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1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

บทนี้ประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพ:

● ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ

● คุณลักษณะเบื้องตน

● สํารวจเคร่ืองพิมพ

● ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

● ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

● การเลือกวัสดุพิมพ

● สภาพแวดลอมการพิมพและการเก็บรักษา

● การพิมพบนวัสดุพิเศษ
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ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ
เครือ่งพมิพ HP Color LaserJet 2700 เครือ่งพมิพ HP Color LaserJet 2700n

● พิมพไดสูงสุด 20 หนาตอนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter
หรือ 20 ppm บนกระดาษขนาด A4 สําหรับการพิมพสีเดียว (ขาว
ดํา) และ 15 ppm สําหรับการพิมพสี

● ถาดอเนกประสงคขนาด 100 แผน (ถาด 1) และถาดปอนกระดาษ
ขนาด 250 แผน (ถาด 2)

● พอรต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

● หนวยความจํา Random access memory (RAM) 64 เมกะ
ไบต (MB)

เคร่ืองพิมพHP Color LaserJet 2700 พรอมกับ:

● ระบบเครือขายในเคร่ืองเพ่ือเชื่อมตอกับเครือขาย 10Base-
T/100Base-TX
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คุณลักษณะเบื้องตน
คณุลกัษณะ เครือ่งพมิพ HP Color LaserJet 2700 ซีรี่ส

ประสทิธภิาพการพมิพ ● โปรเซสเซอร 300 MHz

อนิเตอรเฟซผูใช ● จอแสดงผล LCD 2 บรรทัด

● HP ToolboxFX (เคร่ืองมือท่ีใชในการดูสถานะและแกไขปญหา)

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows® และ Macintosh

● เว็บเซิรฟเวอรในตัวดวยเพ่ือเขาถึงการสนับสนุนและสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง (เคร่ืองมือผูดูแลระบบสําหรับรุนท่ีเชื่อมตอ
กับเครือขายเทาน้ัน)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● HP PCL 6

● โปรแกรมจําลอง HP Postscript Level 3

แบบอกัษร ● แบบอักษรภายใน 80 แบบท้ังสําหรับภาษา PCL และโปรแกรมจําลองแบบ PostScript 3

● แบบอักษร 80 แบบซึ่งพิมพออกมาไดเหมือนกับท่ีเห็นในจอภาพในรูปแบบ TrueType พรอมดวยโซลูชันเก่ียวกับ
ซอฟตแวร

อปุกรณเสรมิ ● ถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 500 แผน (ถาด 3)

● Dual inline memory module (DIMM)

การเชือ่มตอ ● อินเตอรเฟซสายเคเบิล Hi-Speed USB 2.0

● ระบบเครือขายในเคร่ือง (เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2700n เทาน้ัน)

คณุลกัษณะทางสิ่งแวดลอม ● มีสวนประกอบและวัสดุจํานวนมากที่นําไปรีไซเคิลได

อปุกรณสิ้นเปลอืง ● หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะมีขอมูลเก่ียวกับระดับหมึกพิมพ การนับหนา และหนาท่ีเหลือโดยประมาณ

● การออกแบบตลับหมึกพิมพท่ีไมงอนแงน

● เมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ เคร่ืองพิมพจะตรวจวาเปนตลับหมึกพิมพ HP ของแทหรือไม

● คุณสมบัติการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองทางอินเตอรเน็ต (โดยใช HP ToolboxFX)

การเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่สามารถใชกับโปรแกรมอานขอความบนหนาจอ

● ตลับหมึกพิมพสามารถติดตั้งและถอดออกโดยใชมือเดียว

● ฝาปดและฝาครอบสามารถเปดไดโดยใชมือเดียว

● สามารถใสกระดาษในถาด 1 โดยใชมือเดียว
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สาํรวจเครื่องพิมพ

ภาพ 1-1  ภาพดานหนา (ติดต้ังถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 500 แผน)

1 ตัวขยายถาดกระดาษออก

2 ถาดกระดาษออก

3 ฝาดานบน

4 แผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

5 ฝาดานหนา

6 ถาด 1 (บรรจุกระดาษมาตรฐาน 100 แผน)

7 ถาด 2 (บรรจุกระดาษมาตรฐาน 250 แผน)

8 ถาด 3 (ถาดเสริม บรรจุกระดาษมาตรฐาน 500 แผน)
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ภาพ 1-2  ภาพดานหลังและดานขาง

1 สวิตชเปด/ปด (เคร่ือง)

2 ขั้วตอไฟฟา

3 พอรต Hi-Speed USB 2.0

4 พอรตเครือขาย (มีในเคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2700n เทาน้ัน)
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ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ซอฟตแวรระบบการพิมพใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ดูคูมือเริ่มตนใชงานสําหรับคําแนะนําในการติดต้ัง

ระบบการพิมพประกอบดวยซอฟตแวรสําหรับผูใชและผูดูแลระบบเครือขาย และไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเขาใช
คุณสมบัติของเครื่องพิมพและการติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอร

หมายเหตุ สําหรับรายการระบบเครือขายที่ใชงานโดยองคประกอบซอฟตแวรของผูดูแลระบบ ดูท่ี การกําหนดคา
เครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)

สําหรับรายการไดรเวอรเครื่องพิมพและซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP ท่ีอัปเดตลาสุด ใหไปที่ www.hp.com/go/
clj2700_software

ระบบปฏิบัตกิารและไดรเวอรเครือ่งพิมพทีส่นับสนุน

เครื่องพิมพใชไดรเวอร PDL การจําลอง PostScript 3 และ PCL 6

หมายเหตุ สําหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 เครื่องพิมพมีไดรเวอร
PCL 6 สีเดียว ซึ่งสามารถติดต้ังสําหรับผูใชที่ตองการพิมพเฉพาะงานพิมพขาวดํา

ระบบปฏบิตัิการ1 สนบัสนนุเครอืขาย PCL 62 การจาํลอง PS 3

Windows 2000

Windows XP Home/Professional

Windows Server 2003

Mac OS X V10.2 และรุนที่สูงกวา

1 บางไดรเวอรหรือระบบปฏิบัติการอาจไมมีคุณลักษณะท้ังหมดของเครื่องพิมพ
2 เคร่ืองพิมพมีท้ังไดรเวอร PCL 6 ขาวดําและสีสําหรับผูใช Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

ไดรเวอรเพิ่มเติม

ไดรเวอรตอไปนี้ไมมีอยูในแผนซีดี แตมีในเว็บไซต www.hp.com/go/clj2700_software 

● สคริปตโมเดล UNIX®

● ไดรเวอร Linux

การเปดไดรเวอรเครือ่งพิมพ

ระบบปฏบิตัิการ การเปลีย่นการตั้งคางานพมิพทีต่องการ
พมิพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลีย่นการตั้งคาเริ่มตนสาํหรบังาน
พมิพทั้งหมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

Windows 2000, XP
และ Server 2003

1. ในเมนู File ของโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก
Properties หรือ
Preferences

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties

3. คลิกท่ีแถบ Device Settings
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ระบบปฏบิตัิการ การเปลีย่นการตั้งคางานพมิพทีต่องการ
พมิพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลีย่นการตั้งคาเริ่มตนสาํหรบังาน
พมิพทั้งหมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนี้เปนกระบวนการที่ใชเปนสวน
ใหญ

Mac OS X รุน 10.2
และ 10.3

1. ในเมนู File คลิก Print

2. เปล่ียนแปลงคาท่ีคุณตองการใน
เมนูปอปอัปตางๆ

1. ในเมนู File คลิก Print

2. เปล่ียนแปลงคาท่ีคุณตองการใน
เมนูปอปอัปตางๆ

3. ในเมนูปอปอัป Presets ใหคลิ
ก Save as และพิมพชื่อท่ีตอง
การตั้งเปนคาลวงหนา

คาเหลาน้ีจะไดรับการบันทึกไวในเมนู
Presets (คาลวงหนา) เมื่อตองการใช
คาใหมน้ี คุณตองเลือกตัวเลือกคาลวง
หนาท่ีบันทึกไวทุกคร้ังท่ีคุณเปด
โปรแกรมและพิมพงาน

1. ใน Finder ไปท่ีเมนู Go คลิก
Applications

2. เปด Utilities และเปด Print
Center (Mac OS X รุน
10.2) หรือ Printer Setup
Utility (Mac OS X รุน 10.3)

3. คลิกท่ีคิวการพิมพ

4. ในเมนู Printers คลิก Show
Info

5. คลิกเมนู Installable
Options

หมายเหตุ หากเลือกโหมด
Classic คุณอาจไมสามารถ
กําหนดคาได

ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมซอฟตแวรท่ีคุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้

● การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● การตรวจสอบสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองและการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองแบบออนไลน

● การตั้งคาการแจงเตือน

● การตั้งคาการแจงเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องพิมพและอุปกรณสิ้นเปลือง

● การดูและการเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ

● การดูเอกสารของเครื่องพิมพ

● เขาสูเครื่องมือการแกไขปญหาและการดูแลรักษา

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมตอเขากับเครือ
ขาย ทําการติดต้ังซอฟตแวรใหเสร็จสมบูรณเพ่ือใช HP ToolboxFX

ซอฟตแวรสาํหรบั Macintosh
โปรแกรมติดต้ัง HP มีไฟล PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ
ซอฟตแวร Macintosh Configure Device สําหรับใชกับคอมพิวเตอร Macintosh

หากเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร Macintosh เชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือกําหนดคาเครื่องพิมพ
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย
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ไฟล PostScript Printer Description (PPD)
PPD พรอมกับไดรเวอรเครื่องพิมพ Apple PostScript ชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คุณลักษณะตางๆ ของเครื่องพิมพ
โปรแกรมติดต้ังของ PPD และซอฟตแวรอื่นๆ จะใหมาในแผนซีดีท่ีใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ สวนไดรเวอรเครื่องพิมพ
Apple PostScript จะใหมาพรอมกับคอมพิวเตอร

Macintosh Configure Device
ซอฟตแวร Macintosh Configure Device ชวยใหคุณเขาใชคุณลักษณะตางๆ ท่ีไมมีในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใชหนาจอที่
ปรากฏเพื่อเลือกคุณลักษณะของเครื่องพิมพและใชในการดําเนินการตอไปนี้:

● ตั้งชื่อเครื่องพิมพ

● กําหนดโซนเครือขายใหกับเครื่องพิมพ

● กําหนด IP (Internet Protocol) แอดเดรสใหกับเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเครื่องพิมพสําหรับการพิมพบนเครือขาย

Macintosh Configure Device มีใหเลือกใชในการเชื่อมตอเครือขายและ USB

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช Macintosh Configure Device โปรดดูที่ การใช Macintosh Configure Device

ซอฟตแวรสาํหรบัเครือขาย

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนเครื่องมือการจัดการผานเบราเซอรสําหรับเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอกับเครือขายภายในอินทราเน็ต
ของคุณ และควรไดรับการติดต้ังในคอมพิวเตอรของผูดูแลระบบเครือขายเทานั้น

หากตองการดาวนโหลดเวอรชันปจจุบันของ HP Web Jetadmin และรายชื่อลาสุดของระบบโฮสตที่สนับสนุน ใหไปที่
www.hp.com/go/webjetadmin

เมื่อติดต้ังในเซิรฟเวอรโฮสตแลว เครื่องไคลเอนตจะสามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดผานเว็บเบราเซอรท่ีสนับ
สนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer 6.x หรือ Netscape Navigator 7.x หรือเวอรชันหลังจากนั้น) โดยการนาวิ
เกตไปที่โฮสตของ HP Web Jetadmin

UNIX
สําหรับเครือขาย HP-UX และ Solaris ใหไปที่ www.hp.com/support/net_printing เพ่ือดาวนโหลดโปรแกรมติดต้ัง
เครื่องพิมพเครือขายสําหรับ UNIX

Linux
ดูขอมูลไดท่ี www.hp.com/go/linuxprinting

เวบ็เซริฟเวอรทีใ่หมาดวย

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2700n นี้มีเว็บเซิรฟเวอรมาในตัว ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
และกิจกรรมตางๆ ทางเครือขายได ขอมูลนี้ปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape
Navigator

เว็บเซิรฟเวอรในตัวอยูในเครื่องพิมพ ยังไมไดโหลดไวในเซิรฟเวอรเครือขาย เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยนี้จะใชงานไดก็ตอ
เมื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ไมตองติดต้ังหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุน
ในคอมพิวเตอรของคุณ
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สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย โปรดดู การใชเว็บเซิรฟเวอร
ท่ีใหมาดวย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ
เพ่ือผลงานพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหคุณใชกระดาษถายเอกสาร 75 g/m2 ถึง 90 g/m2 ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมีคุณภาพดีและ
ไมมีรอยขาด, รอง, รอยฉีก, จุด, เศษผง, ฝุน, ยับ, มวนงอ หรือขอบพับ

ถาด 1 และถาด 2 

ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ความจ2ุ

กระดาษ (รวมถึงโปสการด) ต่ําสุด: 76 x 127 มม. (3 x 5 น้ิว)

สูงสุด: 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 น้ิว)

60 - 163 g/m2 (16 - 43 ปอนด)

ไมเกิน 176 g/m2 (47 ปอนด)
สําหรับโปสการด

ถาด 1: ไมเกิน 100 แผน

ถาด 2: ไมเกิน 250 แผน

กระดาษ HP Color Laser
Photo, อาบมัน และกระดาษ
HP Color Laser Photo, เน้ือ
ดาน3

เหมือนกับกระดาษ 75 - 220 g/m2 (20 - 58 ปอนด) ถาด 1: ไมเกิน 60 แผน

ถาด 2: ไมเกิน 100 แผน

กระดาษ HP Cover3 เหมือนกับกระดาษ 200 g/m2 (53 ปอนด) ถาด 1: ไมเกิน 60 แผน

ถาด 2: ไมเกิน 100 แผน

แผนใสและฟลมทึบแสง เหมือนกับกระดาษ ความหนา: 0.12 ถึง 0.13 มม.
(4.7 ถึง 5.1 mils)

ถาด 2: ไมเกิน 50 แผน

ฉลาก4 เหมือนกับกระดาษ ความหนา: ไมเกิน 0.23 มม.
(9 mils)

ถาด 1: ไมเกิน 60 แผน

ถาด 2: ไมเกิน 100 แผน

ซองจดหมาย เหมือนกับกระดาษ ไมเกิน 90 g/m2 (24 ปอนด) ถาด 1: ไมเกิน 10 ซอง

ถาด 2: ไมเกิน 10 ซอง

1 เคร่ืองพิมพสนับสนุนวัสดุพิมพหลายขนาดทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กําหนดเอง ตรวจสอบขนาดที่ใชไดจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
2 ความจุอาจตางกันไปตามนํ้าหนักและความหนาของวัสดุพิมพ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม
3 Hewlett-Packard ไมรับประกันถึงผลท่ีไดรับจากการพิมพบนกระดาษที่มีนํ้าหนักมากประเภทอื่น
4 ความเรียบ: 100 - 250 (Sheffield)

ถาดเสริม 3

ประเภทกระดาษ ขนาด น้าํหนกั ความจ1ุ

กระดาษ Letter

Legal

Executive

A4

A5

B5-JIS

8.5 x 13

60 - 120 g/m2 (16 - 32 ปอนด) ไมเกิน 500 แผน

กระดาษ HP Color Laser
Photo, อาบมัน และกระดาษ
HP Color Laser Photo, เน้ือ
ดาน2

เหมือนกับกระดาษ 106 - 120 g/m2 (28 - 32 ปอนด) ไมเกิน 200 แผน
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ประเภทกระดาษ ขนาด น้าํหนกั ความจุ1

การดสต็อค เหมือนกับกระดาษ ไมเกิน 120 g/m2 (32 ปอนด) ไมเกิน 200 แผน

กระดาษหัวจดหมาย เหมือนกับกระดาษ 60 - 120 g/m2 (16 - 32 ปอนด) ไมเกิน 500 แผน

1 ความจุอาจตางกันไปตามน้ําหนักและความหนาของวัสดุพิมพ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม
2 Hewlett-Packard ไมรับประกันถึงผลที่ไดรับจากการพิมพบนกระดาษที่มีนํ้าหนักมากประเภทอื่น
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การเลือกวัสดพุิมพ
คุณสามารถใชเครื่องพิมพนี้กับกระดาษและวัสดุพิมพหลากหลายประเภท

กอนจะซื้อวัสดุพิมพหรือแบบฟอรมพิเศษในปริมาณมาก ควรตรวจใหแนใจกอนวาผูจําหนายกระดาษทราบและเขาใจขอ
กําหนดของวัสดุพิมพท่ีระบุไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพในเครื่องพิมพตระกูล HP LaserJet

โปรดดู อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ เพ่ือสั่งซื้อ คูมือการใชวัสดุพิมพในเครื่องพิมพตระกูล HP LaserJet หาก
ตองการดาวนโหลดคูมือ ใหไปที่ www.hp.com/support/clj2700 เลือก Manuals

มีความเปนไปไดในกรณีท่ีกระดาษตรงตามคําแนะนําทั้งหมดในบทนี้ หรือใน คูมือการใชวัสดุพิมพในเครื่องพิมพตระกูล
HP LaserJet แตยังไมใหผลลัพธการพิมพท่ีนาพอใจ ซึ่งอาจเปนผลจากสภาพแวดลอมในการใชงานไมเหมาะสมหรือตัว
แปรอื่นๆ ซึ่ง HP ไมสามารถควบคุมได (ตัวอยางเชน อุณหภูมิและความชื้นสูงเกินไป)

Hewlett-Packard Company ขอแนะนําใหคุณทดสอบกระดาษที่จะใชพิมพกอนที่จะซื้อในปริมาณมากๆ

ขอควรระวัง การใชวัสดุพิมพท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในบทนี้หรือในคูมือขอกําหนดของกระดาษ อาจ
กอใหเกิดปญหาซึ่งจําเปนตองเขารับการบริการซอมแซม บริการเชนนี้ไมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการ
บริการของ Hewlett-Packard

กระดาษทีไ่มควรนํามาใช

เครื่องพิมพสามารถรองรับกระดาษไดหลายประเภท การใชกระดาษที่ไมตรงตามขอกําหนดจะทําใหคุณภาพการพิมพต่ําลง
และมีโอกาสกระดาษติดมากข้ึน

● อยาใชกระดาษที่หยาบเกินไป

● อยาใชกระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรู ยกเวนกระดาษสําหรับแฟมเจาะที่ใชกันทั่วไป

● อยาใชแบบฟอรมที่แยกเปนหลายสวน

● อยาใชกระดาษที่พิมพมาแลวหรือเคยปอนเขาเครื่องถายเอกสารมาแลว

● อยาใชกระดาษที่มีลายน้ําหากคุณจะพิมพลวดลายซึ่งมีสีเขม

กระดาษพิมพทีใ่ชแลวอาจทําใหเครือ่งเสียหาย

แมจะเกิดไดยาก แตบางครั้งกระดาษที่ใชพิมพก็อาจทําใหเครื่องเสียหายได ใหหลีกเลี่ยงการใชกระดาษตอไปนี้เพ่ือปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนตอเครื่องพิมพ:

● อยาใชกระดาษที่มีลวดเย็บกระดาษติดอยู

● อยาใชแผนใสที่ออกแบบมาใหใชกับเครื่องพิมพ Inkjet หรือเครื่องพิมพอื่นๆ ท่ีใชอุณหภูมิต่ํา หรือสําหรับการพิมพ
แบบสีเดียว ใชเฉพาะแผนใสที่ระบุมาใหใชกับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet เทานั้น

● อยาใชกระดาษสําหรับภาพถายแบบที่ใชกับเครื่องพิมพ Inkjet

● อยาใชกระดาษที่พิมพลายนูนหรือกระดาษเคลือบ หรือวัสดุพิมพท่ีปลอยสารพิษหรือละลาย ทําใหสีเพ้ียน หรือเปลี่ยนสี
เมื่ออยูในอุณหภูมิ 190°C เปนเวลานาน 0.1 วินาที และอยาใชกระดาษหัวจดหมายที่ใชสารยอมหรือหมึกที่ไมทนตอ
อุณหภูมิดังกลาว
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สภาพแวดลอมการพิมพและการเก็บรักษา
โดยหลักการแลว สภาพแวดลอมในการพิมพและการเก็บรักษาวัสดุพิมพควรอยู ท่ีหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง อากาศไม
แหงเกินไปหรือมีความชื้นสูงเกินไป โปรดจําไววากระดาษไวตอความชื้น ทําใหกระดาษดูดซับและสูญเสียความช้ืนไดอยาง
รวดเร็ว

ความรอนทําใหความชื้นในกระดาษระเหย ขณะที่ความเย็นทําใหความชื้นสะสมในกระดาษ เครื่องทําความรอนและเครื่อง
ปรับอากาศจะทําใหความชื้นสวนใหญในหองหมดไป เมื่อเปดใชกระดาษแลว กระดาษนั้นจะสูญเสียความชื้น ทําใหกระดาษ
เปนริ้วและรอยดาง สภาพอากาศที่ชื้นหรือเครื่องทําน้ําเย็นสามารถเพิ่มความช้ืนในหองได เมื่อเปดใชกระดาษแลว กระดาษ
นั้นจะดูดความชื้นมากเกินไป ทําใหตัวพิมพจางหรือตัวอักษรขาดหาย อีกทั้ง เมื่อกระดาษสูญเสียและไดรับความชื้น อาจทํา
ใหกระดาษผิดรูป ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหกระดาษติดได

ดังนั้น การเก็บรักษาและการบรรจุกระดาษจึงมีความสําคัญเทากับกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดลอมในการจัดเก็บ
กระดาษสงผลกระทบโดยตรงตอการปอนกระดาษและคุณภาพการพิมพ

ไมควรซื้อกระดาษมากเกินกวาที่จะสามารถใชหมดภายในชวงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่เก็บรักษาไวเปนเวลา
นานอาจจะเกิดความรอนหรือความชื้นมากเกินไป ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายได การวางแผนจึงมีความสําคัญในการปองกัน
ความเสียหายตอกระดาษจํานวนมาก

กระดาษที่ไมเปดใชซึ่งอยูในรีมที่ปดผนึกสามารถคงสภาพไวไดนานหลายเดือนกอนที่จะใช กระดาษที่เปดหอแลวจะมีความ
เสี่ยงตอความเสียหายจากสภาพแวดลอมมากกวา โดยเฉพาะหากไมมีการหอดวยฉนวนกันความชื้น

ควรรักษาสภาพแวดลอมในการเก็บรักษาวัสดุพิมพใหเหมาะสมเพื่อใหแนใจในประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องพิมพ สภาพ
แวดลอมที่แนะนํา คือ อุณหภูมิตองอยูระหวาง 20° ถึง 24°C (68° ถึง 75°F) โดยมีความช้ืนสัมพัทธ 45% ถึง 55% คํา
แนะนําตอไปนี้เปนแนวทางในการประเมินสภาพแวดลอมของการเก็บรักษากระดาษวามีความเหมาะสมหรือไม

● ควรจัดเก็บกระดาษไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิเทากับหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง

● อากาศไมควรแหงหรือชื้นเกินไป เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติไวตอความชื้นในอากาศ

● วิธีการเก็บรักษากระดาษที่เปดใชแลวที่ดีท่ีสุด คือ หอกระดาษกลับเขาไปอยางเดิมใหแนนหนาดวยหอกันความชื้น
หากพิจารณาแลววาสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษเปนอยางมาก ใหแกะ
ใชเฉพาะกระดาษที่คาดวาจะใชภายในหนึ่งวัน เพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงความชื้นในกระดาษโดยที่คุณไมตองการ

