มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซม เปล่ียน รับเงินคืนสําหรับความบกพร่อง และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถ
คาดการณ์ได้ตามสมควรอื่นๆ
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10. การจํากัดความรับผิด ภายใต้กฎหมายท้องถ่ิน โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายท่ีคุณอาจประสบ ความรับผิดท้ังหมดของ HP และซัพพลายเออร์ภายใต้
ข้อกําหนดของ EULA น้ี และการแก้ไขสําหรับคุณโดยเฉพาะสําหรับข้อความข้างต้นจะจํากัดตามจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างจํานวนเงินท่ีคุณจ่ายแยกต่างหากสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายจําเพาะ เน่ือง
มาจากการผดิสัญญา โดยอ้อม หรือผลสืบเน่ือง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียกําไร หรือข้อมูลลับหรือข้อมูลอื่น สําหรับการหยุดชะงัก
ของธรุกิจ สําหรับการบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสูญเสียความเป็นส่วนตัวท่ีเกิดจากหรือเก่ียวกับการใช้หรือไม่สามารถจะใช้ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ หรือเก่ียวข้อง
กับข้อกําหนดใดๆ ของ EULA น้ี แม้ว่า HP หรือซัพพลายเออร์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาจะไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจํากัดความเสียหายเน่ืองมาจากการผดิสัญญาหรือผลสืบเน่ือง ดังน้ันข้อจํากัดหรือ
การยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

11. ลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์
เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคสําหรับสินค้าเชิงพาณิชย์อนุญาตให้หน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์
มาตรฐานของ HP

12. การปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ
("กฎหมายการส่งออก") เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไม่ได้ (1) ส่งออกโดยตรงหรือโดยอ้อมละเมิดกฎหมายการส่งออก หรือ (2) ใช้สําหรับวัตถุประสงค์
ใดๆ ท่ีห้ามโดยกฎหมายการส่งออก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ เคมี หรือชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสญัญา คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายในรัฐท่ีคุณพํานักอยู่ และหากเป็นไป
ได้ คุณได้รับอนุญาตจากนายจ้างของคุณให้ทําสัญญาน้ี

14. กฎหมายที่บังคับใช้ EULA น้ีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีการซ้ืออุปกรณ์

15. ข้อตกลงท้ังหมด EULA น้ี (รวมท้ังเอกสารเพิ่มเติมหรือการแก้ไขสําหรับ EULA น้ีท่ีมาพร้อมกับผลิตภณัฑ์ HP) เป็นข้อตกลงท้ังหมดระหว่างคุณ
และ HP เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และจะมีผลทดแทนการส่ือสาร ข้อเสนอ และการนําเสนอด้วยคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรท้ังหมดก่อนหน้าน้ีหรือในเวลา
เดียวกันเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์หรือเน้ือหาอื่นใดท่ีครอบคลุมโดย EULA น้ี ในกรณีท่ีข้อกําหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สําหรับบริการ
สนับสนุนขัดแย้งกับข้อกําหนดของ EULA น้ี ข้อกําหนดของ EULA น้ีจะมีผลใช้บังคับ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2015 HP Development Company, L.P.

อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในเอกสารน้ี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ชือ่ผลิตภณัฑ์อื่นท้ังหมดท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีอาจเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ ตาม
ขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ในหนังสือรับประกันท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการน้ีเท่าน้ัน โดยไม่มีส่ิง
ใดท่ีถือได้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือด้านเน้ือหา หรือข้อความท่ีไม่
ครบถ้วนในเอกสารน้ี

ฉบับท่ีหน่ึง: สิงหาคม 2015
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บรกิารรับประกันโดยให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
ผลิตภณัฑ์ HP ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ชิน้ส่วนท่ีลูกค้าสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง (CSR) เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมแซมและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเปล่ียนชิ้น
ส่วนท่ีมีข้อบกพร่อง หากในระหว่างช่วงวนิิจฉัย HP สรุปว่าควรทําการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วน CSR ทาง HP จะจัดส่งชิ้นส่วนน้ันเพ่ือให้คุณทําการเปล่ียนด้วยตนเอง ชิ้น
ส่วน CSR มีสองประเภท ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนท่ีต้องให้ลูกค้าเปล่ียนด้วยตนเอง หากคุณขอให้ HP เป็นผู้เปล่ียนชิ้นส่วนเหล่าน้ี คุณจะต้องชําระค่าเดินทางและค่าแรงในการ
ให้บริการ 2) ชิ้นส่วนท่ีลูกค้าสามารถเลือกเปล่ียนเองหรือไม่ก็ได้ ชิน้ส่วนเหล่าน้ีออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนเองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณขอให้ HP เป็นผู้
เปล่ียนชิ้นส่วนดังกล่าว ทาง HP อาจเปล่ียนชิน้ส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของการรับประกันท่ีกําหนดไว้สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ชิ้นส่วน CSR อาจถูกจัดส่งให้คุณในวันทําการถัดไปโดยข้ึนอยู่กับสถานท่ีและการมีชิ้นส่วนท่ีพร้อมจะจัดส่ง การจัดส่งชิ้นส่วนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีค่า
บริการเพ่ิมโดยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขด้านสถานท่ี หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการด้านเทคนิคของ HP  และช่างเทคนิคของเราจะให้คําแนะนํา
ทางโทรศัพท์แก่คุณ HP จะเป็นผู้กําหนดเม่ือส่งวสัดุพร้อมชิน้ส่วน CSR สํารองว่าจะต้องส่งชิ้นส่วนท่ีชาํรุดบกพร่องกลับคืนให้ทาง HP หรือไม่ ในกรณีที่ต้องมีการส่งคืน
ชิ้นส่วนท่ีบกพร่องให้กับ HP คุณจะต้องจัดส่งชิน้ส่วนดังกล่าวคืนแก่ HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโดยปกติคือห้า (5) วันทําการ ชิ้นส่วนท่ีชํารุดจะต้องส่งคืนพร้อม
กับเอกสารประกอบของชิ้นส่วนน้ันในบรรจุภัณฑ์ขนส่งท่ีมีให้ HP จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณในส่วนของชิ้นส่วนทดแทน หากคุณไม่ส่งคืนชิ้นส่วนท่ีชํารุดให้กับ HP ตาม
เงื่อนไขการรับประกันแบบให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง HP จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจัดส่งและการส่งคืนชิ้นส่วนท้ังหมด และจะกําหนดเองว่าจะใช้บริการบริษัทขนส่งใด

THWW บริการรับประกันโดยให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง 123



การสนับสนุนลูกค้า
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สําหรับประเทศ/พืน้ท่ีของคุณ

เตรยีมข้อมูลช่ือเครื่อง หมายเลขซีเรียล วนัท่ีซ้ือ และคําอธิบายปัญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศพัท์ของแต่ละประเทศ/พืน้ท่ีจะอยู่ในแผ่นเอกสารในกล่องเครือ่งพิมพ์ หรอืท่ี
www.hp.com/support/

รบัการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ต 24 ช่ัวโมง และดาวน์โหลดยูทิลตีิซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ www.hp.com/support/ljm1005

ส่ังซื้อบริการหรือข้อตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพมิพ์ของคุณ www.register.hp.com
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C ข้อกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ์

เน้ือหาส่วนน้ีประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี:

● ข้อกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ข้อกําหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า

● การใช้ไฟฟ้า

● ข้อกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดล้อม

● การกําจัดเสียง

ข้อกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ตาราง C-1  ข้อกาํหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ความสงู ความลึก ความกว้าง น้าํหนัก1

308 มม. 363 มม. 437 มม. 8.3 กก.

