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1 HP All-in-One ภาพรวม
ใช HP All-in-One เพ่ือทำงานใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็วและงายดาย เชนการทำ
สำเนา สแกนเอกสาร หรือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ ทานสามารถ
เขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผงควบคุม โดย
ไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมือนี้จะแนะนำการใชงานขั้นพ้ืนฐานและวิธีการแกไข
ปญหาเบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมูลการตดิตอฝายสนับสนุนของ HP
และการสั่งซ้ืออุปกรณ

Help (วิธีใช) บนหนาจอจะใหรายละเอียดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ
รวมถึงการใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีมาพรอมกับ HP All-in-
One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ
ที่หนา 7

ทำสำเนา

HP All-in-One สามารถทำสำเนาสีและสำเนาขาวดำคุณภาพสงูบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมทั้งแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบบัใหพอดี
ขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสำเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพื่อ
สำเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทำสำเนาแบบไมมีขอบ

สแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สำหรับคอมพิวเตอร ทานสามารถสแกนไดเกือบทุกอยาง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสารและเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
พิมพภาพถาย

HP All-in-One มีชองเสียบการดหนวยความจำที่ใหทานสามารถเสียบการด
หนวยความจำและเริ่มพิมพหรือปรับแตงภาพถายโดยไมตองอัพโหลดภาพถาย
ของทานลงในคอมพิวเตอรกอน นอกจากนี้ ถาเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถถายโอนภาพถายของทานไป
ยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ ปรับแตง หรือใชงานรวมกัน

คำเตือน อยาใสการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอันพรอมกนั มิฉะนั้น
ขอมูลอาจสูญหายและไมสามารถกูกลับคืนได

การพิมพจากคอมพิวเตอร

เคร่ือง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ได
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมีขอบ 

จดหมายขาว บัตรอวยพร สิ่งพิมพสำหรับรีดติดลงบนเสื้อยืด และแผนโปสเตอร
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ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกส ี(หรือที่เรียกกันวา
จอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ตลับกระดาษภาพถาย

4 ชองเสียบการดหนวยความจำ

5 ถาดปอนกระดาษ

6 แกนรองรับกระดาษของถาดรับ
กระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับ)

7 ตัวปรับความกวางกระดาษ

8 ฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

9 กระจก

10 แผนรองฝาปด
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ฉลาก รายละเอียด

1 ฝาปดดานหลัง

2  USB ดานหลัง

3 การตอสายไฟ*

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

บท 1
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกสี (หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): ดูเมนู ภาพถาย 
และขอความ สามารถดึงจอแสดงผลขึ้นและปรับเปลี่ยนมุมเพื่อใหมองเห็นไดดียิง่
ข้ึน

2 แผนแสดงทิศทาง: เลื่อนดูตัวเลือกเมนู

3 ปุม เปด: เปด HP All-in-One หรือปด เมื่อปดเครื่อง HP All-in-One แลว
ยังคงมีไฟปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณ ใหปด HP All-in-One แลว
ถอดปลั๊กไฟออกเพื่อใหไมมีไฟจายเขาอุปกรณ

4 ไฟเตือน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหา ดูจอแสดงผลหากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม

5 ปุม ยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนานี้

6 ต้ังคา: เขาสูระบบเมนูสำหรับรายงานและการดูแลรักษา

7 หนาตัวอยาง: แสดงหนาตัวอยางงานสแกน ทำสำเนา หรือภาพถาย

8 ซอมแซมภาพถาย: ปรับภาพถายสำหรับการดูหรือพิมพ คุณสมบัติตางๆ
ประกอบดวยเอฟเฟกตส ีความสวางของภาพถาย กรอบ และการแกปญหา
แดง กดปุมนี้เพ่ือกำหนดการใชหรือไมใชคุณสมบัตินี้ โดยคาดีฟอลตของ

ซอมแซมภาพถาย จะเปนเปดใช

9 Photosmart Express: เปดเมน ูPhotosmart Express เพ่ือพิมพ
แกไข และใชภาพถายรวมกัน

10 เมนูสแกน: เปดเมนูสแกน

11 เมนูทำสำเนา : เลือกตัวเลือกทำสำเนา เชน จำนวนสำเนา ขนาดกระดาษ 
และประเภทกระดาษ

12 เริ่มทำสำเนาขาวดำ: เริ่มทำสำเนาขาวดำ

13 เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี

14 เริ่มสแกน: เริ่มงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม 
Scan Menu (เมนูสแกน)