● อยาเก็บรักษากระดาษและวัสดุพิมพใกลกับเครื่องทําความรอนและเครื่องปรับอากาศ หรือใกลกับหนาตางและประตูท่ี
เปดปดบอยๆ
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การพิมพบนวัสดพุิเศษ

แผนใส

● จับที่ขอบของแผนใสเทานั้น เนื่องจากน้ํามันจากนิ้วมือของคุณอาจทําใหงานพิมพมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร

● ใชเฉพาะแผนใสสําหรับเครื่องฉายแผนใสซึ่งแนะนําใหใชกับเครื่องพิมพนี้เทานั้น Hewlett-Packard แนะนําใหใช
HP Color LaserJet Transparencies กับเครื่องพิมพนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑตางๆ ของ HP ไดรับการออกแบบมา
ใหทํางานรวมกันโดยไดงานพิมพคุณภาพสูงสุด

● ท่ีโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพเปน แผนใส หรือพิมพจากถาดที่
กําหนดคาไวสําหรับแผนใส

ขอควรระวัง แผนใสที่ไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับการพิมพเลเซอรจะละลายในเครื่องพิมพและทําใหเครื่องพิมพ
เสียหายได

กระดาษมัน

● ท่ีโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอร ใหเลือกประเภทวัสดุพิมพเปน กระดาษมัน หรือพิมพจากถาดที่ไดกําหนดคาไว
สําหรับกระดาษมัน

● เนื่องจากการเลือกขางตนจะสงผลตองานทั้งหมด จึงตองตั้งใหเครื่องพิมพกลับไปใชคาเดิมหลังจากพิมพเสร็จแลว
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก การกําหนดคาถาดกระดาษ

กระดาษสี

● กระดาษสีควรมีคุณภาพสูงเทียบเทากับกระดาษสีขาวสําหรับการถายเอกสาร

● หมึกที่ใชตองทนตออุณหภูมิของการหลอมหมึกในเครื่องพิมพท่ี 190°C เปนเวลา 0.1 วินาที โดยไมเกิดความเสียหาย

● อยาใชกระดาษสีที่มีการเคลือบสีเพ่ิมเติมหลังจากที่กระดาษผานกระบวนการผลิตมาแลว

● เครื่องพิมพนี้สรางสีโดยการพิมพจุดเปนลวดลายตางๆ แลวพิมพทับและปรับเปลี่ยนเนื้อที่ระหวางจุดเหลานั้นเพ่ือใหเกิด
เปนสีตางๆ ดั้งนั้น การปรับเปลี่ยนเฉดหรือสีของกระดาษจึงมีผลตอเฉดของสีท่ีพิมพออกมา

ซองจดหมาย

การปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณพิมพซองจดหมายไดถูกตองและปองกันปญหากระดาษติดได

● ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพเปน ซองจดหมาย หรือกําหนดคา
ถาด 1 ใหเปนซองจดหมาย โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

● น้ําหนักของซองจดหมายไมควรเกิน 90 g/m2

● ซองจดหมายควรแบนราบ

● อยาใชซองจดหมายแบบมีชองแสดงที่อยูผูรับหรือมีขอเกี่ยว

● ซองจดหมายจะตองไมมีรอยยับ มีชองโหว หรือมีความเสียหายอยางหนึ่งอยางใด

● ซองจดหมายแบบที่มีแถบกาวลอกไดจะตองเปนกาวที่สามารถทนความรอนและแรงกดในขั้นตอนการหลอมผงหมึก
ของเครื่องพิมพได

หากซอฟตแวรของคุณไมจัดรูปแบบซองโดยอัตโนมัติ ใหระบุเปน แนวนอน สําหรับการวางแนวกระดาษในโปรแกรม
ซอฟตแวร ใชแนวทางในตารางตอไปนี้ในการกําหนดระยะหางจากขอบสําหรับที่อยูผูสงและที่อยูผูรับบนซองจดหมายแบบ
Commercial #10 หรือ DL
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ประเภททีอ่ยู ขอบซาย ขอบบน

ผูสง 15 มม. 15 มม.

ผูรับ 102 มม. 51 มม.

ฉลาก

● ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพเปน ฉลาก หรือกําหนดคาถาด 1 หรือ
ถาด 2 ใหเปนฉลาก โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

● ตรวจสอบวาเนื้อกาวของฉลากสามารถทนตออุณหภูมิ 190°C เปนเวลา 0.1 วินาที

● ตรวจดูใหแนใจวาไมมีพ้ืนท่ีสวนใดในกระดาษฉลากที่แถบกาวหลุดออกมา พ้ืนท่ีสวนที่เปดอาจทําใหฉลากลอกออก
มาระหวางที่พิมพ ซึ่งจะทําใหกระดาษติดขัดได นอกจากนี้ กาวบนฉลากอาจสรางความเสียหายตอสวนประกอบของ
เครื่องพิมพไดดวย

● หามนําฉลากที่พิมพแลวปอนเขาในเครื่องพิมพซ้ํา

● ตรวจสอบวาฉลากยังแบนเรียบอยูหรือไม

● อยาใชฉลากที่มีรอยยับ มีฟองอากาศ หรือมีความเสียหายอยางหนึ่งอยางใด

กระดาษทีม่นี้าํหนกัมาก

● สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกระดาษที่มีน้ําหนักมากที่ใชไดในถาดแตละถาด โปรดดู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

● ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทสื่อเปน มีน้ําหนักมาก หรือ การดสต็อค หรือพิมพ
จากถาดที่กําหนดคาไวสําหรับกระดาษที่มีน้ําหนักมาก เนื่องจากการตั้งคาขางตนจะสงผลตองานทั้งหมด จึงตองตั้งให
เครื่องพิมพกลับไปใชคาเดิมหลังจากพิมพเสร็จแลว โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

ขอควรระวัง โดยทั่วไปแลวไมควรใชกระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวาที่ขอกําหนดของวัสดุพิมพแนะนําใหใชกับเครื่อง
พิมพนี้ เนื่องจากอาจทําใหเกิดปญหาการปอนกระดาษ กระดาษติด คุณภาพการพิมพลดลง และทําใหเครื่องพิมพ
สึกหรอ

แบบฟอรมทีพ่ิมพไวแลวและกระดาษหัวจดหมาย

● แบบฟอรมและกระดาษหัวจดหมายตองไดรับการพิมพมาดวยหมึกที่ทนตอความรอน ซึ่งจะไมหลอมละลาย ระเหยเปน
ไอ หรือปลอยสารที่เปนอันตราย เมื่อผานเขาสูอุณหภูมิของการหลอมหมึกในเครื่องพิมพท่ีระดับ 190°C หรือ
0.1 วินาที

● หมึกที่พิมพจะตองไมไวไฟและไมทําใหเกิดผลขางเคียงตอลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ

● ควรเก็บกระดาษแบบฟอรมและกระดาษหัวจดหมายไวในหีบหอกันความชื้นเพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
ระหวางเก็บ

● กอนการใสกระดาษแบบฟอรมที่พิมพไวแลว ใหตรวจสอบวาหมึกบนกระดาษนั้นแหงสนิทแลว ในระหวางขั้นตอนการ
หลอมหมึก หมึกเปยกอาจเลอะออกมาจากกระดาษที่พิมพไวแลว

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีปอนแบบฟอรมที่พิมพไวแลวและกระดาษหัวจดหมาย โปรดดู การใสสื่อชนิด
พิเศษ
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กระดาษรไีซเคิล

เครื่องพิมพนี้สนับสนุนการใชกระดาษรีไซเคิล โดยกระดาษรีไซเคิลจะตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกระดาษมาตรฐานทั่วไป
โปรดดู คูมือการใชวัสดุพิมพในตระกูล HP LaserJet Printer Family Hewlett-Packard ขอแนะนําวา
กระดาษรีไซเคิลที่นํามาใชควรประกอบดวยเนื้อไมไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

วัสดพุิมพ HP LaserJet
Hewlett-Packard มีวัสดุพิมพหลากหลายประเภทซึ่งออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet โดยเฉพาะ เนื่อง
จากผลิตภัณฑตางๆ ของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวมกันโดยไดงานพิมพคุณภาพสูงสุด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพ HP LaserJet ไปที่ www.hp.com
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2 แผงควบคุม

หัวขอนี้ใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแผงควบคุม

● ทําความรูจักกับคุณลักษณะตางๆ บนแผงควบคุม

● การใชเมนูของแผงควบคุม

● การใชแผงควบคุมเครื่องพิมพในกรณีท่ีเครื่องพิมพมีผูใชหลายคน
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ทําความรูจักกับคุณลักษณะตางๆ บนแผงควบคุม
เครื่องพิมพมีปุมและไฟสัญญาณตอไปนี้บนแผงควบคุม

1 ปุมลูกศรซาย (<): กดปุมน้ีเพ่ือเล่ือนดูเมนูหรือลดคาท่ีปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

หมายเหตุ กดปุมลูกศรซายและขวาพรอมๆ กันเพ่ือพิมพหนาตัวอยาง

2 ปุมตกลง: กดปุม ตกลง เพ่ือดําเนินการตอไปนี้

● เปดเมนูของแผงควบคุม

● เลือกรายการเมนู

● ลบขอผิดพลาดบางอยางของเครื่องพิมพ

● สั่งพิมพงานตอเมื่อปอนกระดาษในถาดแลว

● รับทราบวามีการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

● ชวยใหเคร่ืองพิมพกลับสูสถานะ พรอม เมื่อไฟสัญญาณพรอมกะพริบ

3 ปุมลูกศรขวา (>): กดปุมน้ีเพ่ือเล่ือนดูเมนูหรือเพ่ิมคาท่ีปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4 จอแสดงผล จอแสดงผลจะใหขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ใชเมนูบนจอแสดงผลเพื่อกําหนดการตั้งคาเคร่ืองพิมพ โปรดดู การใชเมนูของแผงควบ
คุม

5 ปุมยกเลกิงานพมิพ (X): กดปุมน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพเมื่อไฟสัญญาณพิจารณากะพริบ คุณยังสามารถกดปุมน้ีเพ่ือออกจากเมนูบนแผงควบคุม

6 ไฟสญัญาณพรอม (สีเขียว): ไฟสัญญาณพรอมจะสวางเมื่อเคร่ืองพิมพพรอมท่ีจะพิมพงาน และจะกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพไดรับขอมูลพิมพ

7 ไฟสญัญาณพจิารณา (สีอําพัน): ไฟสัญญาณพิจารณาจะกะพริบเมื่อหมึกพิมพในตลับหมด

หมายเหตุ ไฟสัญญาณพิจารณาจะไมกะพริบ หากหมึกในตลับหมึกพิมพหมดมากกวาหนึ่งตลับ

8 เครือ่งวัดสถานะของตลบัหมกึพมิพ: เคร่ืองวัดน้ีจะแสดงระดับการใชหมึกของตลับหมึกแตละตลับ (สีดํา, สีเหลือง, สีนํ้าเงินปนเขียว และสีมวงแดง)

หากไมทราบระดับการใชหมึก สัญลักษณ ? จะปรากฏขึ้น ซึ่งกรณีน้ีอาจเกิดขึ้นไดเมื่อ

● ไมมีตลับหมึกพิมพหรือติดตั้งตลับหมึกไมถูกตอง

● ตลับหมึกพิมพชํารุด

● ตลับหมึกพิมพไมใชตลับหมึกของ HP
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การใชเมนขูองแผงควบคุม

การใชเมนู

1. กด ตกลง เพ่ือเปดเมนู

2. กด < หรือ > เพ่ือเลื่อนดูรายการตางๆ

3. กด ตกลง เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏติดกับคาที่เลือก

4. กดปุม X เพ่ือออกจากเมนูโดยไมบันทึกคาที่เปลี่ยนแปลง

ตอไปนี้เปนคําอธิบายตัวเลือกตางๆ ในเมนูหลักแตละเมนู:

● รายงานเมนู

● การตั้งคาระบบเมนู

● การกําหนดคาเครือขายเมนู (เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)

● บริการเมนู

รายงานเมนู

ใชเมนู รายงาน เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

รายการในเมนู คําอธบิาย

หนาตวัอยาง พิมพหนาสีท่ีจะแสดงคุณภาพของงานพิมพ

รูปแบบเมนู พิมพแผนผังของรูปแบบเมนูของแผงควบคุม คาท่ีใชในเมนูแตละเมนูจะปรากฏขึ้น

รายงานการกาํหนดคา พิมพรายการการตั้งคาท้ังหมดของเครื่องพิมพ รวมถึงขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองพิมพ
เชื่อมตอกับเครือขาย

สถานะวสัดสุิ้นเปลอืง พิมพสถานะของตลับหมึกพิมพแตละตลับ รวมท้ังขอมูลตอไปนี้ 

● จํานวนหนาท่ีเหลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวน

● จํานวนหนาท่ีพิมพไปแลว

รายงานเครอืขาย พิมพรายการการตั้งคาเครือขายท้ังหมดของเครื่องพิมพ (เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2700n
เทาน้ัน) 

หนาแสดงการใช แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนาท่ีติดอยูหรือเลือกใชผิดในเคร่ืองพิมพ, หนาท่ีพิมพสี
เดียว (ขาวดํา) หรือหนาสี และรายงานจํานวนหนาน้ัน

ลอ็กการใชสี พิมพรายงานแสดงชื่อผูใช ชื่อแอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

รายการแบบอกัษร PCL พิมพรายการแบบอักษร PCL ท้ังหมดท่ีติดตั้งไวแลว

รายการแบบอกัษร PS พิมพรายการแบบอักษร PostScript (PS) ท้ังหมดท่ีติดตั้งไวแลว

รายการแบบอกัษร PCL6 พิมพรายการแบบอักษร PCL6 ท้ังหมดท่ีติดตั้งไวแลว

หนาบรกิาร พิมพรายงานบริการ
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การตั้งคาระบบเมนู

ใชเมนูนี้เพ่ือกําหนดการตั้งคาทั่วไปของเครื่องพิมพ เมนู การตั้งคาระบบ มีเมนูยอยหลายเมนู ตารางตอไปนี้จะมีคําอธิบาย
เมนูยอยเหลานี้

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คําอธบิาย

ภาษา   เลือกภาษาสําหรับขอความที่ปรากฏบนหนาจอ
ของแผงควบคุมและรายงานเครื่องพิมพ

การตั้งคากระดาษ กาํหนด ขนาดกระดาษ Letter

A4

Legal

เลือกขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรือ
งานพิมพอื่นใดท่ีไมไดระบุขนาด

 กาํหนด ประเภทกระดาษ ประเภทวัสดุพิมพท่ีใชไดจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกประเภทวัสดุพิมพสําหรับการพิมพรายงาน
ภายในหรืองานพิมพอื่นใดท่ีไมไดระบุประเภท

 ถาด 1 ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

เลือกขนาดและประเภทเริ่มตนสําหรับถาด 1
จากรายการขนาดและประเภทที่ใชได

 ถาด 2 ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

เลือกขนาดและประเภทเริ่มตนสําหรับถาด 2
จากรายการขนาดและประเภทที่ใชได

 การดาํเนนิการเมื่อกระดาษ
หมด

รอเปลีย่นกระดาษ

แทนที่

ยกเลกิ

เลือกวิธีการทํางานของเครื่องพิมพเมื่องานพิมพ
น้ันตองการใชขนาดหรือประเภทกระดาษที่ไมมี
อยูหรือเมื่อไมมีกระดาษในถาดที่ระบุ

เลือก รอเปลีย่นกระดาษ เพ่ือกําหนดใหเคร่ือง
พิมพรอจนกวาคุณจะปอนกระดาษที่ถูกตองและ
กดปุม ตกลง คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

เลือก แทนที ่เพ่ือพิมพบนกระดาษขนาดหรือ
ประเภทอื่น หรือพิมพเมื่อครบตามเวลาดีเลยท่ี
ระบุ

เลือก ยกเลกิ เพ่ือยกเลิกงานพิมพโดยอัตโนมัติ
เมื่อครบตามเวลาดีเลยท่ีระบุ

หากคุณเลือก แทนที ่หรือ ยกเลกิ แผงควบคุมจะ
แสดงขอความใหคุณระบุจํานวนวินาทีท่ีตองการ
ใหเคร่ืองรอ กดปุม > เพ่ือเพ่ิมเวลา คาสูงสุดคือ
3600 วินาที กดปุม < เพ่ือลดเวลา

คณุภาพการพมิพ ปรับเทยีบสี หลังจากเปดเครือ่ง

ปรับเทยีบทนัที

หลังจากเปดเครือ่ง: เลือกวาตองการใหเคร่ือง
ปรับเทียบคาเมื่อใดหลังจากคุณเปดเคร่ือง คาเร่ิม
ตนคือ 15 นาที

ปรับเทยีบทนัท:ี กําหนดใหเคร่ืองพิมพทําการ
ปรับเทียบทันที หากเคร่ืองพิมพกําลังประมวลผล
งานพิมพอยู เคร่ืองจะทําการปรับเทียบหลังจาก
พิมพงานเสร็จแลว หากมีขอความแสดงขอผิด
พลาดปรากฏบนจอแสดงผล คุณตองลบขอความ
ท่ีปรากฏขึ้นกอน

 หมกึสหีมด หยดุ

พมิพงานตอ ใชสีดํา

เลือก หยดุ เพ่ือหยุดพิมพจนกวาจะเปล่ียนตลับ
หมึกพิมพเปนตลับใหม

เลือก พมิพงานตอ ใชสดีํา เพื่อใหพิมพงานพิมพ
สีตอ โดยใชโหมดพิมพสีเดียว (สีขาวดํา) จนกวา
จะเปล่ียนตลับหมึกพิมพเปนตลับใหม
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รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คําอธบิาย

 เปลีย่นอปุกรณสิ้นเปลอืง เมื่อพจิารณาวาหมด

หยดุเมื่อหมด

เมื่อพจิารณาวาหมด: หากเคร่ืองพิมพพบวาหมึก
พิมพในตลับหมด คุณยังสามารถพิมพงานตอได
จนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการพิมพ
งานลดลง

หยดุเมื่อหมด: หากเคร่ืองพิมพพบวาหมึกพิมพ
ในตลับหมด คุณตองเปล่ียนตลับหมึกกอน จึงจะ
พิมพงานตอได คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

 ตลบัหมกึใกลหมด (1-20) เกณฑเปอรเซ็นตท่ีใชกําหนดวาเมื่อใดเคร่ือง
พิมพจะเร่ิมรายงานวาผงหมึกเหลือนอย ขอความ
อาจปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุมหรือใช
LED ของผงหมึก (หากมี) คาเร่ิมตนคือ 10%

 จาํกดัสี ใชสี

ไมใชสี

เลือก ใชส ีเพ่ือใหพิมพงานตอในโหมดพิมพแบบ
สีเดียว (สีขาวดํา) หรือโหมดสี ขึ้นกับขอกําหนด
ของงาน

เลือก ไมใชส ีเพ่ือไมใชการพิมพสี งานท้ังหมดจะ
พิมพในโหมดสีเดียว (สีขาวดํา)

แบบอกัษร Courier ปกติ

เขม

 เลือกเวอรชันของแบบอักษร Courier คาเร่ิมตน
คือ ปกติ

ความเขมของจอแสดงผล ปานกลาง

เขมขึ้น

เขมสูงสุด

จางทีสุ่ด

จางลง

 เลือกระดับความเขมของจอแสดงผล คาเร่ิมตน
คือ ปานกลาง

การกาํหนดคาเครือขายเมน ู(เครือ่งพิมพ HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)
ใชเมนูนี้เพ่ือสรางการต้ังคาสําหรับการกําหนดคาเครือขาย

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย คําอธบิาย

การกาํหนดคา TCP/IP อตัโนมตัิ

ดวยตนเอง

เลือก อตัโนมตั ิเพ่ือกําหนดคา TCP/IP ท้ังหมดโดยอัตโนมัติ

เลือก ดวยตนเอง เพ่ือกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก
และเกตเวยท่ีเปนคาเร่ิมตนดวยตนเอง

ความเร็วในการลิงค อตัโนมตัิ

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

เคร่ืองพิมพควรตรวจพบความเร็วในการลิงคท่ีถูกตองของเครือ
ขายโดยอัตโนมัติ ใชเมนูน้ีเพ่ือตั้งคาความเร็วในการลิงคดวยตน
เอง หากจําเปน

เมื่อคุณตั้งคาความเร็วในการลิงคแลว เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการทํา
งานใหมโดยอัตโนมัติ

เรยีกคืนคาเริ่มตน  กด ตกลง เพ่ือเรียกคืนการตั้งคาสําหรับการกําหนดคาเครือ
ขายกลับเปนคาเร่ิมตน
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บรกิารเมนู

ใชเมนูนี้เพ่ือเรียกคืนคาเริ่มตน ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคุณภาพงานพิมพ

รายการในเมนู คําอธบิาย

เรยีกคืนคาเริ่มตน ตั้งคาท่ีกําหนดเองทั้งหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

โหมดการทําความสะอาด ใชตัวเลือกนี้เพ่ือทําความสะอาดเครื่องพิมพหากคุณพบรอยผงหมึก หรือรอยเปอนใดๆ ในงานพิมพ
กระบวนการทําความสะอาดจะขจัดฝุนและผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เคร่ืองพิมพจะแสดงขอความใหคุณใสกระดาษธรรมดาในถาด 1 แลวกดปุม
ตกลง เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ แลวท้ิงหนา
กระดาษที่พิมพออกมา

ความเร็ว USB ตั้งความเร็ว USB เปน High หรือ Full เมื่อตองการใหเคร่ืองพิมพทํางานดวยความเร็วสูงโดยปกติ
เคร่ืองพิมพน้ันตองเปดใชความเร็วสูงไว และตองเชื่อมตอกับตัวควบคุมโฮสต EHCI ซึ่งทํางานดวย
ความเร็วสูงดวย รายการเมนูน้ีไมมีผลตอความเร็วการทํางานของเครื่องพิมพในขณะนี้

ลดการมวนงอของกระดาษ หากงานพิมพมักจะมวนงอเสมอๆ ใหใชตัวเลือกนี้เพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนโหมดท่ีลดการมวนงอ

คาเร่ิมตนคือ ปด

พมิพขอมลูทีเ่กบ็ หากคุณกําลังพิมพหนาท่ีจะจัดเก็บเปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกนี้เพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนโหมดท่ีลด
รอยเปอนและฝุนละอองของผงหมึก

คาเร่ิมตนคือ ปด
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การใชแผงควบคุมเครื่องพิมพในกรณทีี่เครื่องพิมพมผีูใชหลายคน
หากคุณตองใชงานเครื่องพิมพรวมกับคนอื่นๆ การปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชเครื่องพิมพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

● ปรึกษากับผูดูแลระบบของคุณกอนจะเปลี่ยนการตั้งคาที่แผงควบคุม การเปลี่ยนคาที่แผงควบคุมจะมีผลตองานพิมพ
อื่นๆ ดวย

● ประสานงานกับผูใชอื่นกอนจะเปลี่ยนแบบอักษรที่เปนคาเริ่มตนของเครื่องพิมพหรือดาวนโหลดแบบอักษรที่เปลี่ยนได
การประสานงานในเรื่องดังกลาวจะชวยประหยัดหนวยความจําและหลีกเล่ียงการพิมพท่ีผิดพลาด