1 ไม่รวมนํ้าหนักตลับหมึกพิมพ์ซ่ึงหนัก 0.7 กก. .

ข้อกําหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า
ข้อควรระวัง: ข้อกําหนดเร่ืองการใช้กําลังไฟข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ี/ประเทศท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้งาน เพราะอาจทําให้อุปกรณ์เสียหายและ
ทําให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ส้ินสุดลง

ตาราง C-2  ข้อกาํหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า
รายการ รุ่น 110-โวลท์ รุ่น 220-โวลท์

ข้อกําหนดเรือ่งการใช้กําลังไฟ 110 ถึง 127 V (+/- 10%)

50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)

220 ถึง 240 V (+/- 10%)

50 / 60 Hz (+/- 2 Hz)

กระแสไฟกําหนด 3.5 A 2.5 A
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การใช้ไฟฟ้า
ตาราง C-3  การใช้ไฟฟ้า (โดยเฉล่ีย, วัตต์)1,2

การพิมพ์ การทําสําเนา พร้อมทํางาน/พักเครือ่ง3 ปิด

227 W 227 W 6 W 0.1 W

1 ค่าอ้างอิงตามข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมลูล่าสุดท่ี www.hp.com/support/ljm1005
2 ไฟฟ้าท่ีรายงานเป็นค่าสูงสุดท่ีวดัจากการพมิพ์/การทําสําเนาแบบสีเดียวโดยให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานท้ังหมด
3 ค่าเริ่มต้นของเวลานับจากโหมดพร้อมทํางานจนถึงโหมดพักเครือ่ง และเวลานับจากโหมดพกัเครื่องจนกระท่ังเริ่มพิมพ์งานจะน้อยกว่า 10 วนิาทีเน่ืองจากคุณสมบัติเปิดทํางานทันทีของฟิวเซอร์
4 การกระจายความร้อนสูงสุดสําหรับทุกรุ่นในโหมด พร้อม = 51.2 บีทียู/ช่ัวโมง
5 ความเร็วในการพิมพ์ 15 ppm เมื่อใช้กระดาษขนาด letter และ 14 ppm เมือ่ใช้กระดาษขนาด A4

ข้อกําหนดรายละเอียดทางสิง่แวดล้อม
ตาราง C-4  ข้อกาํหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดล้อม

แนะนาํ1 ขณะใช้เครือ่ง1 การจดัเก็บ1

(อปุกรณ์และตลบัหมึกพมิพ์)

อณุหภูมิ

20° - 27°C

(68° - 81°F)

15° - 32.5°C

(59° - 90.5°F)

0° - 40°C

(32° - 104°F)

ความช้ืนสัมพัทธ์ 20% - 70% 10% - 80% 90% หรือน้อยกว่า

1 ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูเว็บไซต์การสนับสนุนสําหรับข้อมูลปัจจุบัน
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การกําจัดเสียง
ตาราง C-5  การกําจัดเสียง 1,2

ระดับพลังงานเสียง ข้อมูลท่ีประกาศตาม ISO 9296

การพมิพ์ (15 ppm)3 LWAd = 6.3 Bels (A) [63 dB (A)]

พร้อม ระดับเสียงท่ีไม่สามารถได้ยินได้

ระดับความกดดันของเสียง - ตําแหน่งของผู้ที่อยู่ใกล้ ข้อมูลท่ีประกาศตาม ISO 9296

การพมิพ์ (15 ppm)3 LpAm = 49 dB(A)

พร้อม ระดับเสียงท่ีไม่สามารถได้ยินได้

1 ค่าอ้างอิงตามข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมลูล่าสุดท่ี www.hp.com/support/ljm1005
2 อุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ: HP LaserJet M1005 MFP, letter.
3 ความเร็วในการพิมพ์ 15 ppm เมื่อใช้กระดาษขนาด letter และ 14 ppm เมือ่ใช้กระดาษขนาด A4
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D แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์มิให้ทําลายสิ่ง
แวดล้อม

● การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

● การก่อก๊าซโอโซน

● การส้ินเปลืองพลังงาน

● การใช้ผงหมึก

● การใช้กระดาษ

● พลาสติก

● อุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP LaserJet

● กระดาษ

● ข้อจํากัดของวัสดุ

● การกําจัดอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช ้(ยุโรปและอินเดีย)

● การรีไซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์

● ข้อมูลการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์ของบราซิล

● สารเคมี

● ข้อมูลพลังงานผลิตภัณฑ์ตาม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับท่ี
1275/2008)

● ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

● ประกาศข้อจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)

● ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ยเูครน)

● ตารางสสาร (จีน)

● ข้อมูลสําหรับผู้ใช้เก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ข้อกําหนดในการปรับใช้เคร่ืองหมายการใช้พลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ์ โทรสาร และเคร่ืองถ่ายเอกสาร
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● เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวสัดุ (MSDS)

● EPEAT

● สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
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การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
HP มุ่งม่ันท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน
การทําลายก๊าซโอโซนในอากาศสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ีได้รับการวัดตามวิธีการท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป* และเม่ือข้อมูลการปล่อยมลพิษเหล่าน้ีมีผลกับ "สถานการณ์จําลอง
การสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานท่ัวไป"** HP สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีปริมาณโอโซนท่ีตรวจพบได้ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในระหว่างการพิมพ์ท่ีเกินมาตรฐานหรือ
แนวทางคุณภาพอากาศในอาคารในปัจจุบัน

* วิธกีารทดสอบสําหรับการตรวจหาการปล่อยก๊าซจากอุปกรณ์ท่ีเป็นเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสินให้ฉลากส่ิงแวดล้อมสําหรับอุปกรณ์สํานักงานท่ีมีฟังก์ชั่นการพิมพ์ RAL-
UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012

** พิจารณาจากความเข้มข้นของโอโซนเม่ือพิมพ์ 2 ชั่วโมงต่อวันในห้องขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราการระบายอากาศเปลี่ยนแปลงไป 0.72 ต่อชั่วโมง ด้วย
วัสดุการพิมพ์ของ HP

การสิน้เปลืองพลังงาน
การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชดัขณะท่ีอยู่ในโหมดพร้อม สลีป หรือปิด ซ่ึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพท่ีดี
เยี่ยมของสแกนเนอร์ อุปกรณ์พิมพ์และอุปกรณ์เก่ียวกับภาพของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมายโลโก้ ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด ENERGY STAR
สําหรับอุปกรณ์เก่ียวกับภาพของกรมคุ้มครองส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เคร่ืองหมายดังต่อไปน้ีจะปรากฏ
บนผลิตภัณฑ์เก่ียวกับภาพท่ีตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรุ่นของอุปกรณ์ภาพท่ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ENERGY STAR มีอยู่ท่ี:

www.hp.com/go/energystar

การใช้ผงหมกึ
โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอื่น ซ่ึงจะช่วยให้ใช้งานตลับหมึกพิมพ์ได้ยาวนานข้ึน แต่ HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา
เพราะหากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิน้ส่วนในตลับหมึกพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับ
ได้ โปรดพิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
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การใช้กระดาษ
คุณสมบัติการพิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพ์แบบ N-up (พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษด้านเดียว) ของเคร่ืองพิมพ์น้ี สามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิ้นส่วนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุด้วยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําให้สามารถแยกประเภทพลาสติกต่างๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหล่าน้ี
หมดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet
อุปกรณ์ส้ินเปลืองแท้ของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม โดยทาง HP จะช่วยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เม่ือมีการพิมพ์ และเม่ือคุณใช้งานเสร็จแล้ว
เราก็จะช่วยอํานวยความสะดวกในการรีไซเคิลอุปกรณ์น้ัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน1