15 พิมพภาพถาย: พิมพรูปภาพที่เลือกทั้งหมดเปนภาพสี

16 เอกสารที่พิมพใหม: สแกนตนฉบับบนกระจกและเปดเมน ู
Photosmart  Express
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

17 ยกเลิก: หยุดการทำงานปจจุบัน ออกจากเมน ูหรือออกจากการตั้งคา

18 วิธีใช: เปดเมน ูHelp (วิธีใช) บนจอแสดงผล

19 หมุน: หมุนภาพถายท่ีกำลังแสดงอยูบนจอแสดงผล 90 องศา การกดปุมครั้ง
ตอไปจะเปนการหมุนภาพไปอีก 90 องศา

20 ยอสวน: ยอสวนภาพเพือ่แสดงภาพถายเพิ่มบนจอแสดงผล

21 ขยาย: ขยายภาพเพื่อปรับขยายรูปภาพบนจอแสดงผล ทานยังสามารถใชปุม
นี้ปรับกรอบการตัดภาพในขณะที่พิมพไดอีกดวย

22 OK: เลือกเมน ูการตั้งคา หรือคาที่แสดงบนจอแสดงผล

ใชซอฟตแวร HP Photosmart
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart เพ่ือเขาใชงานคุณลักษณะจำนวน
มากซึ่งไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุม ซอฟตแวร HP Photosmart
ชวยใหการพิมพภาพถายของทานหรือซื้อภาพพิมพทางออนไลนมีความงายและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถเขาใชคุณลักษณะของซอฟตแวร
HP Photosmart อ่ืนๆ เชน การบันทึก การเรียกด ูและการแบงปนภาพถาย

ทานไดดวย

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart 
โปรดดู HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP Photosmart Software)

คนหาขอมูลเพ่ิมเติม
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One
● คูมือการติดต้ัง

คูมือการติดต้ังจะแนะนำวิธีการตั้งคา HP All-in-One และการติดต้ัง
ซอฟตแวร ทานควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการติดตั้งตามลำดับ
หากทานมีปญหาในระหวางการติดตั้ง โปรดดูการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนสุดทายของคูมือการติดตั้ง หรือดู วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

สนับสนุน ท่ีหนา 21 ในคูมือการใชงานนี้
● HP Photosmart Software Tour (Windows)

HP Photosmart Software Tour เปนวิธีการโตตอบที่สนุกในการดูภาพ
รวมแบบยอๆ ของซอฟตแวรที่รวมอยูใน HP All-in-One ของทาน ทานจะ

บท 1
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ไดเรียนรูวิธีการใชซอฟตแวร HP All-in-One เพื่อปรับแตง จัดเรียง
 และพิมพภาพถาย
● วิธีใชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
HP All-in-One ที่ไมไดระบุไวในคูมือผูใช รวมถึงคุณลักษณะที่สามารถ
ใชงานไดโดยการใชซอฟตแวร HP All-in-One เทานั้น
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ
ที่หนา 7

● Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดที่อาจจะไมพบอยูในสิ่งตีพิมพ
อื่นๆ ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาใชไฟล Readme

● www.hp.com/support
ในกรณีที่ทานเชื่อมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถหาวิธีใชและบริการ
สนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนีจ้ะใหขอมลูดานเทคนิค 
ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสด ุและการสั่งซื้อ

การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ
คูมือนี้จะอธิบายตัวอยางของคุณลักษณะที่มีอยู 
HP All-in-One ได สำรวจ Help (วิธีใช) บนหนาจอที่มากับอุปกรณของทาน
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้งหมดที่ HP All-in-One สนับสนุน

วิธีการเขาถึง HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP Photosmart
Software) บนคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ใน HP Solution Center ใหคลิกแท็บของ HP All-in-One
2. ในสวน Device Support (การสนับสนุนอุปกรณ) ใหคลิก Onscreen

Guide (คูมือบนหนาจอ) หรือ Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน)
– ถาทานคลิก Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) 

เมนปูอปอัพจะปรากฏขึ้น ทานสามารถเลอืกเปดหนาตอนรับของระบบ
Help (วิธีใช) ทั้งหมดหรือไปท่ี Help (วิธีใช) เฉพาะสำหรับ