● ตระหนักไวเสมอวาการเปลี่ยนภาษาเครื่องพิมพ เชน การเปลี่ยน PostScript ท่ีจําลองแบบเปน PCL จะมีผลตอผล
การพิมพของผูใชอื่นดวย

หมายเหตุ ระบบปฏิบัติการเครือขายของคุณอาจสามารถปองกันไมใหงานพิมพของผูใชแตละคนไดรับผลกระทบ
จากงานพิมพของผูอื่น โปรดขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูดูแลระบบของคุณ

THWW การใชแผงควบคุมเครื่องพิมพในกรณีท่ีเครื่องพิมพมีผูใชหลายคน 23
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3 การกําหนดคา I/O

บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหรือเครือขาย

● การกําหนดคา USB

● การกําหนดคาเครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)
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การกําหนดคา USB
เครื่องพิมพทุกรุนสนับสนุนการเชื่อมตอ USB พอรต USB อยูดานขวาของเครื่องพิมพ

การเชื่อมตอสายเคเบลิ USB
เสียบสายเคเบิล USB เขากับเครื่องพิมพ เสียบปลายอีกดานของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร

ภาพ 3-1  การเช่ือมตอพอรต USB

1 พอรต USB

2 สายเคเบิล USB
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การกําหนดคาเครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)
คุณอาจจะตองกําหนดคาพารามิเตอรบางอยางในเครื่องพิมพ คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอรเหลานี้จากแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ, เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย หรือในระบบปฏิบัติการ Windows ใหกําหนดคาจากซอฟตแวร HP ToolboxFX

ติดตั้งเครือ่งพิมพและใชเครือ่งพิมพบนเครือขาย

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหใชโปรแกรมติดต้ังซอฟตแวร HP ในซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือติดต้ังได
รเวอรเครื่องพิมพของเครือขาย

การตั้งคาสําหรับการกาํหนดคาทีเ่ชื่อมตอกับพอรตเครือขาย (การพิมพโดยตรงหรือแบบ Peer-To-Peer)
ในการกําหนดคาแบบนี้ เครื่องพิมพจะเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขาย และคอมพิวเตอรท้ังหมดในเครือขายจะสั่งพิมพงานไปที่
เครื่องพิมพโดยตรง

1. เชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายโดยตรง โดยเสียบสายเคเบิลเครือขายที่พอรตเครือขายของเครื่องพิมพ

2. ท่ีเครื่องพิมพ ใหใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนากําหนดคา โปรดดู รายงานเมนู

3. ใสแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดต้ังซอฟตแวรไมเร่ิมตน ใหไปที่ไฟล
HPSETUP.EXE ในแผนซีดีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ไฟล

4. คลิก Install

5. บนหนาจอ Welcome ใหคลิก Next

6. บนหนาจอ Installer updates ใหคลิก Yes เพ่ือคนหาโปรแกรมติดต้ังฉบับปรับปรุงบนเว็บ

7. สําหรับ Windows 2000/XP บนหนาจอ Installation Options ใหเลือกตัวเลือกการติดต้ัง Hewlett-Packard
ขอแนะนําใหใชการติดต้ังแบบปกติ (Typical) หากระบบของคุณสนับสนุน

8. บนหนาจอ License Agreement ใหอานขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ และระบุวาคุณยอมรับเงื่อนไขตาง ๆ และ
คลิก Next

9. สําหรับ Windows 2000/XP บนหนาจอ HP Extended Capabilities ใหเลือกวาคุณตองการเพิ่มความสามารถ
ของเครื่องหรือไม และคลิก Next

10. บนหนาจอ Destination Folder ใหเลือกโฟลเดอรปลายทาง และคลิก Next

11. บนหนาจอ Ready to Install ใหคลิก Next เพ่ือเริ่มตนการติดต้ัง

หมายเหตุ หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของคุณ แทนการคลิก Next ใหคลิกที่ Back เพ่ือกลับไป
ท่ีหนาจอกอนหนานี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

12. บนหนาจอ Connection Type ใหเลือก Through the network และคลิก Next

13. ในหนาจอ Identify Printer ใหระบุเครื่องพิมพโดยคนหาเครื่องพิมพท่ีตองการหรือระบุฮารดแวรหรือ IP แอดเด
รส ซึ่งจะปรากฏขึ้นในหนากําหนดคาที่คุณสั่งพิมพไวแลวกอนหนานี้ โดยสวนใหญแลว เครื่องจะระบุ IP แอดเดรสไว
ให แตคุณยังสามารถเปลี่ยนคาดังกลาวไดโดยคลิก Specify the printer by Address ในหนาจอ Identify
Printer คลิก Next

14. ปลอยใหข้ันตอนการติดต้ังดําเนินไปจนเสร็จสมบูรณ
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การใชเวบ็เซริฟเวอรทีใ่หมาดวยหรือHP ToolboxFX
คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย (EWS) หรือ HP ToolboxFX เพ่ือดูหรือเปลี่ยนคา IP ท่ีกําหนดไว ในการใชงาน
เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย ใหปอนแอดเดรส IP ของเครื่องพิมพในชองแอดเดรสของเบราเซอร

สําหรับขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยและซอฟตแวร HP ToolboxFX รวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเปดเครื่องมือเหลานี้ โปรดดู การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย และ การใช HP ToolboxFX

ในแถบ เครือขาย (EWS) หรือแถบ การตั้งคาเครือขาย ( HP ToolboxFX) คุณสามารถเปลี่ยนการกําหนดคาตอไปนี้

● ชื่อแมขาย

● IP แอดเดรส ท่ีกําหนดเอง

● ซับเน็ตมาสกท่ีกําหนดเอง

● เกตเวยเร่ิมตนท่ีกําหนดเอง

หมายเหตุ ในการเปลี่ยนแปลงคาเครือขาย คุณอาจตองเปลี่ยน URL เบราเซอรดวย คุณจึงจะติดตอกับเคร่ืองพิมพ
ไดอีกครั้ง เครื่องพิมพจะใชไมไดประมาณ 2-3 วินาทีขณะที่เครือขายรีเซ็ต

การตั้งคารหัสผานระบบ

ใช HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยเพื่อกําหนดรหัสผานระบบ

1. ในเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย ใหคลิกแถบ การตั้งคา

ใน HP ToolboxFX คลิกแถบ การตั้งคาเครือ่ง

หมายเหตุ หากมีการตั้งคารหัสผานใหกับเครื่องพิมพกอนหนานี้แลว เครื่องจะขอใหคุณพิมพรหัสผาน ปอน
รหัสผาน แลวคลิก ใช

2. คลิก รหัสผาน

3. ในชอง รหัสผาน พิมพรหัสผานที่คุณตองการกําหนด จากนั้น ในชอง ยืนยันรหัสผาน ใหพิมพรหัสผานอีกครั้งเพ่ือยืน
ยันรหัส

4. คลิก ใช เพ่ือบันทึกรหัสผาน

การใชแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ

การกาํหนดคา IP
คุณสามารถตั้งคาคอนฟกIP แอดเดรส ไดดวยตนเองหรือต้ังแบบอัตโนมัติ

การกําหนดคาดวยตนเอง

1. ในเมนูบนแผงควบคุม กด ตกลง

2. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก การกําหนดคาเครือขาย แลวกด ตกลง

3. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก การกําหนดคา TCP/IP แลวกด ตกลง

4. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก ดวยตนเอง แลวกด ตกลง
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5. กดปุม > เพ่ือเพ่ิมคาสําหรับคาชวงแรกของ IP แอดเดรส กดปุม < เพ่ือลดคา เมื่อคาถูกตองแลวใหกดปุม ตกลง เพ่ือ
ยืนยันคาแลวเลื่อนเคอรเซอรไปที่ฟลดถัดไป

6. หากแอดเดรสถูกตอง ใหใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก ใช แลวกดปุม ตกลง ทําขั้นตอนที่ 5 ซ้ําเพ่ือตั้งคาซับเน็ตมาสกและ
เกตเวยท่ีเปนคาเริ่มตน

-หรือ-

หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก ไม แลวกดปุม ตกลง ทําขั้นตอนที่ 5 ซ้ําเพ่ือปอน IP แอดเด
รสที่ถูกตอง แลวทําขั้นตอนที่ 5 ซ้ําอีกครั้งเพ่ือตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยท่ีเปนคาเริ่มตน

การกําหนดคาอตัโนมตัิ

1. ในเมนูบนแผงควบคุม กด ตกลง

2. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก การกําหนดคาเครือขาย แลวกด ตกลง

3. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก การกําหนดคา TCP/IP แลวกด ตกลง

4. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก อตัโนมตั ิแลวกด ตกลง

อาจใชเวลาหลายนาทีกอนที่ IP แอดเดรสอัตโนมัติจะพรอมใชงาน

หมายเหตุ หากคุณตองการเลิกใชหรือใชโหมด IP อัตโนมัติท่ีระบุ (เชน BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) คา
เหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยหรือ HP ToolboxFX เทานั้น

การตั้งคาความเร็วในการลิงคและระบบดเูพล็กซในการลิงค

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงคาความเร็วในการลิงคและระบบดูเพล็กซในการลิงคท่ีไมถูกตองจะทําใหเครื่องพิมพ
ติดตอสื่อสารกับอุปกรณเครือขายอื่นๆ ไมได ดังนั้น โดยทั่วไปแลว ใหใชโหมด อตัโนมตัิ

การดําเนินการเปลี่ยนแปลงคาจะทําใหเครื่องพิมพรีสตารต ฉะนั้น ใหเปลี่ยนแปลงคาเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพอยูใน
สภาวะไมทํางานเทานั้น

1. ในเมนูบนแผงควบคุม กด ตกลง

2. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก การกําหนดคาเครือขาย แลวกด ตกลง

3. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือก ความเร็วในการลิงค แลวกด ตกลง

4. ใชปุม < หรือ > เพ่ือเลือกหนึ่งในการตั้งคาตอไปนี้

● 10T Full

● 10T Half

● 100TX Full

● 100TX Half

หมายเหตุ คาของเครื่องพิมพตองเหมือนกับคาของอุปกรณเครือขายที่คุณตองการเช่ือมตอดวย (ฮับ, สวิตช,
เกตเวย, เราเตอร หรือคอมพิวเตอรเครือขาย)

5. กด ตกลง เคร่ืองพิมพจะรีสตารต
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โปรโตคอลเครอืขายทีส่นับสนุน

เครื่องพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซึ่งเปนโปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการยอมรับและใชงานกันท่ัวไป
บริการเครือขายโดยสวนใหญใชโปรโตคอลนี้ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู TCP/IP ตารางตอไปนี้แสดงโปรโตคอ
ลและบริการเครือขายที่สนับสนุน

ตาราง 3-1  ขณะพิมพ

ชื่อบรกิาร คําอธบิาย

port9100 (โหมดตรง) บริการการพิมพ

Line printer daemon (LPD) บริการพิมพ

ตาราง 3-2  การคนหาอุปกรณเครือขาย

ชื่อบรกิาร คําอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการคนหาอุปกรณใชเพ่ือคนหาและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย
โดยสวนใหญแลว โปรแกรมที่ใชกับ Microsoft จะใชโปรโตคอลนี้

Bonjour โปรโตคอลการคนหาอุปกรณใชเพ่ือคนหาและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย
โดยสวนใหญแลว โปรแกรมที่ใชกับ Apple Macintosh จะใชโปรโตคอ
ลน้ี

ตาราง 3-3  การรับสงขอความและการจัดการ

ชื่อบรกิาร คําอธบิาย

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ชวยใหเว็บเบราเซอรสื่อสารกับเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยได

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชจัดการเคร่ืองผานทางเว็บเบราเซอรได

SNMP (Simple Network Management Protocol) แอปพลิเคชันเครือขายนํามาใชเพ่ือจัดการเคร่ืองพิมพ สนับสนุนวัตถุ
SNMP v1 และ MIB-II (Management Information Base)
มาตรฐาน

ตาราง 3-4  การกําหนด IP แอดเดรส

ชื่อบรกิาร คําอธบิาย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เซิรฟเวอร DHCP จะระบุ
IP แอดเดรสใหกับเคร่ืองพิมพ โดยท่ัวไปแลว ผูใชไมจําเปนตองดําเนิน
การใดๆ เคร่ืองพิมพจะขอขอมูล IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP เอง

BOOTP (Bootstrap Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เซิรฟเวอร BOOTP จะ
ระบุ IP แอดเดรสใหกับเคร่ืองพิมพ ผูดูแลระบบตองปอนแอดเดรส
ฮารดแวร MAC ของอุปกรณในเซิรฟเวอร BOOTP เพ่ือใหเคร่ืองพิมพ
ขอรับ IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอรดังกลาว

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ หากไมมีเซิรฟเวอร
DHCP หรือเซิรฟเวอร BOOTP เคร่ืองพิมพจะใชบริการนี้เพ่ือสราง IP
แอดเดรสที่ไมซ้ํากัน
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TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับภาษาทั่วไปที่ผูคนใช
ในการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพียงแต TCP/IP เปนชุดโปรโตคอลที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อกําหนดวิธีการติดตอสื่อสาร
ระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ ผานทางระบบเครือขาย

Internet Protocol (IP)
เมื่อมีการสงขอมูลขามเครือขาย ขอมูลจะถูกกระจายออกเปนกลุมขอมูลเล็กๆ โดยแตละกลุมจะถูกสงตางหากกัน ทั้งนี้ ขอมูล
แตละกลุมจะไดรับการเขารหัสดวยขอมูล IP เชน IP แอดเดรสของผูสงและผูรับ และกลุมขอมูล IP นี้จะถูกสงผานเราเตอร
และเกตเวย ซึ่งเปนอุปกรณท่ีเชื่อมตอเครือขายหนึ่งๆ กับเครือขายอื่น

การติดตอสื่อสาร IP ไมตองการการเชื่อมตอ เมื่อสงกลุมขอมูล IP ขอมูลดังกลาวอาจสงไปถึงปลายทางในลําดับที่ไมถูกตอง
อยางไรก็ดี โปรแกรมและโปรโตคอลระดับสูงจะจัดวางกลุมขอมูลเหลานี้ตามลําดับที่ถูกตอง ดังนั้น การติดตอสื่อสาร IP จึง
นับเปนการติดตอที่มีประสิทธิภาพมาก

โหนดหรืออุปกรณแตละตัวที่ติดตอสื่อสารบนเครือขายจะตองใช IP แอดเดรส

Transmission Control Protocol (TCP)
TCP จะแบงขอมูลเปนกลุม และรวมกลุมตางๆ เขาดวยกันอีกครั้งเมื่อรับขอมูลที่สง โดยการใหบริการสงขอมูลดวยการเชื่อม
ตอที่รับประกันและเชื่อถือได ไปยังโหนดอื่นในเครือขาย เมื่อไดรับกลุมขอมูลที่ปลายทางแลว TCP จะคํานวณขอมูลในแต
ละกลุมเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลไมเสียหาย หากขอมูลในกลุมเสียหายระหวางการสง TCP จะยกเลิกกลุมนั้นและขอใหสงกลุม
ดังกลาวใหมอีกครั้ง

IP แอดเดรส
โฮสต (เวิรกสเตชันหรือโหนด) ทุกโฮสตบนเครือขาย IP จะตองมี IP แอดเดรสที่ไมซ้ํากันสําหรับอินเตอรเฟซเครือขายแต
ละอินเตอรเฟซ แอดเดรสนี้เปนแอดเดรสของซอฟตแวรท่ีใชในการระบุท้ังโฮสตเครือขายและโฮสตเฉพาะที่อยูในเครือขาย
คุณสามารถใชโฮสตสืบคน IP แอดเดรสแบบไดนามิคในเซิรฟเวอร ทุกครั้งที่อุปกรณเริ่มทํางาน (เชน โดยใช DHCP และ
BOOTP)

ใน IP แอดเดรสจะมีขอมูล 4 ไบต แบงออกเปนสวนๆ ละ 1 ไบต IP แอดเดรสจะมีรูปแบบดังตอไปนี้

xxx.xxx.xxx.xxx

หมายเหตุ ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคําแนะนําจากผูดูแล IP แอดเดรสทุกครั้ง การตั้งคาแอดเดรสที่ไมถูก
ตองอาจเปนการยกเลิกการทํางานของอุปกรณอื่นบนเครือขาย หรือเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร

การกาํหนดคาพารามเิตอร IP
คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอร TCP/IP ไดดวยตนเอง หรืออาจดาวนโหลดคาโดยอัตโนมัติไดโดยใช DHCP หรือ
BOOTP ทุกครั้งที่เปดเครื่องพิมพ

เมื่อเปดเครื่อง เครื่องพิมพใหมท่ีไมสามารถเรียก IP แอดเดรสที่ถูกตองจากเครือขายได จะระบุ IP แอดเดรสที่เปนคาเริ่มตน
ใหโดยอัตโนมัติ โดย IP แอดเดรสที่เปนคาเริ่มตนนี้จะขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายที่เครื่องพิมพเชื่อมตออยู บนเครือขาย
สวนตัวที่มีขนาดเล็ก จะมีการใชเทคนิคท่ีเรียกวา การกําหนดแอดเดรสเฉพาะ ในการระบุ IP แอดเดรสที่ไมซ้ํากันในชวง
ของ 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 ซึ่งควรเปนคาที่ถูกตอง บนเครือขายขนาดใหญหรือเครือขายขององคกร เครื่อง
พิมพจะไดรับการระบุแอดเดรสชั่วคราว 192.0.0.192 จนกวาจะมีการกําหนดคาใหกับเครื่องพิมพสําหรับเครือขายของคุณ
รายชื่อ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาของเครื่องพิมพ

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP อนุญาตใหอุปกรณชุดหนึ่งใช IP แอดเดรสชุดหนึ่งที่ถูกรักษาดวยเซิรฟเวอร DHCP อุปกรณหรือแมขายสงคําขอ
ไปยังเซิรฟเวอร และหากมี IP แอดเดรสใดที่นํามาใชได เซิรฟเวอรก็จะกําหนด IP แอดเดรสดังกลาวใหกับอุปกรณนั้น
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BOOTP

BOOTP คือ Bootstrap Protocol ท่ีใชดาวนโหลดพารามิเตอรการกําหนดคาและขอมูลโฮสตจากเซิรฟเวอรเครือขาย
หากตองการใหอุปกรณเร่ิมตนและโหลดขอมูลการกําหนดคาไปยัง RAM อุปกรณจะตองติดตอกับเซิรฟเวอรในฐานะเครื่อง
ไคลเอนต ผานทาง Bootstrap Protocol BOOTP

เครื่องไคลเอนตจะกระจายกลุมคําขอเร่ิมทํางานที่มีแอดเดรสฮารดแวรของอุปกรณ (แอดเดรสฮารดแวรของเครื่องพิมพ)
เซิรฟเวอรจะตอบรับดวยกลุมการตอบกลับการเริ่มทํางาน ท่ีมีขอมูลที่จําเปนสําหรับอุปกรณในการกําหนดคา

ซับเน็ต

เมื่อแอดเดรสของเครือขาย IP สําหรับคลาสเครือขายเฉพาะถูกกําหนดใหกับองคกร การจัดแบงใด ๆ สําหรับเครือขาย
มากกวาหนึ่งเครือขายที่จะปรากฏในตําแหนงนั้นจะไมปรากฎ ผูดูแลระบบเครือขายทองถิ่นใชซับเน็ตเพ่ือพารติชั่นเครือขาย
เปนเครือขายยอยหลาย ๆ เครือขาย การแยกเครือขายเปนซับเน็ตจะชวยปรับปรุงดานสมรรถนะ และชวยใหใชเนื้อที่แอดเด
รสเครือขายที่มีจํากัดใหไดดีย่ิงขึ้น

ซับเน็ตมาสก

ซับเน็ตมาสกเปนกลไกที่ใชในการแบงเครือขาย IP เดียว ใหเปนเครือขายยอยตางๆ กันหลายเครือขาย สําหรับชั้นเครือขายที่
กําหนด สวนของ IP แอดเดรสซึ่งโดยปกติจะใชในการระบุโหนดจะถูกนํามาใชแทนที่ เพ่ือระบุเครือขายยอย และซับ
เน็ตมาสกจะถูกนํามาใชกับ IP แอดเดรสแตละคา เพ่ือระบุสวนที่ใชสําหรับเครือขายยอย และสวนที่ใชในการระบุโหนด

เกตเวย

เกตเวย (เราเตอร) นํามาใชเพ่ือเชื่อมตอเครือขายเขาดวยกัน เกตเวยคืออุปกรณท่ีทําหนาที่เปนตัวแปลระหวางระบบตาง ๆ ท่ี
ไมไดใชโปรโตคอลการสื่อสาร การจัดรูปแบบขอมูล โครงการ ภาษา หรือสถาปตยกรรมเดียวกัน เกตเวยจะบรรจุแพ็คเก็ต
ขอมูลอีกครั้ง และเปลี่ยนซินแท็กซเพ่ือใหตรงกับที่อยูในระบบปลายทาง เมื่อเครือขายถูกแบงออกเปนซับเน็ต จําเปนตองใช
เกตเวยเพ่ือเชื่อมตอระหวางซับเน็ตตาง ๆ

เกตเวยเริ่มตน

เกตเวยเริ่มตนคือ IP แอดเดรสของเกตเวยหรือเราเตอรท่ียายกลุมขอมูลระหวางเครือขาย

หากมีเกตเวยหรือเราเตอรเปนจํานวนมาก เกตเวยเริ่มตนมักจะเปนแอดเดรสของเกตเวยหรือเราเตอรอันแรกหรือที่ใกลเคียง
ท่ีสุด หากไมมีเกตเวยหรือเราเตอรอยูเลย เกตเวยเริ่มตนมักสันนิษฐานวาคือ IP แอดเดรสของโหนดเครือขาย (เชน เวิรคสเต
ช่ันหรือเครื่องพิมพ)
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4 การพิมพงาน

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายเรื่องการทํางานพิมพท่ัวๆ ไป

● การควบคุมงานพิมพ

● การกําหนดคาถาดกระดาษ

● การใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร Windows

● การใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร Macintosh

● การใชการพิมพสองดาน (ระบบดูเพล็กซ)

● การหยุดคําสั่งพิมพ
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การควบคุมงานพิมพ
ใน Windows มีการตั้งคา 3 คาที่สงผลตอวิธีท่ีไดรเวอรเครื่องพิมพจะดึงกระดาษเมื่อคุณสงงานพิมพ ในโปรแกรมสวน
ใหญ คา Source, Type และ Size จะมีอยูในกลองโตตอบ Page Setup, Print หรือ Print Properties หากคุณไม
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาของเคร่ืองพิมพท่ีเปนคาเริ่มตนโดยอัตโนมัติเพ่ือเลือกถาด

ขอควรระวัง ใหเปล่ียนแปลงการตั้งคาของเครื่องพิมพผานโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพเมื่อใดก็
ตามที่ทําได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ทําบนแผงควบคุมจะกลายเปนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพตอไป การ
ตั้งคาที่เลือกไวในซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การตั้งคาบนแผงควบคุม

ถาดตนทาง

พิมพโดย ถาดตนทาง เพ่ือระบุถาดซึ่งเครื่องพิมพจะดึงกระดาษมาใช เครื่องพิมพจะพยายามพิมพดวยกระดาษจากถาดนี้โดย
ไมคํานึงถึงประเภทหรือขนาดกระดาษที่อยูในถาด

หมายเหตุ หากคุณมีปญหาในการพิมพโดยเลือก ถาดตนทาง โปรดดูท่ี ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