ตลับหมึก HP ท้ังหมดท่ีส่งคืนให้ HP Planet Partners จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหลายข้ันตอน ซ่ึงจะมีการแยกและทําความสะอาดวัสดุ เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในตลับหมึกของแท้และผลิตภณัฑ์ในชีวิตประจําวันของ HP ชิ้นใหม่ ตลับหมึก HP ของแท้ท่ีมีการส่งคืนผ่าน HP Planet Partners จะไม่มีการนําไปท้ิงไว้ท่ีหลุม
ฝังกลบ และ HP จะไม่มีการเติมหมึก หรือนําตลับหมึก HP ของแท้กลับมาขายใหม่เป็นอันขาด

ในการเข้าร่วมโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการส่งคืนและรีไซเคิลวัสดุน้ี ให้เข้าไปท่ี www.hp.com/
recycle เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของท่าน เพ่ือดูข้อมลูเก่ียวกับวิธีการส่งคืนอุปกรณ์สิน้เปลืองการพิมพ์ของ
HP โดยในหีบห่อบรรจุตลับผงหมกึพิมพ์ HP LaserJet ใหม่ทุกชิ้นจะมขี้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกับ
โปรแกรมน้ีในภาษาต่างๆ รวมมาด้วย
1 การเปิดให้บริการโปรแกรมน้ีจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดเข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle

กระดาษ
เคร่ืองพิมพ์น้ีสามารถใช้กระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษน้ันตรงตามคําแนะนําท่ีกําหนดไว้ในHP LaserJet Printer
Family Print Media Guide (คู่มือส่ือการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet) ผลิตภัณฑ์น้ีเหมาะท่ีจะใช้งานกับกระดาษ
รีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) ท่ีเป็นไปตาม EN12281:2002

ข้อจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภณัฑ์ HP น้ีไม่มีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภณัฑ์ HP น้ีไม่มีแบตเตอร่ี
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การกําจัดอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ (ยุโรปและอินเดีย)
สัญลักษณ์น้ีหมายถึง อย่าท้ิงผลิตภัณฑ์ของคุณรวมกับขยะในครัวเรือนอืน่ๆ นอกจากน้ี คุณควรช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเพือ่นมนุษย์ด้วยการนําอปุกรณ์ท่ีไม่
ใช้แล้วไปท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะที่กําหนดเพือ่รีไซเคิลอปุกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศนูย์บริการกําจัดของเสียภายใน
ครัวเรือน หรือไปท่ี: www.hp.com/recycle

การรไีซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์
HP สนับสนุนให้ลูกค้ารีไซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมการรีไซเคิล โปรดเข้าไปท่ี www.hp.com/
recycle
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ข้อมูลการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์ของบราซิล
Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda
que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto,
o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções
previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou
rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP มุ่งม่ันท่ีจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเก่ียวกับสารเคมีต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเราเพ่ือปฏิบัติตามตามข้อกําหนดด้านกฎหมายต่างๆ เช่น REACH (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานข้อมูลสารเคมีของผลิตภัณฑ์น้ีอยู่ท่ี: www.hp.com/go/reach

ข้อมูลพลังงานผลิตภัณฑ์ตาม European Union Commission
Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยโุรปฉบับท่ี
1275/2008)

สําหรับข้อมูลด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ในการสแตนด์บายเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายท้ังหมดเชื่อมต่ออยู่ และพอร์ต
เครือข่ายไร้สายท้ังหมดเปิดใช้งาน โปรดดูส่วน P14 ‘ข้อมูลเพ่ิมเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลิตภัณฑ์ที่ www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

ประกาศข้อจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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ตารางสสาร (จีน)

ข้อมูลสําหรับผู้ใช้เก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)
中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。
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ข้อกําหนดในการปรับใชเ้ครือ่งหมายการใช้พลังงานของจีน
สําหรบัเคร่ืองพิมพ์ โทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร

根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。 根据“复印机、打印机

和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能

耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。 根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

● 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。 此数据表示为每周千瓦时
(kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。 因此，

本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

เอกสารข้อมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
ขอรับแผ่นข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ (ตัวอย่างเช่น ผงหมึก) ได้โดยคลิกเว็บไซต์ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

EPEAT
เคร่ืองพิมพ์ของ HP หลายรายการมีการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เป็นระดับคะแนนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุม ซ่ึงช่วยระบุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ EPEAT โปรดไปท่ี www.epeat.net สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์ท่ีลง
ทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สําหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม
ในการขอข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมเหล่าน้ี:

● ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภณัฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีและผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

● ความมุ่งม่ันในการรักษาส่ิงแวดล้อมของ HP

● ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุของ HP

● เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวสัดุ
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เยี่ยมชมที่ www.hp.com/go/environment

นอกจากน้ี ให้เข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle
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E ข้อมลูเกี่ยวกับข้อบงัคับ

เน้ือหาในส่วนน้ีประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับดังน้ี

● ประกาศว่าด้วยความสอดคล้อง

● ข้อความแสดงข้อกําหนด
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ประกาศว่าด้วยความสอดคล้อง 
ประกาศเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน

สบืเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ช่ือผู้ผลิต: HP Company

ท่ีอยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์น้ี

ช่ือผลติภัณฑ์: HP LaserJet M1005 MFP series

หมายเลขรุ่นข้อบังคบั3) BOISB-0207-01

ตลบัหมึกพมิพ์ Q2612A

ตัวเลอืกของผลิตภัณฑ์: ท้ังหมด

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับรายละเอียดผลติภัณฑ์ด้านล่างน้ี

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2

EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2003 +A1 / EN55022:2005 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 +A1

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

ข้อมูลเพิม่เติม:

ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ EMC Directive 89/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และได้รบัเครื่องหมาย CE

1) ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการทดสอบในการกําหนดค่าท่ัวไปร่วมกับระบบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลของ HP

2) อุปกรณ์น้ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ FCC ส่วนท่ี 15 การทํางานของอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการดังน้ี (1) อปุกรณ์น้ีอาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนท่ีเป็นอนัตราย และ (2) อุปกรณ์น้ีจะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ท่ีมีการ
ส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนท่ีอาจก่อให้เกิดการทํางานท่ีไม่พึงประสงค์

3) เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลติภัณฑ์จึงมีการระบุหมายเลขรุ่นข้อบังคับ ไม่ควรจําหมายเลขน้ีสับสนกับช่ือทางการค้าหรอืหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho 83713, USA

1 มกราคม 2006

สําหรบัหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเท่าน้ัน:
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ประกาศเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน
สบืเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ออสเตรเลียติดต่อ Product Regulations Manager, HP Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยุโรปติดต่อ สํานักงานฝ่ายขายและบริการของ HP ในท้องถ่ินของคุณ หรือ HP GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140,
Böblingen, D-71034, Germany, (โทรสาร: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดต่อ Product Regulations Manager, HP Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (โทรศัพท์: 208-396-6000)
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ข้อความแสดงข้อกําหนด
ข้อกาํหนดของ FCC

อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบและพบว่าอยู่ภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในข้อบังคับของ FCC ข้อบังคับเหล่าน้ีมุ่งท่ีจะให้การป้องกันตามสมควร
เก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ สําหรับการติดต้ังในท่ีพักอาศัย อุปกรณ์น้ีสามารถกําเนิด หรือใช้ หรือแพร่กระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดต้ังและใช้
งานตามคําแนะนํา อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึนในการติดต้ังกรณีใดๆ หากอุปกรณ์ทําให้
เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซ่ึงสามารถสังเกตได้เม่ือเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัวเคร่ือง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปล่ียนท่ีต้ังของเสาอากาศ

● วางอุปกรณ์และเคร่ืองรับสัญญาณวทิยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟท่ีอยู่คนละวงจร กับแหล่งจ่ายไฟของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผู้แทนจําหน่ายหรือช่างเทคนิคท่ีมีประสบการณ์ด้านวทิยุ/โทรทัศน์

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ท่ีมีต่อเคร่ืองพิมพ์ซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์น้ี
ส้ินสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของข้อบังคับ FCC ท่านจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอร์เฟซท่ีมีฉนวนหุ้ม

แคนาดา - คําประกาศด้านการปฏิบัตติามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศ
แคนาดาในภาคอุตสาหกรรม

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ
ตรวจให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟ้าของเคร่ืองพิมพ์ อัตรากระแสไฟฟ้าอยู่บนฉลากของเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ใช้กระแสไฟฟ้า 110-127
Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหว่างเคร่ืองพิมพ์และช่องต่อกระแสไฟฟ้าสลับท่ีมีสายดิน

ข้อควรระวัง: ในการป้องกันความเสียหายต่อเคร่ืองพิมพ์ ใช้สายไฟท่ีให้มากับเคร่ืองพิมพ์เท่าน้ัน

ความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์
ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสําหรับอุปกรณ์เลเซอร์ซ่ึงผลิตต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 1976 โดย
ผลิตภณัฑ์ท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพ์น้ีได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แสงเลเซอร์ “Class 1” ตามมาตรฐานการแผ่รังสี (Radiation
Performance Standard) ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแห่งปี ค.ศ. 1968
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ว่าด้วยการควบคุมการแผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีท่ีเกิดภายในเคร่ืองพิมพ์จะถูกจํากัดอยู่ในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ืองภายนอกซ่ึงมีการป้องกัน
เป็นอย่างดีแล้ว ดังน้ันแสงเลเซอร์จะไม่สามารถออกมาจากเคร่ืองได้ในระหว่างการทํางานตามปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับน้ีอาจส่งผลให้ได้รับรังสีซ่ึงก่อให้เกิดอันตราย

ประกาศเร่ืองเลเซอร์ของประเทศฟินแลนด์
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1005 MFP, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen
turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

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

VARNING !

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

HUOLTO

HP LaserJet M1005 MFP - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei
katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja,
käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

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

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.
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ประกาศ GS (เยอรมนี)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B.
direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der
Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

การปฏบิตัิตามข้อบังคับของยเูรเซีย (เบลารุส, คาซัคสถาน, รัสเซีย)
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ประมวลคําศัพท์

browser (เบราเซอร์)
คําย่อของเว็บเบราเซอร์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการค้นหาและเปิดเวบ็เพจ

contrast (ความคมชัด)
ความแตกต่างระหว่างบริเวณท่ีมืดและสว่างภายในภาพหน่ึงๆ ยิ่งค่าตํ่าเท่าใด เฉดสีจะยิ่งใกล้เคียงกันเท่าน้ัน ในทางกลับกัน ยิง่ค่าสูงเท่าใด เฉดสีจะยิง่ต่างกันมากข้ึนเท่าน้ัน

e-mail (electronic mail) (อเีมล์ (electronic mail))
ตัวย่อของ electronic mail ซอฟต์แวร์ท่ีสามารถใช้ในการส่งรายการต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเน็ตเวิร์กได้

file format (รปูแบบไฟล์)
วิธกีําหนดโครงสร้างไฟล์ท่ีโปรแกรมหรือกลุ่มโปรแกรมใช้

grayscale (โทนสีเทา)
เฉดของสีเทาท่ีแสดงความเข้มและอ่อนของภาพ เม่ือแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา โดยเฉดสีเทาแต่ละเฉดจะแทนสีแต่ละสี

halftone (ฮาล์ฟโทน)
ประเภทของภาพท่ีจําลองโทนสีเทาโดยใช้จํานวนจุด (dot) ท่ีแตกต่างกัน บริเวณท่ีมีสีเข้มจะประกอบด้วยจุดจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณท่ีมีสีอ่อนกว่าจะใช้จํานวนจุดน้อยกว่า

link (ลิงก์)
การเชือ่มต่อไปยงัโปรแกรมหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ส่งข้อมูลจากซอฟต์แวร์อุปกรณ์ไปยังโปรแกรมอื่นได้ เช่น อีเมล์ หรือลิงค์ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟต์แวร์ Optical Character Recognition (OCR))
ซอฟต์แวร์ OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกส์ของข้อความ เช่น เอกสารท่ีสแกน ให้อยู่ในรูปแบบท่ีโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมสเปรดชีท และโปรแกรมฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้

printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์คือโปรแกรมท่ีโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้เพ่ือให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้ ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะแปลงคําส่ังจัดรูปแบบของโปรแกรมซอฟต์แวร์ (เช่น การกั้น
หน้าและการเลือกแบบอักษร) ให้เป็นภาษาของเคร่ืองพิมพ์ แล้วส่งไฟล์งานพิมพ์ไปท่ีอุปกรณ์

Readiris
โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ท่ีได้รับการพัฒนาโดย I.R.I.S. และรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์

resolution (ความละเอยีด)
ความคมชดัของภาพ ซ่ึงวัดในหน่วย dpi (dots per inch) จํานวน dpi ยิ่งมาก ความละเอียดยิ่งสูง

surge protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)
อุปกรณ์ท่ีป้องกันอุปกรณ์จา่ยไฟและสายโทรศัพท์จากไฟกระชาก

TWAIN
เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอร์และซอฟต์แวร์ เม่ือใช้สแกนเนอร์ท่ีได้มาตรฐาน TWAIN ร่วมกับโปรแกรมมาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทํางานสแกนได้จากภายใน
โปรแกรมเลย
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URL
Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอร์เน็ตท่ัวโลกของเอกสารและทรัพยากร ส่วนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโตคอลท่ีใช้ ส่วนท่ีสองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อ
โดเมนท่ีจัดเก็บทรัพยากรน้ันๆ

USB
Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานท่ีพัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ USB ได้รับการ
ออกแบบข้ึนมาเพ่ือเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ืองเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลาย ๆ อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายนํ้า)
ลายนํ้าเป็นการเพิ่มข้อความพื้นหลังลงในเอกสารสารท่ีกําลังพิมพ์อยู่ เช่น พิมพ์คําว่า “ลับ” เป็นข้อความพ้ืนหลังของเอกสารเพ่ือแสดงว่าเอกสารน้ันเป็นเอกสารลับ โดยเลือกจากลายนํ้าท่ี
กําหนดไว้ล่วงหน้า และเปล่ียนแบบอักษร, ขนาด, มุม และรูปแบบได้ตามต้องการ เคร่ืองพิมพ์สามารถใส่ลายนํ้าไว้ท่ีหน้าแรกเพียงหน้าเดียวหรือใส่ทุกหน้าก็ได้