 HP All- in-One
– ถาทานคลิก Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน) 

หนาTroubleshooting and support (วิธีการแกไขปญหาเบ้ืองตน
และการสนับสนุน) จะเปดขึ้น

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

HP Photosmart Mac Help

คูมือผูใชเบื้องตน 7
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HP Photosmart Mac Help จะปรากฏขึ้น

การวางตนฉบับและการใสกระดาษ
ทานสามารถทำสำเนาหรือสแกนตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษขนาด A4
ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจก

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-One ข้ึน
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

เคล็ดลับ สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ 
โปรดดูคำแนะนำซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด
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หมายเหตุ ถาทานใชกระดาษ letter หรือ A4 หรือที่เล็กกวา 
แนใจวาไดยืดถาดรองรับกระดาษออกจนสุดแลว

2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน 
และตรวจสอบวา:
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและ

กัน
3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

เครื่องและคว่ำดานทีจ่ะพิมพลงเล่ือนกระดาษเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ

ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

หมายเหตุ เมื่อทานใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

คูมือผูใชเบื้องตน 9
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ใน

ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงเขา

พอ

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา



การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 X 15 ซม. โดยใชตลับกระดาษภาพถาย
1. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. นำตลับกระดาษภาพถายออกมาตามรองในถาดปอนกระดาษ

3. ดึงตลับกระดาษภาพถายเขาหาตัว

4. ใสกระดาษภาพถาย 20 แผนลงในตลับกระดาษภาพถายโดยใหดาน
พิมพคว่ำลง

5. ปรับตัวกั้นความยาวและความกวางของกระดาษใหพอดีกับกระดาษที่ใส

6. วางตลับกระดาษภาพถายใหชิดดานขวาของถาดปอนกระดาษ จากนั้น
ดันเขาไปในเครื่องพิมพจนเขาที่
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7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับออกเพ่ือรับภาพถายที่พิมพเสร็จแลว
8. เมื่อทานพิมพเสร็จแลว ใหดึงตลับกระดาษภาพถายออกและเก็บไวใน

บริเวณท่ีเก็บตลับที่ดานซายของ HP All-in-One

เคล็ดลับ ทานสามารถเก็บกระดาษภาพถายไวในตลับเก็บกระดาษ
ภาพถายเม่ือไมใชงาน ซึ่งจะชวยใหกระดาษภาพถายไมขาด ยับ 
และขอบกระดาษมวนหรืองอ

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพื่อปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้
● ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ
● ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรยีบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ 

ควรใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษ

ชนิดตรวจดูวาตวัปรับความกวางกระดาษไมทำใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP All-in-One

การทำสำเนา
ทานสามารถทำสำเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทำสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี เพ่ือเริ่มทำสำเนา
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การสแกนรูปภาพ
ทานสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากเครื่อง HP All-in-One
สวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One เทานั้น
เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ของทานตองเช่ือมตอกันและเปดใชงานอยู อีกท้ังตองมีการติดตั้งและรัน
ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือ HP Photosmart Mac
(Mac) บนเคร่ืองคอมพิวเตอรกอนที่จะทำการสแกน
● ที่หนาจอคอมพิวเตอร Windows ใหมองหาไอคอน HP Digital

Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรย (ที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกลเวลา)
เพื่อตรวจสอบวาซอฟตแวรกำลังทำงานอยู

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor 
ในซิสเต็มเทรยของ Windows สามารถทำให HP All-in-One สูญเสีย
ฟงกชั่นการสแกนบางอยางไป ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทำ
งานเต็ม รูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่ม
การใชงานซอฟตแวร HP Photosmart

● สวนบนเคร่ือง Mac จะมีการรันซอฟตแวรอยูเสมอ

เคล็ดลับ ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows)
หรือซอฟตแวร HP Photosmart Mac (Mac) เพื่อสแกนรูปภาพ หรือ
รูปพาโนรามา ดวยการใชซอฟตแวรนี ้ทานยังสามารถแกไข พิมพ และ
แลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช
บนหนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

วิธีสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก
2. กด เริ่มสแกน
3. กด OK เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือ

กด  เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่น แลวกด OK
ภาพตัวอยางของสิ่งท่ีสแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่ทาน
สามารถแกไขได