ประเภทและขนาด

พิมพตาม ประเภท หรือ ขนาด เมื่อคุณตองการดึงกระดาษจากถาดแรกซึ่งกําหนดคาไวสําหรับประเภทหรือขนาดที่คุณเลือก
การเลือกกระดาษจากประเภทโดยไมเลือกถาดตนทางนั้นคลายกับการล็อคถาดไว ทําใหเครื่องพิมพไมไปใชกระดาษชนิด
พิเศษโดยไมไดตั้งใจ ตัวอยางเชน หากกําหนดถาดไวสําหรับกระดาษหัวจดหมาย และคุณระบุวาไดรเวอรจะพิมพบน
กระดาษธรรมดา เครื่องพิมพจะไมดึงกระดาษจากถาดนั้น แตจะดึงกระดาษจากถาดที่มีกระดาษธรรมดา และกําหนดคา
สําหรับกระดาษธรรมดา

การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีข้ึนอยางเห็นไดชัดสําหรับกระดาษที่มีน้ําหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาที่ผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก
หรือแผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ

● หากคุณมักจะพิมพดวยกระดาษในประเภทหรือขนาดใดบอยๆ ผูดูแลระบบเครื่องพิมพ (สําหรับเครื่องพิมพเครือขาย)
หรือตัวคุณเอง (สําหรับเครื่องพิมพโลคัล) สามารถกําหนดคาถาดถาดหนึ่งสําหรับประเภทหรือขนาดดังกลาว ดังนั้น
เมื่อคุณเลือกประเภทหรือขนาดนั้น เมื่อพิมพงาน เคร่ืองพิมพก็จะดึงกระดาษจากถาดที่กําหนดคาไวสําหรับประเภท
หรือขนาด โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

● เมื่อคุณปดถาด 2 หรือถาด 3 ท่ีเปนถาดเสริม ขอความอาจปรากฏขึ้นเพ่ือใหคุณเลือก ประเภท หรือ ขนาด สําหรับ
ถาด หากถาดนั้นไดรับการกําหนดคาถูกตองแลว กด X เพ่ือกลับไปที่สถานะ พรอม

ลาํดบัความสําคัญของคาการพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันข้ึนอยูกับจุดท่ีคุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหตุ ชื่อคําสั่งและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรท่ีคุณใช

● กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ คลิก การตั้งคาหนากระดาษ หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่
คุณใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาที่นี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงจากที่อื่นๆ

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบนี้ การต้ังคาที่เปลี่ยนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลี่ยน
แปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคุณสมบัตเิครือ่งพิมพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปดได
รเวอรเคร่ืองพิมพ คาที่เปลี่ยนในกลองโตตอบ คุณสมบัตเิครือ่งพิมพ จะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวท่ีอื่นในซอฟตแวรท่ี
ใชพิมพ
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● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพิมพ: คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพท้ังหมด เวนแต คา
นั้นจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนากระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัตเิครือ่งพิมพ

● การตั้งคาทีแ่ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ: การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงไวในแผงควบคุมเครื่องพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ
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การกําหนดคาถาดกระดาษ
คุณสามารถกําหนดคาถาดของเครื่องพิมพตามประเภทและขนาดได ใสกระดาษชนิดอื่นในถาดของเครื่องพิมพ และตั้ง
กระดาษตามประเภทหรือขนาดในโปรแกรมซอฟตแวร

เนื้อหาในสวนตอไปนี้เปนขอแนะนําสําหรับการกําหนดคาถาดตางๆ จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ คุณยังสามารถกําหนดคา
ถาดจากคอมพิวเตอรโดยเขาไปที่เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย (โปรดดูท่ี การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย) หรือใช
HP ToolboxFX (โปรดดูท่ี การใช HP ToolboxFX)

การกาํหนดขนาด

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต การตั้งคาระบบ แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต การตั้งคากระดาษ แลวกด ตกลง

4. กด > เพ่ือไฮไลต ถาด 1 หรือ ถาด 2 แลวกด ตกลง

5. กด > เพ่ือไฮไลต ขนาดกระดาษ แลวกด ตกลง

6. กด > เพ่ือไฮไลตขนาดที่เหมาะสม จากนั้นกด ตกลง

การกาํหนดประเภท

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต การตั้งคาระบบ แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต การตั้งคากระดาษ แลวกด ตกลง

4. กด > เพ่ือไฮไลต ถาด 1 หรือ ถาด 2 แลวกด ตกลง

5. กด > เพ่ือไฮไลต ประเภทกระดาษ แลวกด ตกลง

6. กด > เพ่ือไฮไลตประเภทที่เหมาะสม จากนั้นกด ตกลง

การกาํหนดคาถาดสาํหรบักระดาษทีก่าํหนดเอง

ในโปรแกรมซอฟตแวรและไดรเวอรเครื่องพิมพบางรุน คุณจะสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได ตองแนใจวาไดตั้ง
ขนาดกระดาษที่ถูกตองแลวทั้งในกลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษและกลองโตตอบการพิมพ หากซอฟตแวรของคุณไมให
ดําเนินการดังกลาว ใหระบุขนาดกระดาษเองในเมนูของแผงควบคุม โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก การต้ังคาระบบเมนู

ใชการตั้งคาขนาด ขนาดใดกไ็ด เมื่อกระดาษที่เลือกไวไมตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไวในเอกสารที่คุณกําลังพิมพ หากไมมี
การระบุถาดตนทางไว เครื่องพิมพจะใชกระดาษที่ตรงกับเอกสารเปนอันดับแรก และจะคนหาและพิมพจากถาดที่ตั้งไวเปน
ขนาดใดก็ได หรือ ประเภทใดกไ็ด

การพิมพจากถาด 1 (ถาดอเนกประสงคขนาด 100 แผน)
ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดสูงสุด 100 แผน สามารถใชพิมพซองจดหมาย แผนใส กระดาษขนาดพิเศษ หรือกระดาษ
ชนิดอื่นโดยไมตองนํากระดาษออกจากถาดอื่น

การใสกระดาษในถาด 1
โปรดดูท่ี ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ เพ่ือดูรายการประเภทและขนาดกระดาษที่ใชไดกับถาด 1

36 บท 4   การพิมพงาน THWW



ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการใสสื่อที่ใชพิมพเพ่ิมลงในถาด 1 ขณะที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน ไมเชนนั้นกระดาษ
อาจติด

1. เปดถาด 1

2. เลื่อนตัวขยายถาดกระดาษออกออกจากถาด

3. เลื่อนสวนขยายถาดออก และหากจําเปน ใหเปดสวนขยายถาดเสริม
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4. เลื่อนตัวปรับความกวางตามขนาดของกระดาษที่พิมพ

5. ใสสื่อที่ใชพิมพเขาในถาดโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง และขอบบนที่สั้นเขาดานในกอน

ใสซองจดหมายโดยวางดานที่จะพิมพคว่ําลง ใหดานที่ติดแสตมปออกหางจากเคร่ืองพิมพมากที่สุด และใหขอบดานสั้น
หันเขาหาเครื่องพิมพ

หมายเหตุ โปรดดูขอมูลวิธีกําหนดตําแหนงกระดาษและกําหนดคาเครื่องพิมพแบบสมบูรณไดท่ี การใสสื่อ
ชนิดพิเศษ

การพิมพจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3
ถาด 2 สามารถบรรจุกระดาษมาตรฐานไดถึง 250 แผน และถาดเสริม 3 สามารถบรรจุกระดาษมาตรฐานไดถึง 500 แผน
ถาด 2 และถาดเสริม 3 สามารถปรับไดหลายขนาด ถาดเสริม 3 จะไดรับการติดต้ังไวใตถาด 2 เมื่อติดต้ังถาดเสริม 3 เครื่อง
พิมพจะตรวจพบและแสดงตัวเลือกถาด 3 ในเมนู การตั้งคากระดาษ บนแผงควบคุม

ขอควรระวัง ทางเดินกระดาษสําหรับถาดเสริม 3 จะผานถาด 2 หากถาด 2 หรือถาด 3 ถูกดึงออกเล็กนอยหรือถูก
ถอดออก กระดาษจากถาด 3 จะไมสามารถปอนเขาในเครื่องพิมพ
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การใสถาด 2

ขอควรระวัง เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด หามเปดหรือนําถาดออกในระหวางการพิมพ

1. ดึงถาด 2 ออกจากเคร่ืองพิมพและนํากระดาษออก

2. เลื่อนตัวขยายถาดกระดาษออกออกจากถาด

3. ปรับตัวปรับความยาวจนกวาลูกศรช้ีไปที่ขนาดที่คุณใสไว

THWW การกําหนดคาถาดกระดาษ 39



4. ปรับตัวปรับความกวางดานขางจนกวาลูกศรบนตัวปรับความกวางชี้ไปที่ขนาดท่ีคุณใสไว

5. ใสกระดาษเขาในถาด

หมายเหตุ หากคุณกําลังพิมพลงบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก, กระดาษหัวจดหมาย หรือซอง
จดหมาย โปรดดูขอมูลวิธีกําหนดแนวการวางกระดาษและกําหนดคาเครื่องพิมพแบบสมบูรณไดท่ี การใสสื่อ
ชนิดพิเศษ

6. ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษแบนราบและกระดาษอยูใตแถบแสดงความสูง
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7. เลื่อนถาดกลับเขาในเครื่องพิมพ

การใสถาดเสริม 3
1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพและนํากระดาษออก

2. ยกตัวขยายถาดกระดาษออกขึ้น

THWW การกําหนดคาถาดกระดาษ 41



3. ปรับตัวปรับความยาวจนกวาลูกศรชี้ไปที่ขนาดที่คุณใสไว

4. ปรับตัวปรับความกวางดานขางจนกวาลูกศรบนตัวปรับความกวางชี้ไปที่ขนาดท่ีคุณใสไว

5. ใสกระดาษเขาในถาด หากคุณกําลังพิมพลงบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก หรือกระดาษหัวจดหมาย โปรดดู
ขอมูลวิธีกําหนดตําแหนงกระดาษและกําหนดคาเครื่องพิมพแบบสมบูรณไดท่ี การใสสื่อชนิดพิเศษ
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6. ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษแบนราบในถาดทั้งสี่มุม และใหกระดาษอยูใตแถบบอกความสูง

7. เลื่อนถาดกลับเขาในเครื่องพิมพ

การใสสื่อชนิดพิเศษ

ในตารางตอไปนี้จะแสดงคําแนะนําในการใสสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ และการกําหนดไดรเวอรเครื่องพิมพ ใชการตั้งคา
ประเภทกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพ เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีท่ีสุด สําหรับกระดาษบางประเภท ความเร็ว
ในการพิมพของเครื่องพิมพอาจลดลง

หมายเหตุ ในไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีใชกับ Windows ใหปรับประเภทของกระดาษในแถบ กระดาษ ใน
รายการดรอปดาวน ประเภท

ในไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีใชกับ Macintosh ใหปรับประเภทของกระดาษในเมนูปอปอัป Printer features
(คุณสมบัติเครื่องพิมพ) ในรายการดรอปดาวน Media Type (ประเภทกระดาษ)

ประเภทกระดาษ การตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพ การวางกระดาษในถาด 1 การวางกระดาษในถาด 2 หรอื
ถาด 3

ปกติ ธรรมดาหรือไมระบุ วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

ซองจดหมาย1 ซองจดหมาย วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง ใหดานท่ี
จะติดแสตมปอยูหางจากเครื่องพิมพ
มากที่สุด และใหขอบดานสั้นหันเขา
หาเคร่ืองพิมพ

ใชเฉพาะถาด 1 เทาน้ันเมื่อตองการ
พิมพซองจดหมาย

ฉลาก ฉลาก วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

แผนใส แผนใส วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพ การวางกระดาษในถาด 1 การวางกระดาษในถาด 2 หรอื
ถาด 3

Glossy Glossy วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

กระดาษหัวจดหมาย กระดาษหัวจดหมาย วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง ขอบดาน
ลางหันเขาหาเคร่ืองพิมพ

วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น ขอบดาน
บนอยูดานหนาของถาด

นํ้าหนักนอย นํ้าหนักนอย วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

นํ้าหนักปานกลาง นํ้าหนักปานกลาง วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

นํ้าหนักมาก นํ้าหนักมาก วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

นํ้าหนักมากเปนพิเศษ นํ้าหนักมากเปนพิเศษ วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

การดสต็อค การดสต็อค วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

กระดาษหยาบ กระดาษหยาบ วางดานท่ีจะพิมพควํ่าลง วางดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

1 ถาด 2 และถาดเสริม 3 ใชพิมพซองจดหมายไมได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพ โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljpaperguide
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การใชคุณสมบัตติางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของเครื่องคอมพวิเตอร
Windows

เมื่อคุณพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร คุณสามารถใชคุณสมบัติตางๆ ท่ีมีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพได สําหรับขอมูลที่ครบ
ถวนเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีมีในไดรเวอรเครื่องพิมพ ดูท่ีวิธีใชของไดรเวอรเครื่องพิมพ เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตอไปนี้

● การสรางและการใชการตั้งคาแบบดวน

● การใชลายน้ํา

● การปรับขนาดเอกสาร

● การตั้งคาขนาดกระดาษท่ีกําหนดเองจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

● การใชกระดาษอื่นและพิมพปก

● การพิมพหนาวางในหนาแรก

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียว

● การตั้งตัวเลือกสี

● การใชกลองโตตอบตัวเลือก HP Digital Imaging

● การใชแถบการบริการ

หมายเหตุ โดยทั่วไปการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพและโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนที่การต้ังคาของแผงควบคุม
การตั้งคาโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนที่การต้ังคาของไดรเวอรเครื่องพิมพ

การสรางและการใชการตั้งคาแบบดวน

ใชการตั้งคาแบบดวนเพื่อบันทึกการต้ังคาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคานั้นใหมได คุณ
สามารถใชงานการตั้งคาแบบดวนไดจากแถบไดรเวอรเครื่องพิมพโดยสวนใหญ คุณสามารถบันทึกการตั้งคางานพิมพแบบ
ดวนไดสูงสุด 25 ชุด

การสรางการตั้งคาแบบดวน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. เลือกการตั้งคาเครื่องพิมพท่ีคุณตองการใช

3. ในชอง Print Task Quick Sets พิมพชื่อสําหรับการตั้งคาแบบดวน

4. คลิก บันทึก

การใชการตั้งคาแบบดวน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. เลือกการตั้งคาแบบดวนที่คุณตองการใชจากรายการแบบดรอปดาวน การตั้งคางานพิมพแบบดวน

3. คลิก OK

หมายเหตุ ในการใชคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือก คาเริ่มตนของเครือ่งพิมพ จากรายการแบ
บดรอปดาวน การตั้งคางานพิมพแบบดวน
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การใชลายน้ํา

ลายน้ําคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. จากแถบ ลักษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

3. คลิกลายน้ําที่คุณตองการใช ในการสรางลายน้ํา คลิกที่ แกไข

4. หากคุณตองการใหลายน้ําปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

5. คลิก OK

ในการลบลายน้ํา ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

การปรับขนาดเอกสาร

ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพ่ือปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกติ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

การลดหรือเพิ่มขนาดเอกสาร

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในแถบ ลักษณะ ถัดจาก % ของขนาดปกต ิพิมพเปอรเซ็นตท่ีคุณตองการยอหรือขยายเอกสารของคุณ

คุณสามารถใชแถบเลื่อนในการปรับเปอรเซ็นตได

3. คลิก OK

การพิมพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกัน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในแถบ ลักษณะ ใหคลิก พิมพเอกสารบน

3. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

4. ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดีกับกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ ไมได เลือกตัวเลือก ปรับขนาดให
พอดี

5. คลิก OK

การตั้งคาขนาดกระดาษทีก่าํหนดเองจากไดรเวอรเครือ่งพิมพ

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในแถบ กระดาษ หรือ กระดาษ/คุณภาพ ใหคลิก กําหนดเอง

3. ในหนาตาง ขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง ใหพิมพช่ือใหกับกระดาษที่กําหนดขนาดเอง

4. พิมพความกวางและความยาวของขนาดกระดาษ หากขนาดกระดาษที่คุณพิมพเล็กหรือใหญจนเกินไป ไดรเวอรจะ
ปรับขนาดเล็กสุดหรือใหญสุดท่ีใชได

5. หากจําเปน ใหคลิกปุมเพ่ือเปลี่ยนหนวยวัดระหวางมิลลิเมตรและนิ้ว

6. คลิก บันทึก

7. คลิก ปด ช่ือที่คุณบันทึกไวจะปรากฏในรายการขนาดกระดาษเพื่อใชงานตอไป
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การใชกระดาษอื่นและพิมพปก

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการพิมพหนาแรกที่แตกตางจากการพิมพหนาอื่นๆ ในงานพิมพ

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในแถบ กระดาษ หรือ กระดาษ/คุณภาพ ใหเลือกกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการพิมพหนาแรก

3. คลิก ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น

4. ในชองรายการ ใหคลิกหนาหรือหนาปกที่คุณตองการพิมพบนกระดาษที่แตกตางกัน

5. ในการพิมพปกหนาหรือปกหลัง คุณตองเลือก เพิ่มกระดาษเปลาหรือปกทีพ่ิมพไวแลว

6. เลือกประเภทกระดาษหรือแหลงกระดาษที่เหมาะสมสําหรับหนาอื่นๆ ของงานพิมพ

หมายเหตุ ขนาดกระดาษในงานพิมพทุกหนาจะตองเทากัน

การพิมพหนาวางในหนาแรก

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในแถบ กระดาษ หรือ กระดาษ/คุณภาพ ใหคลิก ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น

3. ในชองรายการ ใหคลิก ปกหนา

4. คลิก เพิ่มกระดาษเปลาหรือปกทีพ่ิมพไวแลว

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีว

คุณสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. คลิกแถบ ตกแตง

3. ในสวน ตัวเลือกเอกสาร ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

4. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา และ ลําดับหนา ท่ีตองการ

5. คลิก OK เครื่องนี้จะไดรับการตั้งคาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่คุณเลือกไว

การตั้งตัวเลือกสี

ตัวเลือกตางๆ ในแถบ สี จะชวยควบคุมการอานคาสี และการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร คุณสามารถเลือกตัวเลือกสี
ระหวาง อตัโนมตั ิหรือ ดวยตนเอง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม

● เลือก อตัโนมตั ิเพ่ือปรับการตั้งคาสีและฮาลฟโทนสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย การตั้งคา อตัโนมตัิ จะมีตัว
เลือกสีเพ่ิมเติมสําหรับโปรแกรมและระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนระบบจัดการสี การตั้งคานี้เปนคาที่แนะนําใหใชในการ
พิมพเอกสารสีทุกสี

● เลือก ดวยตนเอง เพ่ือปรับการตั้งคาสีและฮาลฟโทนสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย หากคุณใชไดรเวอร PCL
คุณสามารถแกไขขอมูล RGB ได และหากคุณใชไดรเวอร PS คุณสามารถแกไขขอมูล RGB หรือ CMYK ไดเชน
กัน
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การตั้งคาตัวเลือกสี

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. คลิกที่แถบ สี

3. ในสวน ตัวเลือกสี ใหเลือกตัวเลือกที่คุณตองการใช

4. หากคุณเลือก ดวยตนเอง ใหคลิก การตั้งคา เพ่ือเปดกลองโตตอบ การตั้งคาสี ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอ
ความ กราฟก และภาพถาย และคุณสามารถปรับคาการพิมพโดยทั่วไปไดอีกดวย คลิก OK

5. ในสวน ตัวเลือกสี ใหเลือกตัวเลือก สี RGB ท่ีคุณตองการใช

6. คลิก OK

การใชกลองโตตอบตัวเลือก HP Digital Imaging
ใช ตัวเลือก HP Digital Imaging เพ่ือพิมพภาพถายและภาพดวยคุณภาพดีขึ้น

หมายเหตุ ตัวเลือก HP Digital Imaging สามารถใชไดใน Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003

ตัวเลือกตางๆ ท่ีมีอยูในกลองโตตอบ ตัวเลือก HP Digital Imaging มีดังตอไปนี้

● การเพิ่มความคมชัด: ชวยปรับสีและเพิ่มความคมชัดใหกับภาพถายที่ไดรับแสงมากเกินไป คลิก อตัโนมตั ิเพ่ือให
ซอฟตแวรเครื่องพิมพไดปรับความสวางในบริเวณภาพที่ตองการ

● ดจิติอลแฟลช: ปรับชดเชยแสงใหกับภาพถายที่ถายในที่มืดเพ่ือแสดงรายละเอียดของภาพ คลิก อตัโนมตั ิเพ่ือให
ซอฟตแวรเครื่องพิมพปรับสมดุลความสวางและความมืดโดยอัตโนมัติ

● SmartFocus: เพ่ิมคุณภาพของภาพ และเพิ่มรายละเอียดใหกับภาพที่มีความละเอียดตํ่า เชน ภาพที่ดาวนโหลดมา
จากอินเตอรเน็ต คลิก เปด เพ่ือใหซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ิมความคมชัดใหกับรายละเอียดของภาพ

● ความคมชัด: ปรับความคมชัดตามที่คุณตองการ คลิก อตัโนมตั ิเพ่ือใหซอฟตแวรเครื่องพิมพตั้งคาระดับความคมชัด
ของภาพ

● การทําใหเรียบ: ปรับภาพใหนุมนวลขึ้น คลิก อตัโนมตัิ เพ่ือใหซอฟตแวรเครื่องพิมพตั้งคาระดับความนุมนวลของภาพ

การเปดกลองโตตอบตัวเลือก HP Digital Imaging

1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties

2. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ แลวคลิกปุม HP Digital Imaging

การใชแถบการบรกิาร

หากผลิตภัณฑเชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชแถบ การบริการ เพ่ือรับขอมูลผลิตภัณฑและสถานะของอุปกรณสิ้นเปลือง คลิก ไอ
คอนสถานะอุปกรณและอุปกรณสิ้นเปลือง เพ่ือเปดหนา สถานะอุปกรณ ของ HP Embedded Web Server หนานี้จะ
แสดงสถานะปจจุบันของผลิตภัณฑ อายุการใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองแตละอยาง และขอมูลการสั่งซื้ออุปกรณสิ้น
เปลือง
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การใชคุณสมบัตติางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของเครื่องคอมพวิเตอร
Macintosh

เมื่อคุณพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร คุณสามารถใชคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพท่ีมีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพได
สําหรับขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีมีในไดรเวอรเครื่องพิมพ ดูท่ีวิธีใชของไดรเวอรเครื่องพิมพ เนื้อหาในสวนตอไป
นี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติตอไปนี้

● การสรางและการใชคาลวงหนาใน Mac OS X

● การพิมพหนาปก

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียว

● การตั้งตัวเลือกสี

หมายเหตุ โดยทั่วไปการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพและโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนที่การต้ังคาของแผงควบคุม
การตั้งคาโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนที่การต้ังคาของไดรเวอรเครื่องพิมพ

การสรางและการใชคาลวงหนาใน Mac OS X
ใชคาลวงหนาเพ่ือบันทึกการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการต้ังคานั้นใหมได

การสรางคาลวงหนา

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. เลือกการตั้งคาการพิมพ

3. ในกลอง Presets (คาลวงหนา) คลิก Save As... (บันทึกเปน...) และพิมพชื่อที่ตองการตั้งเปนคาลวงหนา