WIA
Windows Imaging Architecture (WIA) คือสถาปัตยกรรมสําหรับสร้างภาพท่ีมีอยู่ใน Windows Me และ Windows XP โดยทําการสแกนได้จากภายในระบบ
ปฏิบัติการเหล่าน้ีด้วยเคร่ืองสแกนท่ีสามารถใช้ร่วมกับ WIA ได้

จุดต่อน้ิว (dpi)
หน่วยวัดความละเอียดท่ีใช้ในการพิมพ์ โดยท่ัวไปแล้ว ยิ่งจํานวนจุดต่อน้ิวมากเท่าใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่าน้ัน รวมท้ังภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ข้ึน

พิกเซลต่อน้ิว (ppi)
หน่วยวัดความละเอียดท่ีใช้ในการพิมพ์ โดยท่ัวไปแล้ว ยิ่งจํานวนพิกเซลต่อน้ิวมากเท่าใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเท่าน้ัน รวมท้ังภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟล์ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ข้ึน
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ดัชนี

A
Apple Macintosh. โปรดดู Macintosh

D
dpi (จุดต่อน้ิว)

การตั้งค่าพิมพ์ 81
ข้อกําหนดรายละเอียด 2

F
FastRes 2

H
HP Customer Care 124
HP LaserJet Scan (Windows) 57

L
LaserJet Scan (Windows) 57

M
Macintosh

การตั้งค่าไดรเวอร์ 10, 35
การติดต้ังซอฟต์แวร์ 12
การยกเลิกการติดต้ังซอฟต์แวร์ 12
การสแกนจากซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกับ TWAIN
ได้ 58

การ์ด USB, การแก้ไขปัญหา 95
ปัญหา, การแก้ไข 95
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 7
ส่ือชนิดพิเศษ, การพิมพ์บน 38
ไดรเวอร์, การแก้ไขปัญหา 95
ไดรเวอร์ท่ีสนับสนุน 9

Microsoft Windows. โปรดดู Windows

P
ppi (พิกเซลต่อน้ิว), ความละเอียดในการสแกน 61

S
scanning

กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 93

W
Windows

การตั้งค่า, การแก้ไข 9
การตั้งค่าไดรเวอร์ 30
การยกเลิกการติดต้ังซอฟต์แวร์ 11
การสแกนจากซอฟต์แวร์ TWAIN หรือ WIA

58
ความช่วยเหลือ, ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ 9
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 7
ไดรเวอร์ท่ีสนับสนุน 9

ก

กระจก, การทําความสะอาด 67
กระจกของเคร่ืองสแกน, การทําความสะอาด 67
กระดาษ

HP, หมายเลขชิ้นส่วน 100
กระดาษติด 74
การตั้งค่าสําเนา 48
การเลือก 14
การเลือกถาดกระดาษ 26
การแก้ปัญหา 16, 86
การแก้ไขปัญหา 16
การใส่ถาดป้อนกระดาษ 24
กําหนดขนาดเอง, การพิมพ์บน 17
ขนาดกระดาษ, การเลือก 31
ขนาดกําหนดเอง, การต้ังค่า 31
ขนาดเร่ิมต้น, การเปล่ียน 27
ข้อกําหนดรายละเอียด 20
ชนิดท่ีควรหลีกเล่ียง 14
ถาดป้อนกระดาษหลัก 24

ท่ีแนะนํา 14
ม้วนงอ, การแก้ปัญหา 85
ม้วนงอ, การแก้ไขปัญหา 97
ยบั 85
สี 16
ส่ือชนิดพิเศษ, การตั้งค่า Macintosh 38
หน้าแรก, การตั้งค่า Windows 32
หน้าในหน่ึงแผ่น, การทําสําเนา 46
หลายหน้าในหน้าเดียว, Macintosh 36
หลายหน้าในหน้าเดียว, Windows 32
เปล่า 88
ใบปะหน้า, การตั้งค่า Macintosh 35
ไม่พิมพ์ 88

กระดาษงอ 87
กระดาษติด

ถาดกระดาษออก, การนําออก 76
ถาดป้อนกระดาษ, การนําออก 75
บริเวณตลับหมึกพิมพ์, การนําออก 76
สาเหตุ 74

กระดาษติดบริเวณตลับหมึกพิมพ์, การนําออก 76
กระดาษท่ีพิมพ์ไว้ล่วงหน้า 19
กระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก

การพิมพ์บน 17
กระดาษสี, ข้อกําหนดรายละเอียด 16
กระดาษหนา

ข้อกําหนดรายละเอียด 20
คําแนะนําสําหรับการใช้ 18

กระดาษเน้ือหนา
ถาดป้อนกระดาษหลัก, การใส่ 24

กระดาษเปล่า
การแก้ปัญหา 88

กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 91
กระดาษเป็นคล่ืน, การแก้ปัญหา 85
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กระดาษเอียง 87
กล่องโต้ตอบ พิมพ์ 26
การกําจัดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 133
การกําจัดเสียง 127
การกําหนดอัตราส่วนเอกสาร

การทําสําเนา 45
การขยายขนาดเอกสาร

การพิมพ์ 31
การขยายเอกสาร

การทําสําเนา 45
การจัดเก็บ

กระดาษ 21
ซองจดหมาย 18
อุปกรณ์ 126

การตั้งค่า
การแก้ไข 9
ค่าล่วงหน้า (ไดรเวอร์ Macintosh) 35
ค่าเร่ิมต้นท่ีกําหนดมาจากโรงงาน, การเรียกคืน

97
งานพิมพ์ 26
รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน 64
แบบด่วน (ไดรเวอร์ Windows) 30

การตั้งค่าความคมชัด, สําเนา 43
การตั้งค่าความมืด, สําเนา 43
การตั้งค่าคุณภาพพิมพ์แบบ 600 dpi 81
การตั้งค่าหน้า 26
การตั้งค่าแบบด่วน (ไดรเวอร์ Windows) 30
การติดต้ัง, ซอฟต์แวร์

Macintosh 12
โปรแกรมท่ีมีให้ 8

การทําความสะอาด
กระจก 67
ด้านหลังของฝาครอบ 67
ภายนอก 67

การทําสําเนา
การขยาย 45
การดูการตั้งค่า 54
การตั้งค่าส่ือท่ีใช้พิมพ์ 48
การยกเลิก 42
การย่อ 45
การเร่ิมทําสําเนา 42
การแก้ปัญหา 91
ขนาด, การแก้ปัญหา 91

ความคมชัด, การปรับ 43
คุณภาพ, การปรับ 42
คุณภาพ, การแก้ปัญหา 89
จํานวนสําเนา 47
รูปถ่าย 52
ส่ือท่ีใช้พิมพ์, การแก้ปัญหา 90
หนังสือ 52
หลายหน้าในหน่ึงแผ่น 46
เอกสารสองด้าน 50

การทําสําเนาสองด้าน 50
การทําสําเนาแบบ n-up 46
การท้ิง, หมดอายุ 132
การท้ิงเม่ือหมดอายุ 132
การบริการ

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง 78
การบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์

การตั้งค่าแบบด่วน Windows 30
ค่าล่วงหน้าของ Macintosh 35

การปฏิบัติตามข้อบังคับของยูเรเซีย 144
การปรับขนาดเอกสาร

การพิมพ์ 31
การปรับมาตราส่วนเอกสาร

การพิมพ์ 31
การพิมพ์

การตั้งค่า, การเปล่ียนแปลง 26
การตั้งค่าแบบด่วน, Windows 30
การปรับขนาดเอกสาร 31
การยกเลิก 40
การเลือกถาดกระดาษ 26
การแก้ปัญหา 88
ขนาดกระดาษกําหนดเอง 31
ค่าล่วงหน้า, Macintosh 35
ปก, Windows 32
ลายนํ้า, Windows 31
สองด้าน, Macintosh 36
สองด้าน, Windows 33
ส่ือท่ีกําหนดขนาดเอง 17
หน้าเปล่า, การเพิ่ม 32
หลายหน้าในหน้าเดียว, Macintosh 36
หลายหน้าในหน้าเดียว, Windows 32
ใบปะหน้า, Macintosh 35