4. แกไขที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เม่ือทานแกไขเ
รอย

พิมพภาพถายขนาด 10 X 15 ซม. (4 X 6 น้ิว)
ทานสามารถเลือกภาพถายบนการดหนวยความจำเพื่อพิมพเปนภาพถายขนาด
10 x 15 ซม.ภาพถายขนาด
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วิธีการพิมพภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. หนึ่งภาพหรือมากกวา
1. ใสการดหนวยความจำในชองเสียบท่ีถูกตองใน HP All-in-One

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจำที่ระบุไวดานลาง การด
หนวยความจำแตละประเภทสามารถใสไดในชองเสียบเฉพาะการดนั้นๆ

– ชองเสียบดานบน: xD-Picture Card
– ชองเสียบชองที่สองจากดานบน: Memory Stick, Magic Gate

Memory Stick, Memory Stick Duo (มาพรอมกับอะแดปเตอร
ของผูใช), Memory Stick Pro

– ชองเสียบชองที่สามจากดานบน: CompactFlash (I, II)
– ชองเสียบดานลาง: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC),

Secure MultiMedia Card
2. กด OK เพื่อเลือก Print (พิมพ)

มื่อทานกด OK ภาพถายที่บนัทึกไวลาสุดในการดหนวยความจำ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3. กด  หรือ  เพื่อเลือ่นดูภาพถายในการดหนวยความจำของทาน
4. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด OK
5. กด OK เพื่อเลือก 4 x 6
6. กด  หรือ  เพ่ือไฮไลตขนาดกระดาษ แลวจึงกด OK

ตัวเลือกตอไปนี้สามารถใชงานได
– พิมพภาพถายแบบไมมีขอบขนาด 10 x 15 ซม. ลงบนกระดาษภาพ

ถาย ขนาด 10 x 15 ซม.
– พิมพภาพถายขนาด10 x 15 ซม. แบบมีขอบสูงสุดไดสามใบลงบน

กระดาษขนาดเต็มแผน
เมื่อทานกด OK ภาพถายที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

7. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนคาการพิมพหรือเลือกภาพถายเพิ่มเติมเพื่อพิมพ
สำหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหลานี้ โปรดดูท่ี Help (วิธีใช) 
บนหนาจอซึ่งมาพรอมกับ HP All-in-One
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8. เม่ือคุณเสรจ็สิ้นการเปลี่ยนคาการพิมพและเลือกภาพถายแลว ใหกด OK
เพ่ือแสดงผลเมนูรายการใหเลือก

9. กด  เพ่ือเลือก Done Selecting (เลือกเรียบรอยแลว) จากนั้นจึงกด OK
หนาจอ Print Summary (สรุปการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

10. กด  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Print
Options 

เลือกพิมพ)

จะชวยใหทานสามารถระบุประเภทของกระดาษที่ทาน
จะพิมพไดดวยตนเอง รวมทั้งระบุวาทานตองการพิมพ
วันที่และเวลาลงบนภาพถายของทานหรือไม

Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะถูกตั้งคาไวที่
Automatic (แบบอัตโนมัติ) และคา Date Stamp
(ลงวันที)่ จะเปน Off (ปด) ตามคาดีฟอลต ทานสามารถ
เปลี่ยนคาดีฟอลตการตั้งคาเหลานี้ไดโดยใชตัวเลือก Set
New Defaults (กำหนดคาดีฟอลตใหม) หากตองการ

Print
Preview 

อยางกอน
พิมพ)

แสดงภาพตัวอยางเพื่อดูวาหนาที่พิมพออกมาจะเปน
อยางไร การแสดงภาพตัวอยางนี้ทำใหทานสามารถ
ตรวจสอบการตั้งคาไดกอนที่จะพิมพและเสียกระดาษ
รวมท้ังน้ำหมึกไปโดยเปลาประโยชนเนื่องจาก

พลาดที่อาจเกิดข้ึน

Print Now
(พิมพเด๋ียวนี้)

พิมพภาพถายโดยใชขนาดและรูปแบบการจัดวาง
เลือก

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดำเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ
ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเม่ือทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

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

Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานการพิมพของคุณ โดยใชคุณลักษณะ่ี
มีอยูบนแท็บตางๆ

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

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

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

– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

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

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

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนูใหเหมาะสมกับ
ทาน

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย

หมายเหตุ 1 เมื่อระดับหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะมีขอความ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพไดโดย
ใชซอฟตแวร HP Photosmart Mac ที่อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ 2 เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏ
ความขึ้นบนจอแสดงผล นอกจากนี ้ทานยังสามารถตรวจสอบระดับหมึก