4. คลิก OK

การใชคาลวงหนา

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาที่คุณตองการใช

หมายเหตุ ในการใชการตั้งคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือกการตั้งคาลวงหนาแบบ Standard
(มาตรฐาน)

การพิมพหนาปก

คุณสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของคุณไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. ท่ีเมนูปอปอัป Cover Page (ใบปะหนา) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกตําแหนงที่ตองการ
พิมพใบปะหนา Before Document (กอนเอกสาร) หรือ After Document (หลังเอกสาร)

3. หากคุณใช Mac OS X ในเมนูปอปอัป Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คุณตองการ
พิมพบนใบปะหนา

หมายเหตุ หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบ
ปะหนา) เปน Standard (มาตรฐาน)
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การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีว

คุณสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได คุณสมบัตินี้ชวยประหยัดคาใชจายในการพิมพแบบราง

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. คลิกเมนูปอปอัป Layout (รูปแบบ)

3. ถัดจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละหนา (1, 2,
4, 6, 9, หรือ 16)

4. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

5. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การตั้งตัวเลือกสี

คุณสามารถใชเมนูปอปอัป Color Options (ตัวเลือกสี) เพ่ือควบคุมการอานคาสีและการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรได

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ)

2. เปดเมนูปอปอัป Color Options (ตัวเลือกสี)

3. หากคุณใช Mac OS X ใหคลิก Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)

4. ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถาย
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การใชการพิมพสองดาน (ระบบดูเพล็กซ)
ในการพิมพเอกสารบนกระดาษทั้งสองดาน ใหไปที่เครื่องพิมพ และใสกระดาษอีกครั้งดวยตนเอง หลังพิมพดานแรกแลว

หมายเหตุ กระดาษที่ชํารุดหรือใชแลว อาจทําใหกระดาษติดและไมควรใช อยาสั่งพิมพท้ังสองดานในกรณีท่ีเปน
ฉลากหรือแผนใส

สําหรับ Windows คุณตองกําหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการพิมพ 2 ดานดวยตนเอง

ในการกําหนดคาไดรเวอรเครือ่งพิมพทีใ่ชกับ Windows สําหรับการพิมพสองดาน

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

2. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties

3. คลิกที่แถบ Device Settings

4. ในพ้ืนท่ีของ ตัวเลือกการจดัการกระดาษ เลือก ใชการพิมพสองดานดวยตนเองได คลิก OK

การพิมพสองหนาดวยตัวเอง

1. ใสกระดาษลงในถาด 1, ถาด 2 หรือถาดเสริม 3

หากคุณใชกระดาษหัวจดหมาย ใหใสกระดาษโดยคว่ําหนาลง โดยใหขอบดานบนอยูดานหลังของถาด

2. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

3. เลือกขนาดและประเภทที่เหมาะสม

4. ท่ีแถบ ตกแตง ใหเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเอง

หมายเหตุ คาเริ่มตนคือการเย็บเลมดานยาวสําหรับหนากระดาษในแนวตั้ง หากจะเปลี่ยนเปนการเย็บเลม
แบบดานสั้น ใหคลิกที่คําสั่ง Flip Pages Up

5. คลิก OK เพ่ือพิมพดานแรก
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6. ไปที่เครื่องพิมพ เมื่อขอความ ใสถาด 1 ปรากฏข้ึน ใหนํากระดาษเปลาออกจากถาด 1 แลวนําปกกระดาษออก
จากถาดกระดาษออกและใสลงในถาด 1 ใหมโดยใหดานที่พิมพแลวอยูดานบน และใหขอบดานบนหันเขาหาเครื่อง
พิมพ

หมายเหตุ อยานําแผนท่ีวางออกจากปกกระดาษที่พิมพแลว หากงานพิมพสองดานดวยตนเองใชกระดาษ
มากกวา 100 แผน ใหใสกระดาษไมเกิน 100 แผนลงในถาด 1

7. กด ตกลง เพ่ือพิมพดานที่สอง

8. หากงานพิมพสองดานดวยตนเองใชกระดาษมากกวา 100 แผน ขอความ ใสถาด 1 จะปรากฏขึ้น ใสกระดาษสูงสุด
100 แผนลงในถาด 1 แลวคลิก ตกลง เพ่ือสั่งพิมพดานที่สองตอ
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การหยุดคําสั่งพิมพ
คุณสามารถหยุดคําสั่งพิมพจากแผงควบคุมเครื่องพิมพหรือโปรแกรมซอฟตแวรก็ได สําหรับการหยุดคําสั่งพิมพจาก
คอมพิวเตอรในเครือขาย โปรดดูความชวยเหลือแบบออนไลนสําหรับซอฟตแวรเครือขายนั้นๆ

หมายเหตุ หลังจากคุณสั่งยกเลิกงานพิมพ เครื่องพิมพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพท้ังหมด

วิธกีารหยุดงานทีก่าํลงัพิมพทีแ่ผงควบคุมเครือ่งพิมพ

กด X ท่ีแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากงานพิมพดําเนินการไปมากแลว คุณอาจไมสามารถยกเลิกงานพิมพนั้น

วิธกีารหยุดงานทีก่าํลงัพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เพ่ือใหคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ

หากมีคําสั่งพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปที่เครื่องพิมพ คําสั่งเหลานั้นอาจจะรออยูในคิวการพิมพ (ตัวอยางเชนใน
Windows Print Manager) ดูในเอกสารกํากับของซอฟตแวรนั้นๆ สําหรับคําสั่งในการยกเลิกคําสั่งพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือสปูลเลอรการพิมพ (Windows 2000 หรือ XP)
ใหลบงานพิมพท่ีนั่น

สําหรับ Windows 2000 และ Windows XP ใหคลิก Start แลวคลิก Printers and Faxes หรือคลิก Start แลวคลิก
Control Panel และคลิก Printers and Faxes ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ เพ่ือเปดสปูลเลอรการพิมพ เลือกงาน
พิมพท่ีคุณตองการยกเลิก แลวกด Cancel หรือ Delete หากงานพิมพไมไดรับการยกเลิก คุณอาจตองเริ่มตนการทํางาน
ของคอมพิวเตอรอีกครั้ง
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5 การจัดการเครื่องพิมพ

บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ

● การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ

● การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย

● การใช HP ToolboxFX

● การใช Macintosh Configure Device
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การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ
คุณสามารถพิมพหนาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพและการกําหนดคาในปจจุบันไดจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ
ตารางดานลางแสดงขั้นตอนในการสั่งพิมพหนาขอมูลเครื่องพิมพ

รายละเอยีดของหนา วิธกีารพมิพหนา

รูปแบบเมนู

แสดงเมนูของแผงควบคุมและการตั้งคาท่ีใชได

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. หากไมไดไฮไลต รูปแบบเมน ูกด < หรือ > จนกวาจะไฮไลตท่ีตัวเลือกนั้น แลวกด ตกลง

สําหรับรายละเอียดเมนูของแผงควบคุมและคาตางๆ โปรดดู การใชเมนูของแผงควบคุม

หนากาํหนดคา

แสดงการตั้งคาเคร่ืองพิมพและอุปกรณเสริมท่ี
ติดตั้งไว

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต รายงานการกาํหนดคา แลวกด ตกลง

สถานะวสัดสุิ้นเปลอืง

แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต สถานะวสัดุสิ้นเปลอืง แลวกด ตกลง

หมายเหตุ หากอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีใชไมใชของ HP หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองอาจไม
แสดงอายุการใชงานท่ีเหลือของอุปกรณสิ้นเปลืองดังกลาว หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ด ูตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP

หนาตวัอยาง

แสดงหนาสีท่ีคุณสามารถใชตรวจสอบคุณภาพ
การพิมพได

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต หนาตวัอยาง แลวกด ตกลง

หนาเครอืขาย (เคร่ืองพิมพ HP Color
LaserJet 2700n เทาน้ัน)

แสดงการตั้งคาเครือขายของเคร่ืองพิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต รายงานเครอืขาย แลวกด ตกลง

หนาแสดงการใช

แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS,
หนาท่ีติดอยูหรือเลือกใชผิดในเคร่ืองพิมพ,
หนาท่ีพิมพสีเดียว (ขาวดํา) หรือหนาสี และ
รายงานจํานวนหนาน้ัน

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต หนาแสดงการใช แลวกด ตกลง

ลอ็กการใชสี

แสดงขอมูลการใชสีของเคร่ืองพิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต ลอ็กการใชส ีแลวกด ตกลง

รายการแบบอกัษร PCL

แสดงแบบอักษร PCL ท่ีขณะน้ีติดตั้งในเคร่ือง
พิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพื่อไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพื่อไฮไลต รายการแบบอกัษร PCL แลวกด ตกลง
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รายละเอยีดของหนา วิธกีารพมิพหนา

รายการแบบอกัษร PS

แสดงแบบอักษร PS ท่ีติดตั้งในเคร่ืองพิมพ
ปจจุบัน

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต รายการแบบอกัษร PS แลวกด ตกลง

หมายเหตุ รายการแบบอักษรยังใชแสดงวา แบบอักษรใดที่มีอยูใน DIMM แฟลช ท่ีเปน
อุปกรณเสริม

รายการแบบอกัษร PCL6

แสดงแบบอักษร PCL6 ท่ีติดตั้งในเคร่ืองพิมพ
ปจจุบัน

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต รายการแบบอกัษร PCL6 แลวกด ตกลง

หนาบรกิาร 1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต หนาบรกิาร แลวกด ตกลง
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การใชเวบ็เซริฟเวอรที่ใหมาดวย
หากเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายก็จะสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปดเว็บเซิรฟ
เวอรท่ีใหมาดวยจากคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows 95 และรุนสูงกวา

หมายเหตุ เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใชHP ToolboxFX เพ่ือดูสถานะเครื่องพิมพ

การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยชวยใหคุณสามารถดูสถานะเครื่องพิมพและเครือขาย รวมทั้งจัดการฟงกชันการพิมพไดจาก
คอมพิวเตอรของคุณ โดยไมตองไปจัดการที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● ดูขอมูลสถานะการควบคุมเครื่องพิมพ

● ตั้งประเภทกระดาษที่จะบรรจุในถาดแตละถาด

● ดูอายุการใชงานที่เหลือของอุปกรณสิ้นเปลืองทั้งหมดและสั่งซื้อเพิ่ม

● ดูและเปลี่ยนการกําหนดคาของถาด

● ดูและเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเครื่องพิมพ

● ดูและพิมพหนาภายในตางๆ

● ดูและเปลี่ยนการกําหนดคาเครือขาย

● ดูขอมูลการสนับสนุนซึ่งตรงกับสถานะปจจุบันของเครื่องพิมพ

● จํากัดการเขาใชคุณสมบัติการพิมพสี

ในการใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย คุณตองมี Microsoft Internet Explorer 6 หรือรุนท่ีสูงกวา, Netscape Navigator
7 หรือรุนท่ีสูงกวา, Safari 1.2 หรือรุนท่ีสูงกวา, Konqueror 3.2 หรือรุนท่ีสูงกวา, Firefox 1.0 หรือรุนท่ีสูงกวา,
Mozilla 1.6 หรือรุนท่ีสูงกวา หรือ Opera 7 หรือรุนท่ีสูงกวา เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยจะเร่ิมทํางานเมื่อเครื่องพิมพตอกับ
เครือขายที่ใช IP เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยไมสนับสนุนการเชื่อมตอเครื่องพิมพท่ีใช IPX หรือ AppleTalk คุณไมจําเปน
ตองตออินเทอรเน็ตก็สามารถเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรนี้ได

ในการเปดเวบ็เซริฟเวอรทีใ่หมาดวย คุณจะตองเชื่อมตออินเทอรเนต็
1. พิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในชองแอดเดรส/URL ในเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนในคอมพิวเตอรของคุณ (หาก

ตองการทราบ IP แอดเดรส ใหสั่งพิมพหนากําหนดคา) โปรดดู การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ เมื่อเปด URL ไดแลว คุณอาจจะบันทึก URL นี้ไว เพ่ือใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็วในครั้ง
ตอไป

2. ในเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวยมีแถบอยู 3 แถบ ซึ่งจะมีการตั้งคาตางๆ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ แถบ สถานะ,
แถบ การตั้งคา และแถบ เครือขาย คลิกแถบที่คุณตองการดู

ตอไปนี้คือขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแถบทั้งสามแถบ

สวนของเซริฟเวอรทีใ่หมาดวย

ตารางดานลางแสดงหนาจอทั่วไปของเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย
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แถบหรอืสวน คําอธบิาย

แถบสถานะ 

ใหขอมูลเคร่ืองพิมพ สถานะ และการ
กําหนดคา

● สถานะอปุกรณ: แสดงสถานะเครื่องพิมพและอายุใชงานท่ีเหลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โดย
คา 0% หมายถึงอุปกรณสิ้นเปลืองน้ันหมดแลว

● สถานะวสัดสุิ้นเปลอืง: หนาน้ีจะแสดงอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โดยคา
0% หมายถึงอุปกรณสิ้นเปลืองน้ันหมดแลว หนาน้ีจะแสดงหมายเลขชิ้นสวนของอุปกรณสิ้นเปลือง
ดวย

● การกาํหนดคาเครือ่งพมิพ: แสดงขอมูลท่ีมีอยูในหนากําหนดคาของเคร่ืองพิมพ

● สรุปเครอืขาย: หนาน้ีจะแสดงขอมูลท่ีมีอยูในหนากําหนดคาเครือขายของเคร่ืองพิมพ

● พมิพหนาขอมลู: ชวยใหคุณพิมพหนารายการแบบอักษร PCL, PCL6, PS และหนาสถานะวัสดุสิ้น
เปลืองท่ีเคร่ืองพิมพสรางขึ้น

● พมิพลอ็กการใชส:ี แสดงงานพิมพสีของผูใชในแตละงาน

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทํางาน: หนาน้ีจะแสดงขอมูลการทํางานและขอผิดพลาดท้ังหมดของเครื่องพิมพ

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยังหนาท่ีแสดงผลิตภัณฑท่ีสนับสนุน ปุม สนบัสนนุ จะมีรหัสผานปองกันไว

● ปุมซื้อวสัดสุิ้นเปลอืง : แสดงลิงคไปยังหนาท่ีคุณสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใหกับเคร่ืองพิมพได ปุม
ซื้อวสัดสุิ้นเปลอืง จะมีรหัสผานปองกันไว

แถบการตั้งคา 

ใหคุณสามารถกําหนดคาเคร่ืองพิมพจาก
คอมพิวเตอรของคุณได

● ขอมลูเครือ่งพมิพ: ใหคุณตั้งชื่อเคร่ืองพิมพและกําหนดหมายเลขสินทรัพยของเคร่ืองได ใสชื่อของ
บุคคลท่ีจะไดรับขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● การจดัการกระดาษ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการจัดการกระดาษของเคร่ืองพิมพได

● การพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการพิมพของเคร่ืองพิมพได

● PCL 5c: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PCL 5c ของเคร่ืองพิมพได

● PostScript: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PostScript ของเคร่ืองพิมพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนคุณภาพการพิมพของเคร่ืองพิมพได รวมถึงการ
ตั้งคาการปรับเทียบดวย

● ความเขมในการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงาของวัสดุสิ้น
เปลืองแตละอยางได

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคุณกําหนดคาโหมดการพิมพท่ีสอดคลองกับประเภทกระดาษที่เคร่ืองพิมพ
ยอมรับได

● การตั้งคาระบบ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนระบบของเคร่ืองพิมพได

● บรกิาร: ชวยใหคุณเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพิมพได

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยังหนาท่ีแสดงผลิตภัณฑท่ีสนับสนุน ปุม สนบัสนนุ จะมีรหัสผานปองกันไว

● ปุมซื้อวสัดสุิ้นเปลอืง : แสดงลิงคไปยังหนาท่ีคุณสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใหกับเคร่ืองพิมพได ปุม
ซื้อวสัดสุิ้นเปลอืง จะมีรหัสผานปองกันไว

หมายเหตุ แถบ การตั้งคา อาจจะมีการควบคุมโดยใชรหัสผาน ดังน้ัน หากเคร่ืองพิมพตอกับ
เครือขาย กอนจะเปล่ียนคาตางๆ ในแถบนี้ควรปรึกษากับผูดูแลเคร่ืองพิมพกอน

แถบเครอืขาย 

ใหคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย
จากคอมพิวเตอรของคุณได

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบนี้เพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อได
เชื่อมตอกับเครือขายท่ีใช IP แถบนี้จะไมปรากฏ เมื่อเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง

หมายเหตุ แถบ เครอืขาย อาจจะมีการควบคุมโดยใชรหัสผาน
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การใช HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คุณสามารถใชดําเนินการตอไปนี้:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเครื่องพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดูขอมูลการแกไขปญหา

● ดูเอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เมื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง หรือเมื่อเช่ือมตอเขากับเครือขาย
คุณตองติดต้ังซอฟตแวรแบบทั่วไปเพื่อใชงาน HP ToolboxFX

หมายเหตุ  HP ToolboxFX ใชกับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หรือ Macintosh ไมได ในการ
ใช HP ToolboxFX คุณตองติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP ในเครื่องคอมพิวเตอรกอน

หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองสามารถใชงานอินเทอรเน็ต ก็สามารถเปดและใชงาน HP ToolboxFX ได

ในการด ูHP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

● ในซิสเต็มเทรยของ Windows ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX

● ในเมนู Start ของ Windows คลิกที่ Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) คลิกที่ HP คลิก
HP Color LaserJet 2700 ซีรี่ส จากนั้นคลิก HP ToolboxFX

ในซอฟตแวร HP ToolboxFX จะมีขอมูลสวนตางๆ ตอไปนี้

● สถานะ

● การแจงเตือน

● ความชวยเหลือ

● การต้ังคาเครื่อง

● การต้ังคาเครือขาย

สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะของเครื่องพิมพ หนานี้จะแจงสภาวะของเครื่องพิมพ เชน กระดาษติดหรือถาด
ปอนกระดาษไมมีกระดาษ หลังการแกไขปญหาเครื่องพิมพแลว คลิกที่ รเีฟรชสถานะ เพ่ืออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ดูสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตโดยประมาณของหมึกพิมพท่ีเหลืออยู
ในตลับหมึกพิมพ และจํานวนหนาที่ไดพิมพโดยตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยังมีลิงคในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและ
เพ่ือคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● การกําหนดคาเครือ่งพิมพ ดูคําอธิบายโดยละเอียดของการกําหนดคาเครื่องพิมพปจจุบัน รวมทั้งขนาดหนวยความจําที่
ติดต้ัง และดูวามีการติดต้ังถาดเสริมหรือไม

● สรุปเครือขาย ดูคําอธิบายโดยละเอียดของการกําหนดคาเครือขาย รวมทั้ง IP แอดเดรสและสถานะเครือขาย
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● พิมพหนาขอมูล พิมพหนากําหนดคาและหนาขอมูลอื่นๆ ท่ีแตกตางกันไปของเครื่องพิมพ เชน หนาแสดงสถานะ
อุปกรณสิ้นเปลืองและหนาตัวอยาง

● พิมพล็อกการใชส ีดูขอมูลการใชสีของเครื่องพิมพ

● ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ ขอผิดพลาดลาสุดจะแสดงที่สวนบนสุดของรายการ

ล็อกแสดงบนัทกึการทํางาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน เปนตารางที่มี 4 คอลัมน ซึ่งบันทึกการทํางานของเครื่องพิมพไวเพ่ือใหคุณใชอางอิงได ล็อก
บันทึกจะมีรหัสที่ตรงกับขอความแสดงขอผิดพลาด ที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ตัวเลขในคอลัมน จํานวน
หนา จะระบุจํานวนหนาทั้งหมดที่เครื่องพิมพไดพิมพไปแลว เมื่อเกิดขอผิดพลาดดังกลาวขึ้น ในล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ยังประกอบดวยคําอธิบายโดยยอของขอผิดพลาดนั้นดวย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดู
ขอความท่ีแผงควบคุม

การแจงเตือน

โฟลเดอร การแจงเตือน มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● การตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ ตั้งคาเครื่องพิมพเพ่ือใหสงการแจงเตือนแบบปอปอัปถึงคุณในบางกรณี เชน ระดับผง
หมึกเหลือนอย

● การตั้งคาการแจงทางอีเมล ตั้งคาเครื่องพิมพเพ่ือใหสงการแจงเตือนทางอีเมลถึงคุณในบางกรณี เชน ระดับผงหมึก
เหลือนอย

ตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ

ใช HP ToolboxFX ในการตั้งคาเครื่องพิมพเพ่ือใหแสดงการแจงเตือนแบบปอปอัปบนคอมพิวเตอรของคุณในบางกรณี
การทํางานที่มีการแจงเตือน ไดแก ปญหากระดาษติด, ระดับผงหมึกเหลือนอยในตลับหมึกพิมพของ HP, มีการใชตลับหมึก
พิมพท่ีไมใชของ HP, ไมมีกระดาษในถาดปอนกระดาษ และขอความแสดงขอผิดพลาดบางอยาง

เลือกรูปแบบของปอปอัป, รูปแบบไอคอนซิสเต็มเทรย, การแจงเตือนของเดสกทอป หรือการแจงเตือนตางๆ รวมกัน การแจง
เตือนแบบปอปอัปและเดสกทอปจะปรากฏตอเมื่อเคร่ืองพิมพกําลังพิมพจากคอมพิวเตอรท่ีคุณต้ังคาการแจงเตือนไว การแจง
เตือนของเดสกทอปจะปรากฏใหเห็นช่ัวขณะหนึ่ง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนการตั้งคา เกณฑตลับหมึกใกลหมด ซึ่งจะกําหนดระดับผงหมึกที่จะทําใหเครื่องแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด ในหนา
การตั้งคาระบบ

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตั้งคาการแจงทางอเีมล

ใช HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาอีเมลแอดเดรสที่จะรับขอความแจงเตือนเมื่อเกิดกรณีตางๆ ไมเกินสองแอดเดรส คุณ
สามารถระบุเหตุการณท่ีแตกตางกันสําหรับแตละอีเมลแอดเดรสได โดยใชขอมูลของเซิรฟเวอรอีเมลท่ีจะสงขอความแจง
เตือนทางอีเมลสําหรับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณสามารถกําหนดคาใหสงการแจงเตือนทางอีเมลไดเฉพาะจากเซิรฟเวอรท่ีไมจําเปนตองใชการตรวจ
สอบผูใช หากเซิรฟเวอรอีเมลของคุณตองการใหคุณล็อกอินดวยชื่อผูใชและรหัสผาน คุณจะใชการแจงเตือนอีเมลไม
ได

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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ความชวยเหลือ

โฟลเดอร ความชวยเหลือ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● การแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปด Microsoft Office Basic Colors
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดู การเทียบสี

● ทําอยางไร ลิงคไปยังดัชนีของคูมือผูใช

● การแสดงตวัอยางแบบเคลื่อนไหว

● คูมือผูใช ดูขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ, การรับประกัน, ขอกําหนดตางๆ และการสนับสนุน คูมือผูใชมีอยูท้ังใน
ฟอรแมต HTML และ PDF

การตั้งคาเครือ่ง

โฟลเดอร การตั้งคาระบบ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● ขอมูลเครือ่งพิมพ ดูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ เชน คําอธิบายของเครื่องพิมพ และชื่อผูติดตอ