การพิมพ์งานจากเอกสารท่ีเก็บไว้ 39

การพิมพ์สองด้าน
Macintosh 36
Windows 33

การพิมพ์แบบ n หน้า
Windows 32

การพิมพ์แบบ n-up
Macintosh 36

การยกเลิก
การทําสําเนาเอกสาร 42
การสแกนเอกสาร 57
งานพิมพ์ 40

การยกเลิกการติดต้ังซอฟต์แวร์บน Macintosh
12

การยกเลิกการติดต้ังซอฟต์แวร์บน Windows 11
การย่อขนาดเอกสาร

การพิมพ์ 31
การย่อเอกสาร

การทําสําเนา 45
การรับประกัน

การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ์ 120
การให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง 123
ตลับผงหมึก 116
ผลิตภัณฑ์ 104

การรีไซเคิล 132
ฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ 133

การรีไซเคิลอุปกรณ์ส้ินเปลือง 65
การรีไซเคิลฮาร์ดแวร์ บราซิล 134
การรีไซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ 133
การสนับสนุน

ออนไลน์ 124
การสนับสนุนด้านเทคนิค

ออนไลน์ 124
การสนับสนุนสําหรับลูกค้า

ออนไลน์ 124
การสนับสนุนออนไลน์ 124
การส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม 100
การสแกน

HP LaserJet Scan (Windows) 57
การยกเลิก 57
การใส่ต้นฉบับในเคร่ืองสแกนแบบแท่น 24
ขาวดํา 62
ความละเอียด 61
ความเร็ว, การแก้ปัญหา 92
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คุณภาพ, การแก้ปัญหา 92
ซอฟต์แวร์ OCR 60
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกับ TWAIN ได้ 58
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกับ WIA ได้ 58
ภาพถ่าย 59
วธิีการ 56
สี 61
หนังสือ 59
โทนสีเทา 62

การสแกนขาวดํา 62
การสแกนโทนสีเทา 62
การหยุดพิมพ์ 40
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์, ซอฟต์แวร์ 120
การเกล่ียผงหมึก 65
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ์ 65
การเปล่ียนขนาดของเอกสาร

การทําสําเนา 45
การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ 69
การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นท่ีกําหนดมาจากโรงงาน 97
การแก้ปัญหา 84

กระดาษ 86
กระดาษเปล่า 88
กระดาษเอียง 87
การทําสําเนา 91
ขนาดของสําเนา 91
ข้อความบนแผงควบคุม 78
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง 78
ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ 86
คราบผงหมึก 83
คุณภาพการพิมพ์ 81
คุณภาพของการสแกน 92
คุณภาพของสําเนา 89
ผงหมึกกระจาย 86
ผงหมึกเลอะ 84
ผงหมึกเลอะเทอะ 84
ยบั 85
ส่ือท่ีใช้พิมพ์ม้วนงอ 85
สแกนกระดาษเปล่า 93
หน้าท่ีเอียง 85
เส้น, การสแกน 93
เส้น, สําเนา 89
เส้น, หน้าท่ีพิมพ์ 83

ไฟล์ EPS 95
ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร 88

การแก้ไขปัญหา
กระดาษ 16
กระดาษติด 74
งานพิมพ์ซีดจาง 82
ปัญหาของ Macintosh 95
ปัญหาของหน้าจอแผงควบคุม 94
ปัญหาในการป้อน 87
รอยขีดปรากฏซํ้า 84
รายการตรวจสอบ 72
สายเคเบิล USB 88
ส่ือม้วนงอ 97
หน้าทําความสะอาด 68

การใช้กระดาษ/ปกที่แตกต่างกัน 32
การใช้ไฟฟ้า 126
การใส่

ต้นฉบับในเคร่ืองสแกนแบบแท่น 24
ถาด 1 25
ถาดป้อนกระดาษ 24
ถาดป้อนกระดาษหลัก 24

การ์ดสต็อก
การพิมพ์บน 17
ถาดป้อนกระดาษหลัก, การใส่ 24

การ์ดสต็อค
ข้อกําหนดรายละเอียด 20
คําแนะนําสําหรับการใช้ 18

กําลัง
ความต้องการ 125

กําลังไฟ
ข้อกําหนด 126

ข

ขนาด, สําเนา
การย่อหรือการขยาย 45
การแก้ปัญหา 91

ขนาด, ส่ือ
ค่าเร่ิมต้น, การเปล่ียน 27
ท่ีสนับสนุน 20

ขนาด, ส่ือท่ีใช้พิมพ์
การเลือกถาดกระดาษตาม 26

ขนาด, อุปกรณ์ 125

ขนาดกระดาษกําหนดเอง
การตั้งค่าไดรเวอร์ 31

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง
การพิมพ์บน 17

ข้อกําหนดของระบบ 6
ข้อกําหนดรายละเอียด

กระดาษ 20
การกําจัดเสียง 127
คุณสมบัติ 2
ทางกายภาพ 125
ทางส่ิงแวดล้อม 126
ทางไฟฟ้า 126
ไฟฟ้า 125

ข้อกําหนดรายละเอียดด้านความชื้น
กระดาษ, การจัดเก็บ 21
สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ 126

ข้อกําหนดรายละเอียดด้านส่ิงแวดล้อม
กระดาษ 21

ข้อกําหนดรายละเอียดด้านอุณหภูมิ
กระดาษ, การจัดเก็บ 21
สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ 126

ข้อกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ 125
ข้อกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดล้อม

อุปกรณ์ 126
ข้อกําหนดรายละเอียดทางไฟฟ้า 125, 126
ข้อกําหนดรายละเอียด้านเสียงรบกวน 127
ข้อความ

ข้อความ 84
ร้ายแรง 78
แผงควบคุม 78

ข้อความ, การแก้ปัญหา 84
ข้อความเตือน 78
ข้อความแจ้งข้อผดิพลาด

ร้ายแรง 78
แผงควบคุม 78

ข้อความแจ้งข้อมูล 78
ข้อจํากัดของวัสดุ 132
ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ, การแก้ปัญหา 86

ค

คราบ, การแก้ปัญหา 83
ความจุ

ช่องใส่กระดาษเข้าหลัก 20
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ถาด 20
ถาด 1 20
ถาดกระดาษออก 2

ความช่วยเหลือ, ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ Windows 9
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์, ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

Windows 9
ความต้องการแรงดันไฟฟ้า 125
ความละเอียด

การตั้งค่าพิมพ์ 81
การสแกน 61
ข้อกําหนดรายละเอียด 2
คุณสมบัติ 2

ความสว่าง, การต้ังค่าความคมชัดของสําเนา 43
ความเข้ากันได้กับ Energy Star 2
ความเร็ว

การพิมพ์, การแก้ไขปัญหา 88
การสแกน, การแก้ปัญหา 92
ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพ์ 2

ความเร็วตํ่า, การแก้ปัญหา
การสแกน 92

ความเร็วตํ่า, การแก้ไขปัญหา
การพิมพ์ 88

คําศัพท์ 145
คุณภาพ

การตั้งค่าพิมพ์ 81
การตั้งค่าสําเนา 42
ทําสําเนา, การแก้ปัญหา 89
พิมพ์, การแก้ปัญหา 81, 82
สแกน, การแก้ปัญหา 92
หน้าการทําความสะอาด, การพิมพ์ 68