พิมพไดโดยการใช Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) 
ที่มีอยูผานทางซอฟตแวร HP Photosmart ที่อยูในเครื่องของทานหรือ

การใชกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ) 
บนคอมพิวเตอร

เม่ือทานไดรับขอความเตือนบนจอวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดตรวจสอบให
แนใจวาทานมีตลับหมึกพิมพพรอมสำหรับเปลี่ยน นอกจากนี้ ทานควรเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพเมื่อพบวาขอความมีสีจาง หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ

พิมพซ่ึงเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ
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หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสำหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/learn/suresupply เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้น
คลิกเลือกลิงคสำหรับการช็อปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคำแนะนำเหลานี้เพ่ือเปลี่ยนตลบัหมึกพิมพ
ดำดวยตลับหมึกพิมพภาพถาย เพ่ือการพิมพภาพถายสีที่มีคุณภาพสูง

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเคร่ือง HP All-in-One

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปด
ฝาตลับหมึกพิมพเพื่อถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One 
จะไมปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทำให HP All-in-
One เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมึกพิมพเองในขณะที่ตลับ
หมึกพิมพยังไมหยุดเคล่ือนท่ี

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One

1 ฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
2

3. รอจนกระทั่งตลับหมึกพิมพไมทำงานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
หมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา

หากทานกำลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามส ีใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบดานซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลบัหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดำ ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบดานขวา
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1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสำหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดำ

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากทานกำลังถอดตลับหมึกพิมพสีดำออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดำไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือเก็บไวใน
ผนึกแนน

หากทานกำลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับต่ำ
หรือหมึกหมด ควรนำตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรี
วัสดุอิงคเจ็ต HP ดำเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค
 ทานสามารถนำตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นำตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดำ และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 แถบหนาสัมผัสทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก 
การสัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทำใหเกิดการอุดตนั การฉีดหมึกผิดพลาด
และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุด
ตลับหมึกพิมพออกไปขางหนา เมื่อตลับหมึกพิมพเข

ดังคลิก
หากทานใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ

ซาย
หากทานใสตลับหมึกพิมพสีดำหรือตลับหมึกพิมพภาพถาย ใหเลื่อน

หมึกพิมพลงในชองเสียบดานขวา

8. ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
ทานจำเปนตองทำความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพื่อใหสำเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย
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● การทำความสะอาดกระจก
● การทำความสะอาดแผนรองฝาปด

การทำความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทำใหประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทำงานอยาง
ตองของคุณสมบัติบางประการ

การทำความสะอาดกระจก
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยา

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเคร่ือง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบนกระจก
4. เสียบปล๊ักแลวเปด HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

หากตองการทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้ำที่ชบุน้ำสบูออนๆ 

และน้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ปด

3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำขั้นตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก
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ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซ่ึงอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได

5. เสียบสายไฟแลวเปดเครื่อง HP All-in-One
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2 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน
สนับสนุน

บทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับ HP All-in-One 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทำงานบางหัวขอ
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดดู Help (วิธีใช) 
บนหนาจอท่ีมีอยูในซอฟตแวร
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถาทานเ

ตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคำสั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ัง
ซอฟตแวร ทานตองทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับปญหาทั่วไปเรื่องการติดต้ัง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอ
ตั้งซอฟตแวรจะแจงเตือน

สำหรับขอมูลสำหรับติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือนี้

ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจำเปนตอง

การติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอ็พพลิเคชัน HP All-in-
One ออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกต

ถอนการติดต้ังที่มีใหเมื่อติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One

วิธีการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Window และการติดต้ังใหม
1. บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม)
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP All-in-One แลวจึงคลิกChange/Remove (เปลี่ยน/ลบ)

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
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หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนท่ีจะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรทาน
แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติดต้ังท่ี
ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging Monitorจะ
ปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพื่อตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน
HP Solution Centerบนเดสกท็อป หาก HP Solution Center แสดงไอคอนที่
สำคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกนเอกสาร)) แสดง
วามีการติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง

วิธีการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Mac และการติดต้ังใหม
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Mac
2.
3. ดับเบิลคลิกท่ี HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีรอม HP All-in-One ลงใน

ไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรอมแลวดับเบิลคลิกท่ี HP all-in-one

installer
7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติดต้ั

งท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับมียังปญหาในการใช HP All-in-One รวมกับ
คอมพิวเตอร

สาเหตุ มีการเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง 
การเชื่อมตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดได
วิธีแกไข กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP All-in-One
กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะท่ีติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะปรากฏ
แนะนำบนหนาจอ

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One ดวย
สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาท่ีดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

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

วิธีแกไข
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับเคร่ือง HP All-in-One และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาดังที่แสดงดานลางนี้ เสียบสายไฟเขากับเตารับ
ตอสายดิน ขยับท่ีฉนวนหุมหรือแผงเตารับไปมา

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับที่ตอสายดิน
● หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารบัเปดใชงานอยู

หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP All-in-One เขากับเตารับที่ตอสายดินโ
ตรง
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● ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทำงานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา 
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

● หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับท่ีมีสวิตช ใหตรวจดูวา
สวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป
วิธีแกไข เคร่ือง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม เปด 
เร็วเกินไป กดปุม เปด หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพื่อให HP All-in-One เปด
เครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี ้ทานอาจตองปดอุปกรณ

คำเตือน หาก HP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมีปญหา
ของ ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากชองเสียบและติดตอ HP ไปท่ี

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิก Contact HP 

ตอ HP) เพื่อขอรับทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธีแกไข หาก HP All-in-One และคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอดวย USB และ
ไมมีการสื่อสารกันและกัน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
● การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม

เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย
ไฟเขากับเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

● ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
● ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One ไมมีกระดาษติด
● ตรวจสอบวาแครตลับหมึกพิมพไมมีสิ่งใดติดอยู

เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาไปยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นำ
วัตถุท่ีกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก รวมถึงวัสดุหีบหอและตัวล็อคกันเลื่อน
สีสม ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาลำดับการพิมพของ HP All-in-One ไมถูกหยุดช่ัวคราว
(Windows) หรือถูกหยุดทำงาน (Mac) ถาเปนเชนนัน้ ใหเลือกคาท่ี
เหมาะสมเพื่อเร่ิมการพิมพใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินลำดับ
การพิมพ โปรดดูท่ีเอกสารประกอบซึ่งมีมาพรอมระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังอยู
ในคอมพิวเตอรของทาน

● ตรวจเช็คสาย USB หากทานใชสายเคเบลิเสนเกา อาจทำงานไมถูกตอง 
ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพื่อดูวาสาย USB ใชงานไดหรือไม หาก
ทานประสบปญหา อาจจำเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบวาสาย
เคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร
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● ท้ังนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรต USB ไดระบบ
ปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT ไมสนับสนุน
การเชื่อมตอ USB ดูขอมูลเพ่ิมเติมในเอกสารที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการ
ท่ีทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเคร่ือง HP All-in-
One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหนึ่งของสาย
USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอ
สายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

● หากทานตอเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตองตรวจดู
วาไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไป
ยังคอมพิวเตอร

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจาก
ท่ีทำการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
เครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหม

● หลังจากที่ทำการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหม

● หากจำเปน ใหนำออก แลวติดต้ังซอฟตแวรท่ีทานติดต้ังดวย HP All-in-
One อีกครั้ง สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ูถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง ท่ีหนา 21

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูท่ีคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-
One

การแกปญหากระดาษติด
ถาเคร่ือง HP All-in-One มีกระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง
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ถากระดาษที่ติดไมอยูในลูกกลิ้งดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานหนา

วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากชองดานหลัง
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของชองดานหลังเพื่อเปดฝาปด ถอดฝาปดโดยการดึง

จาก HP All-in-One

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษที่ติดออกจากดานหนาของ
 HP All- in-One อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติดออกจากชอง
ดานหลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนำออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนำ
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที ่คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาท่ี
4. กด OK เพื่อเริ่มงานปจุบันตอ

วิธีนำกระดาษที่ติดออกจากฝาหนาของเครื่อง
1. หากจำเปน ใหดึงถาดปอนกระดาษลงเพื่อเปด จากนั้น เลื่อนฝาครอบ