● การจดัการกระดาษ กําหนดคาถาดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษ
และประเภทกระดาษที่เปนคาเริ่มตน

● การพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพของเครื่องพิมพท่ีเปนคาเริ่มตน เชน จํานวนสําเนา และการวางกระดาษ

● PCL ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PCL

● PostScript ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PS

● คุณภาพการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาคุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพ

● ความเขมในการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

● ประเภทกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมดเครื่องพิมพสําหรับประเภทกระดาษแตละประเภท เชน กระดาษหัว
จดหมาย, กระดาษสําหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

● การตั้งคาระบบ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดย
อัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้งคา เกณฑตลับหมึกใกลหมด ซึ่งจะกําหนดระดับผงหมึกที่จะทําใหเครื่องแจงเตือนวาผงหมึกใกล
หมด

● บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ท่ีจําเปนในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ

● บันทึก/เรยีกคืนคา บันทึกคาปจจุบันของเครื่องพิมพไปยังไฟลในคอมพิวเตอรของคุณ ใชไฟลนี้ในการโหลดคาเดียว
กันลงในเครื่องพิมพอีกเครื่อง หรือเรียกคืนคาเหลานี้มายังเครื่องพิมพเครื่องนี้ในภายหลัง

● รหัสผาน กําหนดรหัสผานเพ่ือปกปองการตั้งคาของเครื่อง เมื่อกําหนดรหัสผานแลว หนาจอจะปรากฏขอความใหผูใช
ปอนรหัสผานกอนจะยอมใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของเครื่องได รหัสผานนี้เปนรหัสผานเดียวกับรหัสผานเว็บเซิรฟ
เวอรท่ีใหมาดวย

ขอมูลอุปกรณ

หนาขอมูลอุปกรณจะเปนท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพเพ่ือใชอางอิงตอไป ขอมูลที่คุณพิมพลงในฟลดเหลานี้ จะปรากฏใน
หนากําหนดคา คุณสามารถพิมพตัวอักษรใดก็ไดในฟลดแตละฟลดเหลานี้

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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การจัดการกระดาษ

ใชตัวเลือกการจัดการกระดาษ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาเริ่มตนของคุณ ตัวเลือกเหลานี้เปนตัวเลือกเดียวกันท่ีมีอยูใน
เมนูตางๆ ในแผงควบคุม หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชเมนูของแผงควบคุม

ในกรณีท่ีกระดาษหมด จะมีตัวเลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพ 3 ตัวเลือก ดังนี้:

● เลือก รอปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลิก จากรายการดรอปดาวน การดาํเนนิการเมื่อกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการดรอปดาวน เวลากระดาษหมด เพ่ือสงงานพิมพไปยังถาดกระดาษอื่น

ฟลด เวลาเมื่อกระดาษหมด จะระบุเวลาที่เครื่องพิมพรอกอนเริ่มดําเนินการตามที่คุณเลือก โดยคุณสามารถเลือกเวลาไดจาก
0 ถึง 3600 วินาที

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขณะพิมพ

ใชตัวเลือกการพิมพ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาของฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตัวเลือกเหลานี้เปนตัวเลือกเดียวกันกับที่
มีอยูบนแผงควบคุม หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชเมนูของแผงควบคุม

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PCL
ใชตัวเลือก PCL เพ่ือกําหนดคาเมื่อคุณใชการทํางานของเครื่องพิมพ PCL

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือก PostScript หากคุณใชการทํางานของเครื่องพิมพแบบ PostScript เมื่อใชตัวเลือก พิมพขอผิดพลาดของ
Print PostScript เคร่ืองจะพิมพหนาแสดงขอผิดพลาดของ PostScript ออกมาโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดขอผิดพลาด
PostScript ขึ้น

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

คุณภาพการพิมพ

ใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพ HP ToolboxFX เพ่ือปรับปรุงลักษณะของงานพิมพของคุณ ตัวเลือกเหลานี้เปนตัวเลือกเดียว
กันกับที่มีอยูบนแผงควบคุม หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชเมนูของแผงควบคุม

ตัวเลือกที่ใชในการควบคุมคุณภาพการพิมพมีดังตอไปนี้:

การปรับเทียบมาตรฐานของสี

● การปรับเทียบเมื่อเปดเครือ่ง ระบุวาตองการใหเครื่องพิมพทําการปรับเทียบเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

● การเลือกเวลาการปรับเทียบมาตรฐาน ระบุความถี่ท่ีตองการใหเครื่องทําการปรับเทียบ

● ปรับเทียบทันท ีต้ังคาใหเครื่องพิมพปรับเทียบทันที
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หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ

ใชการตั้งคาความเขมในการพิมพ เพ่ือชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ

● ความเขม ความเขม คือ ชวงความแตกตางระหวางสีออน (ไฮไลต) และสีเขม (แรเงา) หากตองการเพิ่มชวงระหวางสี
ออนและสีเขมโดยรวม ใหเพ่ิมการตั้งคา ความเขม

● ไฮไลต ไฮไลตคือสีท่ีออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพ่ิมการตั้งคา ไฮไลต การ
ปรับนี้จะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

● สีกลาง สีกลางคือสีท่ีมีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพ่ิมการตั้ง
คา สกีลาง การปรับนี้จะไมมีผลกับสีออนหรือสีเขม

● แรเงา แรเงาคือสีท่ีมีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพ่ิมการตั้งคา แรเงา
การปรับนี้จะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

ประเภทกระดาษ 
ใชตัวเลือก HP ToolboxFX ประเภทกระดาษ เพ่ือกําหนดคาโหมดพิมพท่ีสอดคลองกับกระดาษประเภทตางๆ เมื่อคุณเลือก
เรยีกคืนโหมด โหมดทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตั้งคาระบบ 
ใชตัวเลือกการตั้งคาระบบ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาการพิมพเบ็ดเตล็ด การตั้งคาเหลานี้ไมมีอยูในแผงควบคุม

หมายเหตุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บริการ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และอนุภาคของฝุนสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่
สะสมอยูอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน รอยดางของผงหมึกหรือรอยเปอน HP ToolboxFX มีวิธีทําความ
สะอาดทางเดินกระดาษที่งายดาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

การตั้งคาเครือขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบ การตั้งคาเครือขาย เพ่ือควบคุมการตั้งคาเกี่ยวกับเครือขายสําหรับเครื่องพิมพ เมื่อได
เชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP
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การใช Macintosh Configure Device
Macintosh Configure Device เปนโปรแกรมบนเว็บที่คุณสามารถใชกําหนดคาและทําการดูแลรักษาเครื่องพิมพจาก
คอมพิวเตอรท่ีใชงาน Mac OS X V10.3 หรือ V10.4 คุณสามารถใช Macintosh Configure Device เมื่อเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมตอกับเครือขาย คุณไมจําเปนตองเขาใชงานอินเทอรเน็ต ก็สามารถเปด
และใชงาน Macintosh Configure Device ได

หมายเหตุ คุณตองติดต้ังซอฟตแวรอยางสมบูรณเพ่ือใชงาน Macintosh Configure Device

ใช Macintosh Configure Device สําหรับการดําเนินการตอไปนี้

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพและพิมพหนาขอมูล

● ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพเริ่มตน

● ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขาย รวมทั้งคาตอไปนี้

❑ การกําหนดคา IP

❑ การตั้งคาเครือขายขั้นสูง

❑ การตั้งคา mDNS

❑ การตั้งคา SNMP

❑ รหัสผาน

ในการด ูMacintosh Configure Device เมื่อเชื่อมตอเครือ่งพิมพกับคอมพวิเตอรโดยตรง ใหปฏิบัตดิังนี้

1. เปด HP Director โดยคลิกที่ไอคอน HP Director

2. ใน HP Director คลิกที่ การตั้งคา

3. เลือก Configure device โฮมเพจ Macintosh Configure Device จะเปดข้ึนมา

ในการด ูMacintosh Configure Device เมื่อเชื่อมตอเครือ่งพิมพกับเครือขาย ใหปฏิบัตดิังนี้

1. เปดเว็บเบราเซอรใดก็ไดที่สนับสนุน:

● Safari 1.2 หรือรุนที่สูงกวา

● Netscape Navigator 7 หรือรุนท่ีสูงกวา

● Opera 7 หรือรุนท่ีสูงกวา

2. พิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร โฮมเพจ Macintosh Configure Device
จะเปดข้ึนมา
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6 สี

บทนี้จะอธิบายวิธีการพิมพสีท่ีใหคุณภาพดีท่ีสุด

● การใชสี

● การจัดการสี

● การเทียบสี
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การใชสี
เครื่องพิมพมีคุณสมบัติการปรับสีอัตโนมัติซึ่งใหผลลัพธสีท่ีดีท่ีสุด ดวยความใสใจในการออกแบบและทดสอบกับตารางสี ชวย
ใหสีท่ีไดมีความถูกตองและเนื้อสีเรียบสม่ําเสมอสําหรับสีท่ีพิมพออกมา

เครื่องพิมพยังมีเครื่องมือขั้นสูงตางๆ สําหรับมืออาชีพผูมีประสบการณ

HP ImageREt
HP ImageREt เปนเทคโนโลยีที่จะชวยใหคุณไดงานพิมพสีคุณภาพเยี่ยมโดยไมจําเปนเปลี่ยนการตั้งคาไดรเวอร หรือยอม
เลือกระหวางคุณภาพงานพิมพ ความเร็วของเครื่องพิมพ และหนวยความจํา ImageREt ใหภาพที่คมชัดเหมือนจริง

การเลือกกระดาษ

เพ่ือสีสันและคุณภาพของภาพที่พิมพดีท่ีสุด คุณจําเปนตองเลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจากเมนูการพิมพ
ของซอฟตแวร หรือจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ โปรดดู การเลือกวัสดุพิมพ

ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสีจะใหสีท่ีดีย่ิงขึ้น ตัวเลือกสีเหลานี้จะใชวิธีการกราดตรวจออบเจ็กต ซึ่งทําใหไดสีคุณภาพสูงสุดและการ
ต้ังคาฮาลฟโทนสําหรับใชในออบเจ็กตตางๆ (ขอความ กราฟก และภาพถาย) ในหนาแตละหนา ไดรเวอรเครื่องพิมพจะดูวา
ในแตละหนามีการใชออบเจ็กตใด และจะใชคาฮาลฟโทนและสีซึ่งจะใหงานพิมพคุณภาพดีท่ีสุดสําหรับออบเจ็กตแตละออ
บเจ็กต

ในการใชงานใน Windows คา อตัโนมตั ิและ ปรับดวยตนเอง ของจะอยู ท่ีแถบ สี ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) เปนสีมาตรฐานที่ใชกันทั่วโลก พัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพ่ือใหเปน
ภาษาสําหรับสีซึ่งใชรวมกันสําหรับจอภาพ, อุปกรณรับขอมูล (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) และอุปกรณสงขอมูล (เคร่ือง
พิมพและพล็อตเตอร) เปนขอมูลสีท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑ HP, ระบบปฏิบัติการของ Microsoft, เวิลดไวดเว็บ และซอฟตแวร
ท่ีใชในสํานักงานโดยสวนใหญ มาตรฐาน sRGB แทนจอภาพ Windows แบบทั่วไป และเปนมาตรฐานรวมกันของ HDTV

หมายเหตุ ปจจัย เชน ชนิดของจอภาพที่ใช และแสงไฟภายในหองจะมีผลตอสีบนจอภาพของคุณ หากตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การเทียบสี

เวอรชันใหมลาสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากลวนใช
sRGB เพ่ือแสดงสี เนื่องจากเปนสีท่ีเปนคาเริ่มตนในระบบปฏิบัติการ Microsoft ซึ่งไดนํา sRGB มาใชอยางกวางขวาง
เมื่อโปรแกรมและอุปกรณใช sRGB เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลสี ผูใชท่ัวไปจะพบวาการจับคูสีมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของคุณในการจับคูสีระหวางเครื่องพิมพ, จอคอมพิวเตอร และอุปกรณรับ
ขอมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ โดยไมตองเปนผูเชี่ยวชาญดานสี

การพิมพ 4 สี (CMYK)
สีน้ําเงิน, แดง, เหลือง และดํา (CMYK) คือสีหมึกที่ใชในการพิมพระบบ 4 สี งานดานกราฟกอารต (การพิมพและการเผย
แพร) ปกติจะใชไฟล CMYK เพ่ือใหไดรับสีท่ีสดใสสําหรับขอความและกราฟกตางๆ เครื่องพิมพจะใชไดรเวอรเครื่องพิมพ
PS เพ่ือตอบรับสี CMYK
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การจัดการสี
โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อตัโนมตัิ จะทําใหไดงานพิมพสีท่ีมีคุณภาพสูงสุดสําหรับเอกสารสี อยางไรก็ตาม ในบาง
ครั้งคุณอาจตองการพิมพเอกสารสีแบบเกรยสเกล (ขาวดํา) หรือเปลี่ยนตัวเลือกสีของเครื่องพิมพอันใดอันหนึ่ง

● ใน Windows ใหใชการตั้งคาที่แถบ สี ในไดรเวอรเครื่องพิมพเพ่ือพิมพแบบเกรยสเกลหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี

● หากใชคอมพิวเตอร Macintosh ใหใชเมนูปอปอัป Color Matching (การจับคูสี) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
เพ่ือพิมพแบบเกรยสเกลหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี

การพิมพแบบเกรยสเกล

เลือกตัวเลือก พิมพในโทนสีเทา จากไดรเวอรเครื่องพิมพเพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับการพิมพ
เอกสารสีท่ีจะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ

เมื่อเลือก พิมพในโทนสีเทา ไว เครื่องพิมพจะใชโหมดสีเดียว ซึ่งลดการใชตลับหมึกสี

ปรับสอีตัโนมตัหิรือปรับสดีวยตนเอง

ตัวเลือกการปรับสีแบบ อตัโนมตัิ จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแตละองค
ประกอบในเอกสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูความชวยเหลือแบบออนไลนของไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คา อตัโนมตัิ คือคาเริ่มตนของเคร่ืองพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท

ใชตัวเลือกการปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพ่ือปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบสําหรับขอความ
กราฟก และภาพถาย เขาไปที่ตัวเลือกสีท่ีกําหนดเองจากแถบ ส ีเลือก ดวยตนเอง จากนั้นเลือก การตั้งคา

ตัวเลือกสสีําหรับการปรับดวยตนเอง

การปรับสีดวยตนเองทําใหคุณสามารถปรับตัวเลือก สี (หรือ แมปสี) และ ฮาลฟโทน ไดเฉพาะอยางสําหรับขอความ,
กราฟก และภาพถาย

หมายเหตุ ในโปรแกรมที่แปลงขอความหรือกราฟกเปนภาพแรสเตอร การตั้งคา ภาพถาย จะควบคุมขอความและ
กราฟกดวย

ตาราง 6-1  ตัวเลือกสีสําหรับการปรับดวยตนเอง

รายละเอยีดการตั้งคา ตัวเลอืกการตั้งคา

ฮาลฟโทน

ฮาลฟโทน จะมีผลตอความละเอียดและ
ความคมชัดของงานพิมพสี

● ราบเรยีบ ใหงานพิมพที่ดีขึ้นสําหรับพ้ืนท่ีการพิมพ
ขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยรูปทึบ และปรับภาพถาย
ใหมีสีเรียบเนียนขึ้น ใชเลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณตอง
การงานพิมพท่ีสีเนียนกลืนเขากันท้ังภาพ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความ
และกราฟกท่ีตองการความคมชัดของลายเสนหรือ
สี หรือภาพที่มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ให
ใชตัวเลือกนี้เมื่อคุณตองการเนนท่ีกรอบภาพคม
ชัดและรายละเอียดของภาพ

สเีทากลาง

คา สีเทากลาง จะกําหนดวิธีท่ีใชในการ
สรางสีเทาในการพิมพขอความ กราฟก
และภาพถาย

● เฉพาะสดีํา จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใช
เฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําใหแนใจไดวาสีกลางท่ี
ไดไมไดเปนสีจากการผสม

● 4 สี จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจาก
ผงหมึกท้ัง 4 สี วิธีน้ีทําใหไดระดับสีท่ีเรียบเนียน
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รายละเอยีดการตั้งคา ตัวเลอืกการตั้งคา

กวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดําท่ีไดจะเปนสี
ดําท่ีมีความเขมสูงสุด

ควบคุมขอบ

การตั้งคา ควบคุมขอบ จะกําหนดวิธีการ
สรางขอบ การควบคุมขอบภาพมีองค
ประกอบ 2 ประการ คือ การปรับฮาลฟ
โทนและการเกลี่ยขอบ การปรับฮาลฟโทน
จะชวยเพ่ิมความคมชัดของขอบภาพ สวน
การเกล่ียขอบจะชวยลดปญหาความผิด
พลาดในการทับกันของสี ดวยการเกลี่ยให
ขอบขององคประกอบในภาพที่อยูติดกัน
เหล่ือมทับกันเล็กนอย

● สูงสุด คือคาสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปดใชการ
ปรับฮาลฟโทน

● ปกต ิเปนคาเร่ิมตนสําหรับตัวเลือกเกล่ียขอบ การ
เกล่ียขอบอยูในระดับกลางและมีการปรับฮาลฟ
โทนดวย

● นอย จะมีการเกล่ียขอบในระดับนอยท่ีสุด และมี
การปรับฮาลฟโทน

● ปด ไมมีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาลฟโทน

 

ส ีRGB ● คาเริ่มตน (sRGB) ใหเคร่ืองพิมพแปลขอมูลสี
RGB เปน sRGB มาตรฐาน sRGB เปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับของ Microsoft
และ World Wide Web Consortium
(http://www.w3.org)

● สดใส ใหเคร่ืองพิมพเพ่ิมความอิ่มตัวของสีในสี
ระดับมิดโทน สวนท่ีมีสีจางจะไดรับการเพิ่มใหมีสี
มากขึ้น แนะนําใหใชคาน้ีสําหรับพิมพกราฟกทาง
ธุรกิจ

● เครือ่ง สั่งใหเคร่ืองพิมพพิมพขอมูล RGB ใน
โหมดการพิมพปกติของเคร่ืองพิมพ เพ่ือสรางภาพ
ถายท่ีถูกตองเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณตองจัดการสี
ในโปรแกรมซึ่งคุณทํางานอยู หรือในระบบปฏิบัติ
การ

● AdobeRGB (1998) ใชสําหรับเอกสารที่ใชสี
AdobeRGB มากกวา sRGB ตัวอยางเชน
กลองถายรูปดิจิตอลจะถายรูปในแบบ
AdobeRGB และเอกสารที่สรางขึ้นดวย
Adobe PhotoShop จะใชสี AdobeRGB เมื่อ
พิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรระดับมืออาชีพท่ีใช
AdobeRGB คุณควรปดการจัดการสีใน
โปรแกรมซอฟตแวร และใหเคร่ืองพิมพจัดการสี

● Photo Image จะอานสี RGB ในลักษณะ
เหมือนการพิมพเปนภาพถาย โดยใชแล็บดิจิตอล
ขนาดเล็ก ซึ่งใหสีท่ีคมชัดมากกวาโหมดคาเร่ิมตน
ใชคาน้ีสําหรับพิมพภาพถาย

การจาํกดัการพิมพสี

เครื่องพิมพนี้มีการตั้งคา จํากัดส ีผูดูแลระบบสามารถใชการตั้งคาเพ่ือจํากัดการเขาใชคุณสมบัติการพิมพสีของผูใช เพ่ือ
ประหยัดผงหมึกสี หากคุณไมสามารถพิมพสีได ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณ

1. กด ตกลง เพ่ือเปดเมนู

2. กด < หรือ > เพ่ือไฮไลต การตั้งคาระบบ แลวกด ตกลง

3. กด < หรือ > เพ่ือไฮไลต คุณภาพการพิมพ แลวกด ตกลง

4. กด < หรือ > เพ่ือไฮไลต จํากัดสี แลวกด ตกลง

ตาราง 6-1  ตัวเลือกสีสําหรับการปรับดวยตนเอง (ตอ)

70 บท 6   สี THWW

http://www.w3.org


5. กด < หรือ > เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้

● ใชสี

● ไมใชสี

6. กด ตกลง เพ่ือเก็บขอมูลการตั้งคา

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถตรวจสอบการใชสีสําหรับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2700 บางรุน โดยการพิมพล็อก
การใชสี โปรดดู การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ
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การเทียบสี
ข้ันตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรนั้นคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของเครื่อง
พิมพและคอมพิวเตอรนั้นแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red, green,
blue) แตเครื่องพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดุท่ีนํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเครื่องพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยีการพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเครื่องฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดีโอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเครื่องพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน

สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการจับคูสีคือการพิมพสี sRGB

การใช HP ToolboxFX เพื่อพิมพพาเลตต Microsoft Office Basic Colors
คุณสามารถใช HP ToolboxFX เพ่ือพิมพพาเลตตของ Microsoft Office Basic Colors ได ใชพาเลตตนี้เพ่ือเลือกสีที่
คุณตองการใชในเอกสารที่จะพิมพ ซึ่งจะแสดงสีจริงที่พิมพออกมาเมื่อคุณเลือกสีพ้ืนฐานเหลานี้ในโปรแกรมของ Microsoft
Office

1. ใน HP ToolboxFX เลือกโฟลเดอร ความชวยเหลือ

2. ในสวน การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ เลือก สพีื้นฐานในการพิมพ

การจบัคูกับหนงัสอืตวัอยางสี

ข้ันตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมาจากเครื่องพิมพ กับสีในหนังสือตัวอยางสีและหนังสืออางอิงสีมาตรฐานนั้นคอน
ขางยุงยาก โดยทั่วไป คุณสามารถไดรับสีท่ีตรงกันกับหนังสือตัวอยาง หากใชหมึกสีน้ําเงิน แดง เหลือง และดํา ในหนังสือ
ตัวอยาง สิ่งที่กลาวมานี้อางอิงถึงหนังสือตัวอยางสีผสม

หนังสือตัวอยางบางแบบจัดทําจากสีแบบสปอต ซึ่งใหสีพิเศษ สีแบบสปอตเหลานี้อยูภายนอกระดับสีของเครื่องพิมพ (ชวงสี)
หนังสือตัวอยางสีแบบสปอตสวนใหญมีหนังสือตัวอยางสีท่ีใหขอมูลสี CMYK ดวย

หนังสือตัวอยางสวนใหญมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประมวลผลซึ่งใชในหนังสือตัวอยางสี SWOP, EURO หรือ
DIC โดยสวนใหญแลว ใหเลือกการจําลองสีท่ีสอดคลองกันจากเมนูของเครื่องพิมพ เพ่ือใหไดรับการจับคูสีท่ีตรงกันมากที่สุด
หากคุณไมสามารถระบุมาตรฐานกระบวนการเทียบสีได ใหใชการจําลองหมึก SWOP
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7 การดูแลรักษา

บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ โดยมีหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

● การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
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การจัดการอุปกรณสิ้นเปลอืง
คุณภาพของงานพิมพนั้นข้ึนอยูกับการใช การจัดเก็บ และการตรวจการทํางานของตลับหมึกพิมพดวยเชนกัน

อายกุารใชงานของอปุกรณสิ้นเปลอืง

อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพขึ้นอยูกับรูปแบบการใชงานและปริมาณผงหมึกที่ตองใชในงานพิมพตางๆ ตัวอยางเชน เมื่อ
พิมพขอความที่ใชพ้ืนท่ี 5% ของหนากระดาษ ตลับหมึกพิมพสีดําของ HP จะพิมพไดเฉลี่ย 5,000 หนา (จดหมายธุรกิจทั่ว
ไปจะใชพ้ืนท่ีพิมพ 5% ของหนากระดาษ)

อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพจะลดลง หากมีการพิมพงานที่มีแค 1 หรือ 2 หนาบอยครั้ง ใชกระดาษที่มีน้ําหนัก
มาก คุณสามารถทราบอายุการใชงานโดยเฉลี่ยของหมึกพิมพไดตลอดเวลา โดยตรวจสอบอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก การตรวจสอบอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ

ชวงเวลาการเปลีย่นตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ตารางตอไปนี้แสดงชวงเวลาโดยประมาณกอนที่จะตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

จาํนวนหนา ชวงเวลาโดยประมาณ1

6,500 หนา2 (สีดํา) 6 เดือน

3,500 แผน (สี)

1 อายุการใชงานโดยประมาณคิดจากอัตรา 1,500 หนาตอเดือน
2 จํานวนหนาโดยประมาณของกระดาษขนาด A4/letter ท่ัวไปถือวาแตละหนามีสัดสวนสีของแตละสีประมาณ 5%

หากตองการสั่งซื้อวัสดุในการพิมพผานทางอินเทอรเน็ตสามารถไปที่ www.hp.com/support/clj2700

การตรวจสอบอายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพ

คุณสามารถตรวจสอบอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพไดโดยใชแผงควบคุมเครื่องพิมพ, เว็บเซิรฟเวอรในตัว, ซอฟตแวร
เครื่องพิมพ, HP ToolboxFX หรือซอฟตแวร Web Jetadmin ของ HP  ตรวจสอบเครื่องวัดอุปกรณสิ้นเปลืองบนแผง
ควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือดูระดับหมึกโดยประมาณ
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ภาพ 7-1  จอแสดงผลของเครื่องพิมพ

1 บริเวณขอความ/คําถาม

2 เคร่ืองวัดอุปกรณสิ้นเปลือง

3 ตลับหมึกพิมพสีจากซายไปขวาคือ ดํา เหลือง นํ้าเงิน และแดง

หากตองการทราบปริมาณที่แนนอน ใหพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองดวยวิธีการในตารางตอไปนี้

เคร่ืองพิมพ ขั้นตอน

แผงควบคุมเคร่ืองพิมพ 1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต รายงาน แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต สถานะวสัดสุิ้นเปลอืง แลวกด ตกลง

HP ToolboxFX ในแถบ สถานะ คลิก สถานะอปุกรณสิ้นเปลอืง เพ่ือเปดหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย 1. ในเบราเซอร ปอน IP แอดเดรสของโฮมเพจเครื่องพิมพ และกด Enter เพ่ือเปดหนาสถานะ
เคร่ืองพิมพ โปรดดู การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย

2. ทางดานซายของหนาจอ ใหคลิก สถานะอปุกรณสิ้นเปลอืง เพ่ือเปดหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

หมายเหตุ คุณสามารถด ูIP แอดเดรสไดจากหนาการกําหนดคาเครือขายของเคร่ืองพิมพ
โปรดดู การใชหนาขอมูลเคร่ืองพิมพ

HP Web Jetadmin ใน HP Web Jetadmin ใหเลือกเคร่ืองพิมพ หนาสถานะอุปกรณจะใหขอมูลเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพเสียหาย อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที และ
อยาสัมผัสพ้ืนผิวของลูกกลิ้ง
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ตลับหมึกพิมพของ HP
เมื่อคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแทตลับใหม คุณสามารถดูขอมูลอุปกรณสิ้นเปลืองตอไปนี้

● ปริมาณอุปกรณสิ้นเปลืองที่เหลืออยู

● หนาที่เหลือโดยประมาณ

● จํานวนหนาที่พิมพไปแลว

ตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Compay ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกใหมหรือนํามาผลิต
ใหม เนื่องจากไมใชผลิตภัณฑของ HP ของแท HP จึงไมสามารถควบคุมแบบหรือคุณภาพของผลิตภัณฑเหลานั้นได การ
บริการหรือซอมแซมเนื่องจากการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP ไมอยูในการรับประกันของเครื่องพิมพนี้

หากคุณใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP ทาง HP จะไมสามารถรับรองความถูกตองของคุณสมบัติบางอยาง

หากมีผูขายตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP แกคุณโดยอางวาเปนผลิตภัณฑ HP ของแท โปรดดู เว็บไซตและศูนยฮอตไลน
แจงเรื่อง HP ของปลอม

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพของแท

เครื่องพิมพจะตรวจสอบตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติเมื่อใสตลับหมึกเขาในเครื่องพิมพ ในระหวางการตรวจสอบ เครื่องพิมพ
จะแจงใหคุณทราบวาตลับหมึกพิมพท่ีใสเปนตลับหมึกพิมพ HP ของแทหรือไม

หากขอความบนแผงควบคุมเครื่องพิมพแจงวาตลับหมึกพิมพนี้ไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท แตคุณแนใจวาคุณไดซื้อ
ตลับหมึกพิมพของ HP มา โปรดดูท่ี เว็บไซตและศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม

เวบ็ไซตและศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม
โทรศัพทแจงศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บ
ไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดต้ังตลับหมึกของ HP แลวมีขอความบนเครื่องพิมพแจงวาตลับหมึกที่
ติดต้ังไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินข้ันตอนตางๆ เพ่ือ
แกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิ่งตอไปนี้

● คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพท่ีใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)
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การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลอืงและชิ้นสวน
ในการเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

คําแนะนําในการเปลีย่นวัสดใุนการพิมพ

เพ่ือใหการเปลี่ยนทําไดอยางถูกตองรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อคุณติดต้ังเครื่องพิมพ

● บริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพจะตองมีที่วางดานบนและดานหนาเครื่องพิมพสําหรับการนําวัสดุในการพิมพออก

● ควรวางเครื่องพิมพบนพ้ืนแบนราบมั่นคง

สําหรับคําแนะนําในการติดต้ังอุปกรณ โปรดดูคําแนะนําในการติดต้ังที่มีมากับอุปกรณนั้นๆ หรือไปที่ www.hp.com/
support/clj2700 

ขอควรระวัง Hewlett-Packard ขอแนะนําใหใชผลิตภัณฑของ HP กับเครื่องพิมพนี้ การใชผลิตภัณฑท่ีไมใช
ของ HP อาจกอใหเกิดปญหาซึ่งการแกไขไมไดอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการบริการของ Hewlett-
Packard

การเปลีย่นตลับหมึกพิมพ

เมื่อตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงาน แผงควบคุมจะแสดงขอความแนะนําใหคุณสั่งซื้อตลับหมึกพิมพมาเปลี่ยน เครื่อง
พิมพสามารถพิมพตอไปโดยใชตลับหมึกพิมพเดิม จนกวาแผงควบคุมจะแสดงขอความแนะนําใหคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เครื่องพิมพนี้ใชสีสี่สี และมีตลับหมึกพิมพแยกสําหรับแตละสี ไดแก สีดํา (K) สีน้ําเงิน (C) สีแดง (M) และสีเหลือง (Y)

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เมื่อ เปลีย่นตลับหมึกพิมพ <color> ปรากฏข้ึนบนแผงควบคุม

การเปลีย่นตลับหมึกพิมพ

1. เปดฝาดานหนา

ขอควรระวัง อยาวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณสง และอยาสัมผัสอุปกรณสง ซึ่งอยูบนดานในของฝาดานหนา
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2. นําตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวออกจากเครื่องพิมพ

3. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ นําตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวใสในถุงดังกลาวเพื่อนําไปรีไซเคิล

4. จับตลับหมึกพิมพไวท้ังสองขางแลวเขยาเบาๆ เพ่ือใหผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

ขอควรระวัง อยาสัมผัสตัวปดหรือพ้ืนผิวของลูกกลิ้ง
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5. ถอดล็อคสําหรับการขนสงสีสมและเทประหวางการขนสงออกจากตลับหมึกพิมพใหม ในการทิ้งเทปสําหรับการขนสง
และตัวล็อคสําหรับการขนสง ควรปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่นอยางเครงครัด

6. ปรับตลับหมึกพิมพใหตรงกับรองภายในเครื่องพิมพ และดันท่ีจับ สอดตลับหมึกพิมพเขาจนกระทั่งเขาที่แนนดีแลว

7. ปดฝาดานหนาใหแนน

หลังจากนั้นสักครู คําวา พรอม ควรจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม

8. การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว นําตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวใสในกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดดูจากคูมือการรีไซเคิล

9. หากตลับหมึกพิมพท่ีคุณใชอยูไมใชของ HP โปรดดูคําแนะนําเพ่ิมเติมจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ

สําหรับความชวยเหลือเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีเว็บไซตดังที่แสดงไวในคําแนะนําในการเปล่ียนวัสดุในการพิมพ
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การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน รอยดางของผงหมึกหรือรอยเปอน เครื่องพิมพนี้มีโหมดการทําความสะอาดซึ่ง
สามารถแกไขและปองกันปญหาเหลานี้ได

วิธกีารทําความสะอาดเครือ่งพิมพโดยใชแผงควบคุมเครือ่งพิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต บริการ แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต โหมดการทําความสะอาด แลวกด ตกลง

4. นํากระดาษธรรมดาใสในถาด 1 แลวกด ตกลง เพ่ือเริ่มกระบวนการทําความสะอาด

ในการทําความสะอาดเครือ่งพิมพโดยใช HP ToolboxFX
1. เปด HP ToolboxFX

2. ในชอง อุปกรณ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ

3. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร HP แลวคลิกที่ การแกไขปญหา

4. ใน หนาการทําความสะอาด คลิกที่ พิมพหนา เครื่องจะพิมพหนาที่มีรูปแบบเฉพาะออกมา

5. ท่ีเครื่องพิมพ ใหใสหนาที่มีรูปแบบเฉพาะในถาด 1 โดยหงายหนาขึ้น

6. ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร คลิกที่ ทําความสะอาด
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8 การแกปญหา

บทนี้จะอธิบายวาควรทําอยางไรเมื่อเครื่องพิมพของคุณเกิดปญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบื้องตน

● ขอความท่ีแผงควบคุม

● กระดาษติด

● เมนูการจัดกระดาษ

● ปญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ

● ปญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ

● ปญหาการพิมพสี

● งานท่ีพิมพออกมาไมถูกตอง

● ปญหาของเครื่อง Macintosh

● ปญหาของโปรแกรมซอฟตแวร

● การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

● ปญหาเครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)
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รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบื้องตน
หากคุณพบปญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ ใหใชรายการที่ตองตรวจสอบตอไปนี้ในการคนหาสาเหตุของปญหา

● ปลั๊กไฟเครื่องพิมพเสียบอยูหรือไม

● เครื่องพิมพเปดอยูหรือไม

● เครื่องพิมพอยูในสถานะ พรอม หรือไม

● สายเคเบิลที่จําเปนท้ังหมดเชื่อมตออยูหรือไม

● มีขอความใดบนแผงควบคุมหรือไม

● ติดต้ังอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

● ตลับหมึกที่เพ่ิงเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ไดรับการติดต้ังอยางถูกตองหรือไม และดึงแท็บที่ตลับหมึกออกแลวหรือยัง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ังและการตั้งคา โปรดดูท่ีคูมือเริ่มตนการใชงานของเครื่องพิมพ

หากคุณไมพบวิธีแกไขปญหาในคูมือเลมนี้ ใหไปที่ www.hp.com/support/clj2700

ปจจับทีม่ผีลตอประสทิธภิาพของเครือ่งพิมพ

ปจจัยท่ีมีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังนี้

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีน้ําหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB

● การกําหนดคา I/O ของเครื่องพิมพ

● ขนาดหนวยความจําของเครื่องพิมพท่ีติดต้ังไว

● ระบบปฏิบัติการของเครือขายและการกําหนดคา (ถามี)

● การทํางานของเครื่องพิมพ (PCL หรือ PS)

หมายเหตุ แมวาการเพิ่มหนวยความจําใหเครื่องพิมพอาจชวยแกปญหาเกี่ยวกับหนวยความจํา, ทําใหเครื่องพิมพ
จัดการงานที่มีกราฟกซับซอนไดดีขึ้น และลดเวลาดาวนโหลดงาน แตจะไมสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดของเครื่อง
พิมพ (ppm)
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ขอความทีแ่ผงควบคุม
ขอความที่แผงควบคุมจะแสดงสถานะเครื่องพิมพในขณะนั้น นอกจากนี้ การแจงเตือน, คําเตือน และขอความแสดงขอผิด
พลาดรายแรงจะบอกถึงกรณีตางๆ ท่ีอาจตองมีการดําเนินการ

ขอความเตือนและแจงเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจตองรับทราบขอความโดยกด ตกลง เพ่ือเริ่มพิมพตอ หรือกด
X เพ่ือยกเลิกงานพิมพ บางครั้งเมื่อมีคําเตือน งานพิมพท่ีคางอยูอาจพิมพไมเสร็จ หรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพของงาน
พิมพ หากขอความเตือนหรือขอควรระวังเกี่ยวของกับการพิมพ และใชคุณสมบัติการทํางานตอโดยอัตโนมัติอยู เครื่องพิมพ
จะพยายามเริ่มทํางานตอหลังจากคําเตือนปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยคุณไมตองรับทราบ

ขอความแสดงขอผิดพลาดรายแรง สามารถบอกถึงความลมเหลวบางอยาง การรีสตารตเครื่องพิมพอาจชวยแกปญหาได หาก
ยังคงมีขอผิดพลาดรายแรงอยู อาจตองสงเคร่ืองเขารับการซอมบํารุง

ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนํา

10.XXXX ขอผิดพลาดอปุกรณสิ้นเปลอืง ไมมีหรืออาน e-label ของตลับหมึกพิมพไมได

● 10.0000 = ขอผิดพลาด e-label สีดํา

● 10.0001 = ขอผิดพลาด e-label สีนํ้าเงิน

● 10.0002 = ขอผิดพลาด e-label สีแดง

● 10.0003 = ขอผิดพลาด e-label สีเหลือง

● 10.1000 = ไมมี e-label สีดํา

● 10.1001 = ไมมี e-label สีนํ้าเงิน

● 10.1002 = ไมมี e-label สีแดง

● 10.1003 = ไมมี e-label สีเหลือง

1. ติดตั้งตลับหมึกใหม

2. ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

3. หากยังแกปญหาน้ีไมได ใหเปล่ียนตลับหมึก

49 ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

50.X ขอผิดพลาดฟวเซอร

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดเก่ียวกับฟวเซอร ปดเคร่ืองพิมพ รอประมาณ 25 นาที และเปดเคร่ือง
พิมพ

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

51.XX ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดภายในเกี่ยวกับฮารดแวร ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
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54.XX ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดของเซ็นเซอรภายในตัวใด
ตัวหน่ึง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

55.X ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

57 ขอผิดพลาดของพดัลม

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพมีปญหาเก่ียวกับพัดลมในเคร่ือง ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

59.X ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพมีปญหาเก่ียวกับมอเตอรตัวใดตัวหนึ่ง ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

79 ขอผิดพลาด

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดภายในเกี่ยวกับเฟรมแวร ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

79 ขอผิดพลาดของบรกิาร

ปดแลวเปดใหม

มีการติดตั้ง DIMM ท่ีไมสามารถใชรวมกันได 1. ปดเคร่ืองพิมพโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. ติดตั้ง DIMM ท่ีเคร่ืองพิมพสนับนสนุน โปรดดู
รายการ DIMM ท่ีเคร่ืองสนับสนุนท่ี บริการและ
การสนับสนุน โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้ง
DIMM ท่ี การทํางานดวยหนวยความจํา

3. เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

<color> ทีไ่มไดรับอนญุาต มีการติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองใหมท่ีไมใชของ HP ขอ
ความนี้จะปรากฏขึ้นจนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคุณกด ตกลง

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
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การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนื่องจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใช
ของ HP

หากตองการพิมพงานตอ โปรดกด ตกลง

<color> ไมถกูตอง ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองท่ีไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองท่ีถูกตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานบนถึงดานลาง ดังน้ี ดํา, เหลือง, นํ้าเงิน, แดง

กระดาษติดใน <location>

(<location> ระบุตําแหนงท่ีมีกระดาษติด)

เคร่ืองพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยู นํากระดาษติดออกจากบริเวณท่ีระบุไวบนแผงควบ
คุม เคร่ืองควรจะเร่ิมพิมพตอ หากเคร่ืองไมทํางานตอ
ใหลองสั่งพิมพงานอีกคร้ัง

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

ขนาดทีไ่มทราบในถาด # เคร่ืองพิมพตรวจพบกระดาษที่พิมพในถาดท่ีไมตรง
กับการกําหนดคาของถาดนั้น

ใสกระดาษที่ถูกตองลงในถาด หรือกําหนดคาถาดตาม
ขนาดกระดาษที่ใสลงไป โปรดดู การกําหนดคา
ถาดกระดาษ

ขอผิดพลาดของอปุกรณ

กด ตกลง

เกิดขอผิดพลาดภายใน กด ตกลง เพ่ือเร่ิมพิมพงานตอ

ขอผิดพลาดของเซน็เซอร

ปดแลวเปดใหม

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดเก่ียวกับเซ็นเซอรสวนบน
สุดของหนา

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชเคร่ืองปองกันคล่ืนรบกวน ใหนําออก เสียบ
ปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง กด
สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

ขอผิดพลาดในการสื่อสารของเครือ่งพมิพ เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดในการสื่อสารภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน

หากคุณใชอุปกรณปองกันไฟกระชาก ใหนําออก
เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง
กดสวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพเพื่อเปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน

งานพมิพซับซอนเกนิไป

กด ตกลง

เคร่ืองพิมพไมสามารถประมวลผลหนาได กด ตกลง เพ่ือเร่ิมพิมพงานตอ แตอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพงานพิมพ

ติดตั้ง <color> ทีไ่มใชของ HP มีการติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองใหมท่ีไมใชของ HP ขอ
ความนี้จะปรากฏขึ้นจนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคุณกด ตกลง

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนื่องจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใช
ของ HP

หากตองการพิมพงานตอ โปรดกด ตกลง

ติดตั้งตลบัหมกึพมิพ <color> ยังไมไดติดตั้งตลับหมึกพิมพหรือติดตั้งในเคร่ืองพิมพ
ไมถูกตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ

ติดตั้งอปุกรณสิ้นเปลอืง ยังไมไดติดตั้งตลับหมึกพิมพอยางนอยหน่ึงตลับหรือ
ติดตั้งในเคร่ืองพิมพไมถูกตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ
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ปอนดวยตนเอง

กด ตกลง

ตั้งคาเคร่ืองพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง กด ตกลง เพ่ือลบขอความ จากนั้นใสกระดาษท่ีถูกตอง
ลงในถาด 1

พมิพผิด

กด ตกลง

กระดาษที่พิมพอาจดีเลยเล็กนอยเมื่อเล่ือนผานเคร่ือง
พิมพ

กดปุม ตกลง เพ่ือลบขอความ

พืน้ทีห่นวยความจําเหลอืนอย

กด ตกลง

หนวยความจําของเคร่ืองพิมพเกือบเต็ม กด ตกลง เพ่ือสิ้นสุดงาน หรือกด X เพ่ือยกเลิกงาน
พิมพ

แยกงานพิมพน้ันออกเปนงานพิมพที่เล็กลงกวาเดิม
โดยมีจํานวนหนาท่ีลดนอยลง

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเพิ่มหนวยความจําของเคร่ือง
พิมพ โปรดดู การทํางานดวยหนวยความจํา

มกีารใชอปุกรณสิ้นเปลอืงทีไ่มไดรับอนญุาต มีอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP ติดตั้งอยู และคุณ
กด ตกลง เพื่อยกเลิกขอความแสดงขอผิดพลาดนั้น

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเน่ืองจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใช
ของ HP

มฝีาเปด ฝาเคร่ืองพิมพเปดอยู ปดฝา

สั่งซื้อตลบัหมกึพมิพ <color> ตลับหมึกพิมพท่ีระบุใกลหมดอายุการใชงาน สั่งซื้อตลับหมึกพิมพท่ีแจงในขอความ การพิมพยังคง
ดําเนินตอไป จนกวา เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <color>
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก อุปกรณสิ้นเปลืองและ
อุปกรณประกอบ

สั่งซื้ออปุกรณสิ้นเปลอืง อุปกรณสิ้นเปลืองท่ีใกลหมดมีมากกวาหนึ่งอยาง ตรวจดูเคร่ืองวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ
หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูวาตลับใดมี
หมึกเหลือนอย โปรดดู การใชหนาขอมูลเคร่ืองพิมพ

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพท่ีแจงในขอความ การพิมพยังคง
ดําเนินตอไป จนกวา เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <color>
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก อุปกรณสิ้นเปลืองและ
อุปกรณประกอบ

อปุกรณสิ้นเปลอืงไมถกูตอง ติดตั้งตลับหมึกพิมพในชองท่ีไมถูกตองมากกวาหนึ่ง
ตลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองท่ีถูกตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานบนถึงดานลาง ดังน้ี ดํา, เหลือง, นํ้าเงิน, แดง

เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <color> หมึกพิมพในตลับหมด เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ

เปลีย่นอปุกรณสิ้นเปลอืง หมึกพิมพในตลับหมดมากกวาหนึ่งตลับ ตรวจดูเคร่ืองวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ
หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูวาตลับใด
หมึกหมด โปรดดู การใชหนาขอมูลเคร่ืองพิมพ

เปล่ียนตลับหมึก โปรดดู การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

ใชสไีมได ใชสดีําเทานัน้ มีการกําหนดคาเคร่ืองพิมพเปนการพิมพแบบไมใชสี
งานพิมพจะพิมพเปนสีขาวดําเทาน้ัน

เคร่ืองพิมพทํางานอยางถูกตองตามคาท่ีตั้งไวในขณะ
น้ี หากคุณตองการพิมพสี โปรดติดตอผูดูแลระบบของ
คุณ โปรดดู การจํากัดการพิมพสี

ใชอปุกรณสิ้นเปลอืงทีไ่มใชของ HP มีอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP ติดตั้งอยู และคุณ
กด ตกลง เพื่อยกเลิกขอความแสดงขอผิดพลาดนั้น

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
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ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนํา

การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนื่องจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใช
ของ HP

ใสกระดาษ ไมมีกระดาษในถาดทุกถาด ใสกระดาษสําหรับพิมพลงในถาด

ใสถาด #

กด ตกลง

เคร่ืองพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดานดวยตน
เอง และพิมพดานแรกแลว เคร่ืองพิมพรอใหคุณใส
กระดาษที่พิมพดานแรกแลวน้ันลงในถาด เพื่อพิมพ
ดานท่ีสอง

ใสกระดาษที่พิมพดานแรกแลวน้ันลงในถาด เพ่ือพิมพ
ดานท่ีสอง โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก การใชการ
พิมพสองดาน (ระบบดเูพล็กซ)

ใสถาด # <TYPE> <SIZE> มีการกําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษที่ตองการ
สําหรับงานพิมพในถาดแลว แตยังไมไดใสกระดาษใน
ถาดน้ัน

ใสกระดาษที่ถูกตองในถาดนั้น หรือกด ตกลง เพ่ือใช
กระดาษในถาดอื่น

ใสถาด 1 <TYPE> <SIZE> ไมไดกําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษที่ตองการ
สําหรับงานพิมพในถาดใด