คุณภาพการพิมพ์
หน้าการทําความสะอาด, การพิมพ์ 68

คุณภาพของงาน
ทําสําเนา, การแก้ปัญหา 89
สแกน, การแก้ปัญหา 92

คุณภาพของภาพ
ทําสําเนา, การแก้ปัญหา 89
พิมพ์, การแก้ปัญหา 81, 82
สแกน, การแก้ปัญหา 92
หน้าการทําความสะอาด, การพิมพ์ 68

คุณภาพงานพิมพ์
พิมพ์, การแก้ปัญหา 81, 82

คุณภาพผลลัพธ์
หน้าการทําความสะอาด, การพิมพ์ 68

คุณภาพพิมพ์
การตั้งค่า 81
การแก้ปัญหา 81, 82

คุณสมบัติ 2
คุณสมบัติของความสามารถในการเข้าใช้งาน 2
ค่าล่วงหน้า (ไดรเวอร์ Macintosh) 35
ค่าเร่ิมต้น, การเรียกคืน 97
ค่าเร่ิมต้นท่ีกําหนดมาจากโรงงาน, การเรียกคืน 97
เคร่ืองสแกนแบบแท่น

การทําความสะอาด 67
การใส่ 24

โครงสร้างเมนู, การพิมพ์ 64

ง

งานพิมพ์, การยกเลิก 40
งานพิมพ์ซีดจาง 82
งานพิมพ์มีสีอ่อน, การแก้ไขปัญหา 82

จ

จํานวนสําเนา, การเปล่ียน 47
จุด, การแก้ปัญหา 83
จุดต่อน้ิว (dpi)

การตั้งค่าพิมพ์ 81
ข้อกําหนดรายละเอียด 2

ฉ

ฉลาก
ความจุของถาด 20
คําแนะนําสําหรับการใช้ 17

ช

ชนิด, ส่ือที่ใช้พิมพ์
การเลือกถาดกระดาษตาม 26
ข้อกําหนดรายละเอียด 20

ชิพหน่วยความจํา, ตลับผงหมึก
คําอธิบาย 119

ชิ้นส่วน, ผู้ใช้เปล่ียนเองได้ 100
ชิ้นส่วนท่ีผู้ใช้เปล่ียนเองได้ 100
ช่องใส่กระดาษเข้าหลัก

การใส่ 24
ข้อกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 20
ตําแหน่ง 3

ซ

ซองจดหมาย
การจัดเก็บ 18
ความจุของถาด 20
คําแนะนําในการใช้ 17
ถาดป้อนกระดาษหลัก, การใส่ 24

ซอฟต์แวร์
Macintosh, การติดต้ัง 12
Readiris OCR 60
การตั้งค่า, การแก้ไข 9
การยกเลิกการติดต้ังบน Macintosh 12
การยกเลิกการติดต้ังบน Windows 11
การสแกนจาก TWAIN หรือ WIA 58
ข้อกําหนดของระบบ 6
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์ 120
ท่ีมีให้ 8
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 7

ซอฟต์แวร์ OCR 60
ซอฟต์แวร์ optical character

recognition 60
ซอฟต์แวร์ Readiris OCR 60
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกับ TWAIN ได้, การสแกนจาก

58
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกับ WIA ได้ 58
ซ่อมแซม. โปรดดู บริการ

ด

ไดรเวอร์
Macintosh, การแก้ไขปัญหา 95
การตั้งค่า Macintosh 35
การตั้งค่า Windows 30
การตั้งค่า, การแก้ไข 9
การตั้งค่าแบบด่วน (Windows) 30
ข้อกําหนดของระบบ 6
ความช่วยเหลือ, Windows 9
ค่าล่วงหน้า (Macintosh) 35
ท่ีสนับสนุน 9

ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์
Macintosh, การแก้ไขปัญหา 95
การตั้งค่า Macintosh 35
การตั้งค่า Windows 30
การตั้งค่า, การแก้ไข 9
ข้อกําหนดของระบบ 6
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ความช่วยเหลือ, Windows 9
ค่าล่วงหน้า (Macintosh) 35
ท่ีสนับสนุน 9

ไดร์ฟเวอร์เคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าแบบด่วน (Windows) 30

ต

ตลับผงหมึก
การรับประกัน 116
การรีไซเคิล 132
ชพิหน่วยความจํา 119
ไม่ใช่ของ HP 117

ตลับหมึก
การจัดเก็บ 126
การนํามาใช้ใหม่ 65
การรับประกัน 116
การรีไซเคิล 65, 132
การเก็บ 65
การเปล่ียน 69
ท่ีไม่ใช่ของ HP 117
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
สถานะ, การตรวจสอบ 65
หมายเลขชิ้นส่วน 100

ตลับหมึกพิมพ์
การจัดเก็บ 126
การนํามาใช้ใหม่ 65
การรีไซเคิล 65
การเก็บ 65
การเปล่ียน 69
ปุ่มคลายล็อค, ตําแหน่ง 3
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
สถานะ, การตรวจสอบ 65
หมายเลขชิ้นส่วน 100

ตัวอักษร, การแก้ปัญหา 84
ตัวเลือก. โปรดดู การตั้งค่า
ติด

การค้นหาตําแหน่ง 74
การป้องกัน 74

ต้นฉบับ, การใส่ 24

ถ

ถาด
กระดาษติด, การนําออก 75

การใส่ 24
การใส่กระดาษ 24
ข้อกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 20
ความจุ 2
ตําแหน่ง 3
ปัญหาในการป้อน, การแก้ไขปัญหา 87
รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน 64

ถาด 1
การใส่ 25
การใส่กระดาษ 24
ข้อกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 20
ตําแหน่ง 3

ถาดกระดาษ
การเลือก 26

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 76
ความจุ 2
ตําแหน่ง 3

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 76
ความจุ 2
ตําแหน่ง 3

ถาดป้อนกระดาษ. โปรดดู ถาด
แถบ, การแก้ปัญหา 83
แถบสีขาวหรือแถบสีจาง ๆ 89

ท

ทางเดินกระดาษ, การทําความสะอาด 68
โทนสีเทาท่ีพื้นหลัง, การแก้ปัญหา 83

น

นํ้าหนัก
ข้อกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 20
อุปกรณ์ 125

บ

บริการ
หมายเลขชิ้นส่วน 100

แบตเตอร่ีท่ีให้มา 132
ใบปะหน้า

การตั้งค่า Macintosh 35
ใบปะหน้า, เอกสาร

Macintosh 35

ป

ปก, เอกสาร
การตั้งค่า Windows 32
ข้อกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 20

ประกาศ EMC ของเกาหลี 142
ประกาศว่าด้วยความสอดคล้อง 140
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 142, 143
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์

142, 143
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์ของ
ประเทศฟินแลนด์ 143

ประมวลคําศัพท์ 145
ประเภท, ส่ือ

ค่าเร่ิมต้น, การเปล่ียน 27
ประเภทและขนาดเร่ิมต้นของส่ือสําหรับพิมพ์, การต้ัง
ค่า 27

ปัญหาในการป้อน, การแก้ไขปัญหา 87
ปุ่ม, แผงควบคุม 4
ปุ่มคลายล็อคท่ีช่องใส่ตลับหมึก, ตําแหน่ง 3