พิมพลง

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนำออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนำ
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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4. กดปุม เริ่มทำสำเนาขาวดำ 

การแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพมิพมาแลว ทานอาจพบวาปญหาน้ันเกิดจาก
ตลับหมึกพิมพ

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนของตลับหมึกพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดำออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพนหมึก

หรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนาสัมผัส
แดงหรือหัวฉีดหมึก

ตรวจสอบใหแนใจวามีการนำเทปพลาสติกออกเรียบรอยแลว หากยังมีเทป
พลาสติกหุมหัวฉีดหมึกไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพูออก

2. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ ดัน
หมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

3. ทำตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ำอีกครั้งสำหรับการใสตลับหมึกพิมพสามสีทางซายมือ
4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือใหทราบแนชัดวา

ปญหาท่ีตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานนี้จะประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกบัตลับหมึกพิมพของทาน
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานะ

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
6. หากปญหายังคงมีอยู ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึกพิมพ
7. หากทานยังคงประสบปญหาเกีย่วกับการพิมพ ใหตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพใด

กำลังมีปญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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กอนที่จะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ

บริษัทนั้น

หากทานตองการติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน
โทรติดตอ

1. ตรวจสอบวา
a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพที่กำหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษทีเ่หมาะสมในถาดปอนกระดาษ

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

3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทร
ติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP  เพ่ือตรวจดูขอมูลที่อัพเดตหรือขอแนะนำการแกไข
ปญหาเบื้องตนสำหรับ HP All-in-One

4. ถาทานยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาที่ฝายบริการ
ลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง (โปรดดูดานลาง)
c. ทำสำเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสำหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. เตรียมขอมูลหมายเลขผลิตภณัฑและรหัสบรกิารท่ีมีอยูในรายงาน

สอบตัวเองใหพรอม
5. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ทั้งนี้ ควรอยูใกลเคร่ือง HP All-in-One 

ท่ีมีปญหาในขณะที่โทรศัพท

วิธีการพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปใน

กระดาษ
2. กด ต้ังคา

เมน ูต้ังคา จะปรากฏขึ้น
3. กด  หรือ  เพื่อเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และกด OK
4. เมน ูPrint Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น
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5. กด OK เพื่อพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึ่งอาจระบุสาเหตุของปญหาการพิมพ
ตัวอยางของสวนการทดสอบหมึกพิมพในรายงานแสดงอยูดานลางน้ี

6. แถบสีตองไมขาดหาย

ถาแถบสีดำหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสีดำ
ในชองเสียบดานขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือแตก

เสนเล็กๆ อาจมีปญหาเกีย่วกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสีในชองดานซาย

หากแถบสไีมปรากฏเปนสีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง ทานอาจตอง
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากไมสามารถแกปญหาโดยการทำความสะอาด
พิมพได ทานอาจจำเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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3 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP All-in-One มีอยูใน สวน
นี้

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเกบ็อยูในไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษและขนาดกระดาษ

ความจุของถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษเขา * ถาดรับกระดาษ
ออก †

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24 ปอนด

กระดาษ legal

บัตร 20 10

ซองจดหมาย 10 10

แผนใส ไมระบุ 20 15 หรือนอยกวา

ปาย ไมระบุ 20 10

145 ปอนด

(236 แกรม)

20 15

ไมระบุ 20 10

* ความจุสงูสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนำใหทานหมั่นนำ
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ
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 (75 ถึง 90 แกรม)
100 (กระดาษ
 20 ปอนด)

50 (กระดาษ
 20 ปอนด)

50 (กระดาษ
 20 ปอนด)

20 ถึง 24 ปอนด
 (75 ถึง 90 แกรม)

100 (กระดาษ
 20 ปอนด)

น้ำหนักสูงสุดคือ
110 ปอนด
 (200 แกรม)

20 ถึง 24 ปอนด
 (75 ถึง 90 แกรม

กระดาษภาพถาย
 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)

กระดาษภาพถาย
 8.5 x 6นิ้ว (216 x 15 ซม.)