ผ

ผงหมึก
คราบ, การแก้ปัญหา 83
ผงหมึกกระจาย, การแก้ปัญหา 86
หน้าการทําความสะอาด, การพิมพ์ 68
เลอะ, การแก้ปัญหา 84
เลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 84

ผงหมึกกระจาย, การแก้ปัญหา 86
ผงหมึกเลอะ, การแก้ปัญหา 84
ผงหมึกเลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 84
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารปรอท 132
แผงควบคุม

ข้อความ, การแก้ปัญหา 78
ตําแหน่ง 3
ปุ่ม 4
ภาษา, การเลือก 27
หน้าจอ, การแก้ไขปัญหา 94

แผนการควบคุมไม่ให้ทําลายส่ิงแวดล้อม 129
แผ่นแยกกระดาษ, การส่ังซ้ือ 100
แผ่นใส

ความจุของถาด 20
คําแนะนําในการใช้ 17
ถาดป้อนกระดาษหลัก, การใส่ 24
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ฝ

ฝาครอบ, การทําความสะอาด 67

พ

พอร์ต
การแก้ไขปัญหา Macintosh 95
ชนิดท่ีรวมไว้ 2
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 100

พอร์ต USB
การแก้ไขปัญหา Macintosh 95
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ 88
ชนิดท่ีรวมไว้ 2
ตําแหน่ง 3

พอร์ตอินเตอร์เฟส
ชนิดท่ีรวมไว้ 2

พอร์ตอินเทอร์เฟซ
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 100

พอร์ตอินเทอร์เฟส
การแก้ไขปัญหา Macintosh 95

พิกเซลต่อน้ิว (ppi), ความละเอียดในการสแกน 61
พิมพ์เอกสารบน 31
พ้ืนหลัง, สีเทา 83

ฟ

ไฟฟ้า
การแก้ไขปัญหา 72

ไฟล์ EPS, การแก้ปัญหา 95

ภ

ภาพถ่าย
การสแกน 59
การสแกน, การแก้ปัญหา 92

ภาษา, หน้าจอแผงควบคุม 27

ย

ยับ, การแก้ปัญหา 85

ร

รอยขีดปรากฏซํ้า, การแก้ไขปัญหา 84
รอยแหว่ง, การแก้ไขปัญหา 83
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 7, 9
รายงาน

ภาษา, การเลือก 27
รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน 64

หน้าสาธิต 64
โครงสร้างเมนู 64

รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน 64
ร้ิว, การแก้ปัญหา 83
รูปถ่าย

การทําสําเนา 52

ล

ลายนํ้า, Windows 31
ลูกกล้ิง, การส่ังซ้ือ 100
ลูกกล้ิงแบบ Pickup, การส่ังซ้ือ 100

ว

วัสดุพิมพ์
ขนาดเอกสาร, การเลือก 31

เว็บไซต์
การสนับสนุนสําหรับลูกค้า 124
การส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง 99
รายงานของปลอม 118
เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวสัดุ

(MSDS) 136
เว็บไซต์ปลอม 118
เว็บไซต์ปลอมของ HP 118

ศ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ืองของปลอม 65

ส

สถานะ, อุปกรณ์ส้ินเปลือง 65
สภาพแวดล้อมในการทํางาน, ข้อกําหนดรายละเอียด

126
สวิตช์ปิดเปิด, ตําแหน่ง 3
สวิต์ปิดเปิด, ตําแหน่ง 3
สองด้าน, การทําสําเนา 50
สองด้าน, การพิมพ์บน

Macintosh 36
Windows 33

สายเคเบิล
USB, การแก้ไขปัญหา 88
หมายเลขชิ้นส่วน 100

สําเนามืด 90
สําเนาสว่าง 90
สี, การตั้งค่าการสแกน 61, 62

ส่ือ
กระดาษติด 74
การแก้ไขปัญหา 16
การใส่ถาดป้อนกระดาษ 24
กําหนดขนาดเอง, การพิมพ์บน 17
ขนาดเร่ิมต้น, การเปล่ียน 27
ถาดป้อนกระดาษหลัก 24
ท่ีแนะนํา 14
พิเศษ, การตั้งค่า Macintosh 38
ม้วนงอ 97
หน้าในหน่ึงแผ่น, การทําสําเนา 46

ส่ือชนิดพิเศษ
การตั้งค่า Macintosh 38

ส่ือท่ีใช้พิมพ์
HP, หมายเลขชิ้นส่วน 100
กระดาษสี 16
การตั้งค่าสําเนา 48
การเลือก 14
การเลือกถาดกระดาษ 26
การแก้ปัญหา 86
ขนาดกําหนดเอง, การต้ังค่า 31
ข้อกําหนดรายละเอียด 20
ชนิดท่ีควรหลีกเล่ียง 14
ม้วนงอ, การแก้ปัญหา 85
ยบั 85
หน้าแรก, การตั้งค่า Windows 32
หลายหน้าในหน้าเดียว, Macintosh 36
หลายหน้าในหน้าเดียว, Windows 32
ใบปะหน้า, การตั้งค่า Macintosh 35

ส่ือท่ีใช้พิมพ์ม้วนงอ 85
ส่ือท่ีใช้พิมพ์แบบพิเศษ

ข้อกําหนดรายละเอียด 17
ส่ือพิมพ์ม้วนงอ 97
ส่ือสําหรับพิมพ์. โปรดดู ส่ือ
สแกนกระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 93
เส้น, การแก้ปัญหา 83

สําเนา 89
สแกน 93
หน้าท่ีพิมพ์ 83

เส้นในแนวต้ัง, การแก้ปัญหา 83
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ห

หนังสือ
การทําสําเนา 52
การสแกน 59

หน่วยความจํา
ข้อกําหนดรายละเอียด 2

หน้ากระดาษ
เอียง 85, 87

หน้าข้อมูล
คอนฟิเกอเรชัน 64
ภาษา, การเลือก 27
สาธิต 64
โครงสร้างเมนู 64

หน้าต่อนาที 2
หน้าทําความสะอาด, การพิมพ์ 68
หน้าท่ีเอียง 85
หน้าสาธติ, การพิมพ์ 64
หน้าสุดท้าย, หน้าเปล่า 32
หน้าเปล่า

การเพ่ิมลงในงานพิมพ์ 32
หน้าเอกสารเอียง 85
หน้าแรก

การตั้งค่า Windows 32
หน้าเปล่า 32

หมายเลขชิ้นส่วน
ชิน้ส่วนท่ีผู้ใช้เปล่ียนเองได้ 100
สายเคเบิล 100
ส่ือท่ีใช้พิมพ์ 100
อุปกรณ์ส้ินเปลือง 100

หมายเลขผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ 64
หมายเลขโทร

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
หลายหน้าในหน่ึงแผ่น

การทําสําเนา 46
หลายหน้าในหน้าเดียว

Macintosh 36
Windows 32

หัวจดหมาย 19
ห่อตัว, การแก้ปัญหา 85
แหล่งของกระดาษ, การพิมพ์โดย 26

อ

อีเมล์, การต้ังค่าความละเอียดสําหรับ 61
อุปกรณ์ส้ินเปลือง

การนํามาใช้ใหม่ 65
การปลอมแปลง 118
การรีไซเคิล 65, 132
การเก็บ 65
ท่ีไม่ใช่ของ HP 117
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 65
สถานะ, การตรวจสอบ 65

อุปกรณ์ส้ินเปลืองของปลอม 118
อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีปลอมแปลง 118
อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP 117
อุปกรณ์เสริม

หมายเลขชิ้นส่วน 100
เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) 136
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