ขนาดกระดาษ
โปรดดูรายการแบบสมบูรณของขนาดสื่อท่ีสามารถใชไดที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
● พิมพขาวดำไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
● พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● การพิมพขนาดพาโนรามา
● วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมกึ
● ภาษา: PCL3 GUI
● รอบการทำงาน: พิมพได 3000 แผนตอเดือน

ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา
● สำเนาความละเอียดสูงถึง 4800x1200 เมื่อใชความละเอียดในการสแกน

1200x1200ppi
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทำสำเนาตนฉบับไดสูงสุด 50 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ซูมสูงสุด 400% พอดีหนา
● ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

ขอมูลจำเพาะของการสแกน
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 2400 dpi อ็อพติคัล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 dpi 

เอนฮานซ (ซอฟตแวร)
● สี: 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ 
● ความสูง: 40.2 ซม.
● ความกวาง: 46.5 ซม.
● ความลึก: 56.7 ซม.
● น้ำหนัก: 4.5 กก.
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ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
● การใชไฟ: สูงสุด 40 วัตต (สำหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
● ั 
● แรงดันไฟฟาออก: DC 32 โวลต===940 มิลลิแอมแปร, 16 โวลต===625

มิลลิแอมแปร

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนำ: 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส 

● ระดับอุณหภูมิขณะปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส 

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

● ในท่ีที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP All-in-
One อาจมีขอผิดพลาดบาง

● HP แนะนำใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร 

คาสูงใหเหลือนอยท่ีสูง

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม สำหรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม โปรดดูท่ี Help
(วิธีใช) บนหนาจอ

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน หากตองการรายการประกาศขอ
บังคับท่ีสมบูรณ โปรดดูท่ี Help (วิธีใช) บนหนาจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สำหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0602 อยาจำสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C4100 All-in-One series อื่นๆ)
หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q8100A และอ่ืนๆ)
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 (59 ถึง 

ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต)

(– 4º ถึง 122º F)

 (10ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีแนวโนมวาจะมี

แรงดนไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 

º º
ºº

º º
90 องศาฟาเรนไฮต)

º º (41

       ~ 1 A 50–60 Hz ตอสายดินโวลต

http://www.hp.com/support


การรับประกัน

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

ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความ ล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น 

HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด 
  3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด 

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

สนับสนุนของ HP กับลูกค้า  แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ 
จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น 

  5. หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว 
จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว 

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

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

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

B.   ข้อจำกัดของการรับประกัน 
   ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด 

ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะ 

C.   ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
  1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า 
  2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP 

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

D.  กฎหมายในพื้นที่ 
  1. ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแก่ลูกค้า  ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

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

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

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

หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย 
  3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ 

ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข 
และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ของ HP ระยะเวลารับประกัน

ซอฟต์แวร์ 90 วัน

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

อุปกรณ์เสริม  90 วัน 

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP

คูมือผูใชเบื้องตน 33
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 03-3335-9800
 1588-3003
Luxembourg  900 40 006
Luxemburg 900 40 007
 (0,16 € / min)
Malaysia 1800 88 8588
Mexico (Mexico City) 55-5258-9922
Mexico  01-800-472-68368
22 404747
Nederland 0900 2020 165
 (0,20 € / min)
New Zealand 0800 441 147
Nigeria 1 3204 999
Norge +46 (0) 77 120 4765
Panama 1-800-711-2884
Paraguay 009 800 54 1 0006
Perú 0-800-10111
Philippines (63) 2 867 3551
 1800 1441 0094
Polska 0 801 800 235
Portugal 808 201 492
Puerto Rico 1-877-232-0589
República Dominicana 1-800-711-2884
România 0801 033 390
Рοссия (Москва) 095 777 3284
Рοссия (Санкт-  812 332 4240
Петербург)
800 897 1415  
Singapore 6 272 5300
Slovensko 0850 111 256
South Africa  + 27 11 2589301
(international) 
South Africa (RSA) 086 0001030
Rest of West Africa + 351 213 17 63 80
Suomi +358 (0) 203 66 767
Sverige +46 (0) 77 120 4765
Switzerland 0848 672 672
 02-8722-8000
 +66 (2) 353 9000
71 89 12 22 
Trinidad & Tobago 1-800-711-2884
Türkiye 90 212 444 71 71 
Україна (044) 230 51 06
600 54 47 47 
United Kingdom +44 (0) 870 010 
 4320
United States 1-(800)-474-6836
Uruguay 0004-054-177
Venezuela  (Caracas) 58-212-278-8666
Venezuela 0-800-474-68368
Viêt Nam +84 88234530

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

www.hp.com/support