ใสกระดาษที่ถูกตองในถาด 1 หรือกด ตกลง เพื่อใช
กระดาษในถาดอื่น

ไดรเวอรไมถกูตอง คุณกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมถูกตอง เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง

ไมดึงกระดาษ

กด ตกลง

เคร่ืองพิมพไมสามารถดึงกระดาษ ในถาด 1 ตรวจสอบวาวางกระดาษไวในถาดลึกพอ
หรือไม ในถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ตรวจสอบวาตัว
ปรับความยาวกระดาษอยูในตําแหนงท่ีถูกตองตาม
ขนาดกระดาษที่คุณใช

ใสกระดาษกลับเขาไปในถาดปอนกระดาษ แลวกด
ตกลง เพ่ือเร่ิมพิมพงานตอ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ
HP โปรดดู บริการและการสนับสนุน
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กระดาษติด
ใชภาพนี้เพ่ือแกปญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ สําหรับคําแนะนําในการนํากระดาษติดออก ดูท่ีการแกปญหากระดาษติด

ภาพ 8-1  ตําแหนงที่กระดาษติด (เครื่องพิมพในภาพที่แสดงไมมีถาดเสริม 3)

1 ถาดกระดาษออก

2 ทางเดินกระดาษ

3 ถาด 1

4 ถาด 2 หรือ 3

5 ฟวเซอร

สาเหตทุั่วไปของปญหากระดาษติด

สาเหตทุั่วไปของปญหากระดาษติด1

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษไมตรงตามขอกําหนด ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดของ HP เทาน้ัน โปรดดู ขอ
กําหนดเก่ียวกับวัสดุพิมพ

มีสวนประกอบที่ติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพทุกตลับ, ถาด และฟวเซอรไดรับการติดตั้งอยาง
ถูกตอง

กระดาษท่ีคุณบรรจุน้ันเคยใชงานกับเคร่ืองพิมพหรือเคร่ืองถายเอกสารมา
แลว

อยาใชกระดาษที่ผานการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

บรรจุกระดาษในถาดปอนไมถูกวิธี นํากระดาษสวนท่ีเกินออกจากถาดปอนกระดาษ ตรวจดูวาปกกระดาษอยู
ใตเคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุดในถาด โปรดดู การกําหนดคา
ถาดกระดาษ

กระดาษเบี้ยว ปรับตัวก้ันกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง ปรับตัวก้ันกระดาษเพื่อ
ใหพอดีกับปกกระดาษโดยไมทําใหบิดเบี้ยว

กระดาษโคงงอหรือเกาะติดกัน นํากระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศา หรือควํ่ากระดาษลง ใส
กระดาษกลับเขาไปในถาด

หมายเหตุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกิดไฟฟา
สถิต ซึ่งอาจทําใหกระดาษเกาะติดกันได

มีการนํากระดาษออกไปกอนที่จะออกมาทางถาดกระดาษออก รีเซ็ตเคร่ืองพิมพ รอใหหนาท่ีพิมพแลวออกมาที่ถาดกระดาษออกอยาง
เรียบรอย กอนหยิบออกมา
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สาเหตทุั่วไปของปญหากระดาษติด1

สาเหตุ วิธแีกไข

สภาพกระดาษที่ใชไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ไมดึงกระดาษ หยิบกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษมีนํ้าหนักเกิน 163 g/m2 เคร่ือง
จะไมสามารถดึงกระดาษจากถาดได

กระดาษท่ีใชมีขอบท่ีไมเรียบหรือเปนหยัก เปล่ียนกระดาษ

กระดาษท่ีมีการเจาะรูหรือมีลายนูน กระดาษท่ีมีการเจาะรูหรือมีลายนูนจะแยกออกจากกันไดยาก ปอนกระดาษ
แผนเดียวจากถาด 1

อุปกรณสิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพหมดอายุการใชงานแลว ตรวจสอบแผงควบคุมเคร่ืองพิมพวามีขอความบอกใหเปล่ียนอุปกรณสิ้น
เปลืองหรือไม หรือพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อดูอายุการใชงาน
ท่ีเหลืออยู โปรดดู การเปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน

เก็บรักษากระดาษไมถูกตอง เปล่ียนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหีบหอเดิมท่ีไดมาและเก็บ
ในท่ีท่ีเหมาะสม

1 หากเคร่ืองพิมพยังคงเกิดปญหากระดาษติดอยู โปรดติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP หรือผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตของ HP

การแกปญหากระดาษติด

ขั้นตอนตอไปนี้จะสอดคลองกับขอความกระดาษติดท่ีอาจปรากฏบนแผงควบคุม

กระดาษติดในถาด 1

1. นํากระดาษออกจากถาด 1
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2. จับกระดาษซึ่งติดอยูนั้นที่มุมทั้งสองมุมแลวดึงขึ้น

3. ใสกระดาษลงในถาด 1

4. ตรวจสอบใหแนใจวาที่กั้นกระดาษอยูชิดกระดาษโดยไมทําใหกระดาษงอ

5. กด ตกลง เพ่ือพิมพงานตอ
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กระดาษติดในถาด 2 หรือถาดเสริม 3

1. หากมีถาดเสริม 3 ติดต้ังอยู ใหดึงถาดออก และวางไวบนพ้ืนผิวที่เรียบ หากมองเห็นกระดาษที่ติด ใหดึงออก

2. หากมองไมเห็นกระดาษที่ติด ใหตรวจดูภายในเคร่ืองพิมพท่ีสวนบนของชองถาด นํากระดาษที่ติดออก

3. ดึงถาด 2 ออกมาแลววางบนพื้นท่ีแบนราบ

4. หากมองเห็นกระดาษที่ติด ใหดึงออก
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5. หากมองไมเห็นกระดาษที่ติด ใหตรวจดูภายในเครื่องพิมพท่ีสวนบนของชองถาด นํากระดาษที่ติดออก

6. ใสถาด 2 และถาดเสริม 3 กลับเขาที่

7. กด ตกลง เพ่ือพิมพงานตอ

92 บท 8   การแกปญหา THWW



กระดาษติดในทางเดินกระดาษ

สําหรับขอความที่แผงควบคุมนี้ โปรดดูบริเวณที่มีกระดาษติด 2 จุด จุดแรก ตรวจสอบที่ฝาดานหนาเพ่ือหากระดาษติด จุด
ถัดไป เริ่มตนตามข้ันตอนที่ 6 ตรวจสอบบริเวณฝาดานบน

1. เปดฝาดานหนา

ขอควรระวัง อยาวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณสง อยาสัมผัสสวนบนของอุปกรณสง หรือหนาสัมผัสที่ทาง
ดานซายของอุปกรณสง

หมายเหตุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

2. นํากระดาษที่มองเห็นไดออกใหหมด
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3. ไปที่แท็บ Registration-plate สีเขียวท่ีอยูดานลางของตลับหมึก

4. กดแท็บ และยก Registration plate ขึ้น นํากระดาษที่ติดออก และใส Registration plate กลับเขาที่เดิม

หมายเหตุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

5. ปดฝาดานหนา
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6. เปดฝาดานบน

7. หากมองเห็นกระดาษติด ใหดึงออกและปดฝาดานบน

8. หากมองไมเห็นกระดาษติด ใหใชสวิตชเปด/ปดเครื่องเพื่อปดเครื่องพิมพ

คําเตือน! ฟวเซอรจะมีความรอน ใหรอประมาณ 10 นาทีกอนดําเนินการตอ
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9. วางนิ้วหัวแมมือของคุณตรงสลักของฟวเซอร บีบสลัก และยกฟวเซอรขึ้น

10. ท่ีฟวเซอร ใหยกฝาชัตเตอร

ขอควรระวัง อยาเปดฝาชัตเตอรขณะที่ฟวเซอรอยูในเครื่องพิมพ

11. นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ
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12. จับฟวเซอรไวโดยใชนิ้วหัวแมมือจับสลักไว และดันท้ังสองขางของฟวเซอรเขาไปในเครื่องพิมพ กดฟวเซอรลงจนกระ
ท่ังคลิกเขาที่

13. ปดฝาดานบนและเปดเครื่องพิมพ

กระดาษติดในถาดกระดาษออก

สําหรับขอความนี้ในแผงควบคุม โปรดดูบริเวณที่มีกระดาษติด 2 จุด จุดแรก ตรวจสอบที่ถาดกระดาษออกเพื่อหากระดาษ
ติด จุดถัดไป เริ่มตนตามขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบบริเวณฝาดานบน

1. มองหากระดาษที่ติดอยูในบริเวณถาดกระดาษออก

2. นํากระดาษที่มองเห็นไดออกใหหมด

หมายเหตุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ
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3. เปดฝาดานบน

4. หากมองเห็นกระดาษติด ใหดึงออกและปดฝาดานบน

5. หากมองไมเห็นกระดาษติด ใหใชสวิตชเปด/ปดเครื่องเพื่อปดเครื่องพิมพ

คําเตือน! ฟวเซอรจะมีความรอน ใหรอประมาณ 10 นาทีกอนดําเนินการตอ
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6. วางนิ้วหัวแมมือของคุณตรงสลักของฟวเซอร บีบสลัก และยกฟวเซอรขึ้น

7. ท่ีฟวเซอร ใหยกฝาชัตเตอร

ขอควรระวัง อยาเปดฝาชัตเตอรขณะที่ฟวเซอรอยูในเครื่องพิมพ

8. นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ
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9. จับฟวเซอรไวโดยใชนิ้วหัวแมมือจับสลักไว และดันท้ังสองขางของฟวเซอรเขาไปในเครื่องพิมพ กดฟวเซอรลงจน
กระท่ังคลิกเขาที่

10. ปดฝาดานบนและเปดเครื่องพิมพ
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เมนกูารจัดกระดาษ
ใชเฉพาะวัสดุพิมพท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม ขอกําหนดของกระดาษที่ใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet Printer Family 
เทานั้น หากตองการขอมูลการสั่งซื้อ โปรดดู อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ

สําหรับขอกําหนดของกระดาษที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ โปรดดู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

เครือ่งพมิพดึงกระดาษทลีะหลายๆ แผน

สาเหตุ วิธแีกไข

มีกระดาษในถาดเกินกวาระดับความสูงของขีดบอกระดับสูงสุดของปก
กระดาษ (ถาด 2 หรือ 3)

เปดถาดใสกระดาษและตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษอยูต่ํากวาขีด
บอกระดับสูงสุดของกระดาษ

กระดาษติดกัน นํากระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิกลง แลวใสกลับ
เขาไปในถาดอีกคร้ัง

หมายเหตุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกิดไฟฟา
สถิต ซึ่งอาจทําใหกระดาษเกาะติดกันได

คุณสมบัติของกระดาษไมตรงตามขอกําหนดของเครื่องพิมพน้ี ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพน้ี
เทาน้ัน โปรดด ูขอกําหนดเก่ียวกับวัสดุพิมพ

มีการใชกระดาษในสภาพแวดลอมท่ีมีความชื้นสูง ใชกระดาษประเภทอื่น

เครือ่งพมิพดึงกระดาษผิดขนาด

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมไดใสกระดาษที่มีขนาดถูกตองในถาด ใสกระดาษท่ีมีขนาดถูกตองในถาด

คุณไมไดเลือกขนาดกระดาษที่ถูกตองในโปรแกรมซอฟตแวรหรือได
รเวอรเคร่ืองพิมพ

ตรวจใหแนใจวาการตั้งคาในโปรแกรมและในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง
เน่ืองจากการตั้งคาในโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
และการตั้งคาในแผงควบคุม และการตั้งคาในไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะแทน
ท่ีการตั้งคาในแผงควบคุม

คุณไมไดเลือกกระดาษขนาดที่ถูกตองสําหรับถาด 1 ในแผงควบคุมเคร่ือง
พิมพ

จากแผงควบคุม เลือกวัสดุพิมพในขนาดท่ีถูกตองสําหรับถาด 1

กําหนดคากระดาษในถาดไมถูกตอง พิมพหนากําหนดคาออกมา หรือใชแผงควบคุมเพ่ือดูขนาดกระดาษที่ได
กําหนดคาถาดไว

เครือ่งพมิพดึงกระดาษผิดถาด

สาเหตุ วิธแีกไข

ไดรเวอรท่ีคุณใชอยูเปนของเคร่ืองพิมพอื่น ใชไดรเวอรสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี

ถาดท่ีระบุไวไมมีกระดาษ นํากระดาษใสในถาดท่ีระบุ

กําหนดคากระดาษในถาดไมถูกตอง พิมพหนากําหนดคาออกมา หรือใชแผงควบคุมเพ่ือดูขนาดกระดาษที่ได
กําหนดคาถาดไว

THWW เมนูการจัดกระดาษ 101



กระดาษไมถกูปอนเขาโดยอตัโนมตัิ

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณเลือกการปอนดวยตนเองในโปรแกรมซอฟตแวร ปอนกระดาษในถาด 1 และกดปุม ตกลง

ไมมีกระดาษในถาด ใสกระดาษลงในถาด

ยังมีกระดาษคางอยูในเคร่ืองเนื่องจากปญหาการติดขัด เปดเคร่ืองพิมพและนํากระดาษที่ติดคางออกจากทางเดินกระดาษ ระวังอยา
ใหมีกระดาษคางอยูบริเวณฟวเซอร โปรดดู กระดาษติด

กําหนดคากระดาษในถาดไมถูกตอง พิมพหนากําหนดคาออกมา หรือใชแผงควบคุมเพ่ือดูขนาดกระดาษที่ได
กําหนดคาถาดไว

ตัวก้ันกระดาษในถาดไมไดปรับมาชิดปกกระดาษพอดี ตรวจดูใหแนใจวาตัวก้ันกระดาษปรับมาชิดปกกระดาษพอดี

กระดาษไมถกูดึงจากถาด 2 และ 3

สาเหตุ วิธแีกไข

มีการเลือกการปอนกระดาษดวยมือหรือเลือกถาด 1 ในโปรแกรม
ซอฟตแวร

ปอนกระดาษในถาด 1 และกดปุม ตกลง

ไมมีกระดาษในถาด ใสถาด

ไมไดเลือกประเภทกระดาษที่ถูกตองสําหรับถาดในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ เลือกประเภทกระดาษที่ถูกตองสําหรับถาดนั้น

ยังมีกระดาษคางอยูในเคร่ืองเนื่องจากปญหาการติดขัด เปดเคร่ืองพิมพและนํากระดาษที่ติดคางออกจากทางเดินกระดาษ ระวังอยา
ใหมีกระดาษคางอยูบริเวณฟวเซอร โปรดดู กระดาษติด

ถาด 3 (ถาดปอนกระดาษ 500 แผน) ไมปรากฏเปนถาดเสริม ถาด 3 จะปรากฏขึ้นเปนตัวเลือกเมื่อไดติดตั้งไวแลวเทาน้ัน ตรวจดูวา
ถาด 3 ไดรับการติดตั้งไวถูกตอง และกําหนดใหไดรเวอรเคร่ืองพิมพรับรู
ถาด 3 โปรดดู การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ถาด 3 ไดรับการติดตั้งไมถูกตอง พิมพหนากําหนดคาเพื่อเปนการยืนยันวาถาด 3 ไดรับการติดตั้งเรียบรอย
แลว หากยังไมไดติดตั้ง ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้งทุกชิ้นสวนของถาด
ปอนกระดาษ 500 แผนซึ่งเปนถาดเสริมเขากับเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง
แลว

กําหนดคากระดาษในถาดไมถูกตอง พิมพหนากําหนดคาออกมา หรือใชแผงควบคุมเพ่ือดูขนาดกระดาษที่ได
กําหนดคาถาดไว

ตัวก้ันกระดาษในถาดไมไดปรับมาชิดปกกระดาษพอดี ตรวจดูใหแนใจวาตัวก้ันกระดาษปรับมาชิดปกกระดาษพอดี

แผนใสหรอืกระดาษมันไมไดปอนเขาเครือ่งพมิพ

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจใสแผนใสท่ีไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชแผนใสท่ีไดรับการออกแบบสําหรับเคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet

คุณไมไดระบุขนาดกระดาษที่ถูกตองในซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ือง
พิมพ

ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกประเภทกระดาษที่ถูกตองในซอฟตแวรหรือ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ใสกระดาษในถาดมากเกินไป นํากระดาษสวนท่ีเกินออกจากถาด ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษไมสูง
เกินขีดจํากัดความสูงในถาด 2 หรือ 3 ในถาด 1 ใหใสกระดาษคร้ังละ 1
แผนเทาน้ัน
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แผนใสหรอืกระดาษมันไมไดปอนเขาเครือ่งพมิพ

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษในถาดกระดาษอื่นมีขนาดเทากับแผนใสหรือกระดาษมัน และ
เคร่ืองพิมพไดตั้งคาเร่ิมตนไวท่ีถาดกระดาษอื่น

ตรวจดูใหแนใจวา คุณไดเลือกถาดปอนกระดาษที่บรรจุแผนใสหรือ
กระดาษมันในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลว ใชแผง
ควบคุมเคร่ืองพิมพเพ่ือกําหนดคาถาดนี้เพ่ือใหเคร่ืองพิมพใชประเภท
กระดาษท่ีบรรจุอยูในถาด โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

ถาดท่ีบรรจุแผนใสหรือกระดาษมันไมไดถูกกําหนดคาประเภทกระดาษไว
อยางถูกตอง

ตรวจดูใหแนใจวา คุณไดเลือกถาดปอนกระดาษที่บรรจุแผนใสหรือ
กระดาษมันในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลว ใชแผง
ควบคุมเคร่ืองพิมพเพ่ือกําหนดคาถาดนี้เพ่ือใหเคร่ืองพิมพใชประเภท
กระดาษท่ีบรรจุอยูในถาด โปรดดู การกําหนดคาถาดกระดาษ

ปญหาการพมิพซองจดหมาย

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณใสซองจดหมายในถาดที่ไมรองรับการพิมพ ใสซองจดหมายลงในถาด 1

ซองจดหมายงอหรือเสียหาย ลองพิมพดวยซองอื่น ควรเก็บซองจดหมายไวในท่ีท่ีเหมาะสม โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมไดจาก ซองจดหมาย

แถบกาวปดผนึกของซองจดหมายผนึกติดกันเน่ืองจากมีความชื้นมากเกิน
ไป

ลองพิมพดวยซองอื่น ควรเก็บซองจดหมายไวในท่ีท่ีเหมาะสม

แนวการวางซองจดหมายไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาคุณวางซองจดหมายถูกแนวหรือไม โปรดดู การกําหนด
คาถาดกระดาษ

เคร่ืองพิมพน้ีไมรองรับซองจดหมายที่คุณกําลังใชอยู โปรดดู ขอกําหนดเก่ียวกับวัสดุพิมพ หรือ HP LaserJet Printer
Family Print Media Specification Guide

ถาดถูกกําหนดคาไวเปนขนาดอื่น ท่ีไมใชขนาดซองจดหมาย กําหนดคาถาดใหเปนขนาดซองจดหมาย

งานทีพ่มิพออกมางอหรอืยับ

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณสมบัติของกระดาษไมตรงตามขอกําหนดของเครื่องพิมพน้ี ใชเฉพาะกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพน้ีเทา
น้ัน โปรดดู ขอกําหนดเก่ียวกับวัสดุพิมพ

กระดาษเสียหายหรือมีสภาพชํารุด นํากระดาษออกจากถาด และใสกระดาษท่ีมีสภาพดี

บริเวณท่ีใชงานเคร่ืองพิมพมีความชื้นสูงเกินไป ตรวจดูใหแนใจวาความชื้นในบริเวณท่ีใชงานเคร่ืองพิมพไมสูงเกินขอ
กําหนดเร่ืองความชื้น

งานท่ีกําลังพิมพมีพ้ืนท่ีสีเขมทึบขนาดใหญ พ้ืนท่ีสีเขมทึบขนาดใหญอาจทําใหกระดาษมวนมากเกินไป ลองใชลวดลาย
อื่นท่ีไมมีพ้ืนท่ีดังกลาว

เก็บรักษากระดาษที่ใชไมถูกตองและอาจทําใหกระดาษเกิดความชื้น นํากระดาษออกและใสกระดาษใหมท่ีนํามาจากหีบหอท่ียังไมไดแกะและยัง
ไมเคยใช

มีขอบกระดาษบางสวนติดกัน นํากระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศาหรือพลิกกลับดาน แลว
ใสกลับเขาไปในถาดอีกคร้ัง อยาคล่ีปกกระดาษ หากยังมีปญหาอยูให
เปล่ียนไปใชกระดาษอื่น

ไมมีประเภทกระดาษที่ระบุในถาดกระดาษดังกลาวหรือไมมีการเลือกใน
ซอฟตแวร

กําหนดคาซอฟตแวรสําหรับกระดาษประเภทนั้น (ดูเอกสารคูมือ
ซอฟตแวร) กําหนดคาถาดสําหรับกระดาษประเภทนั้น โปรดดู การกําหนด
คาถาดกระดาษ
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งานทีพ่มิพออกมางอหรอืยับ

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษผานการใชงานแลว อยาใชกระดาษที่เคยใชแลว

งานท่ีพิมพออกมางอเสมอๆ ใชเมนู บรกิาร ท่ีแผงควบคุมเพ่ือเปดตัวเลือก ลดการมวนงอของกระดาษ
โปรดดู บริการเมนู

เครือ่งพมิพจะไมสามารถพมิพสองดานดวยตนเอง (การพมิพสองดาน) ไดถกูตอง 

สาเหตุ วิธแีกไข

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาไวสําหรับการพิมพแบบสองหนา กําหนดใหไดรเวอรเคร่ืองพิมพใชการพิมพแบบสองหนา โปรดด ูการเปด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หนาแรกพิมพลงดานหลังของแบบฟอรมหรือกระดาษหัวจดหมายที่พิมพไว
แลว

สําหรับถาด 1 ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยใหดานแรกควํ่าหนาลง และ
ขอบดานลางเขาดานในกอน สําหรับถาด 2 หรือถาด 3 ใหปอนกระดาษหัว
จดหมายโดยใหดานแรกหงายหนาขึ้น และขอบดานบนอยูทางดานหลังของ
ถาด โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก การใชการพิมพสองดาน (ระบบดเูพล็กซ)

การกําหนดคาของเคร่ืองพิมพไมไดตั้งการพิมพสองหนาไว กําหนดคาเคร่ืองพิมพสําหรับการพิมพสองดานดวยตนเอง:

1. ในทาสกบารของ Windows คลิก Start คลิก Settings และคลิก
Printers

● สําหรับ Windows 2000 และ Windows XP คลิก Start
และคลิกท่ี Printers

2. เลือกเคร่ืองพิมพ

3. ในเมนู File คลิกท่ี Properties

4. คลิกที่แถบ การตั้งคาเครือ่ง หรือแถบ กาํหนดคา

5. เลือก ใชการพมิพสองดานดวยตนเองได

พมิพไดเพยีงดานเดยีวแมวาเลอืกการพมิพสองหนาดวยตนเองไว

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมไดเปดใชการพิมพสองหนาดวยตนเอง ตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดใชการพิมพแบบสองหนาดวยตนเอง
โปรดดู การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ขนาดกระดาษที่เลือกไวไมสนับสนุนการพิมพแบบสองหนา ปอนและเลือกกระดาษในขนาดและประเภทที่สนับสนุนการพิมพสองดาน
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ปญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของเครื่องพิมพ
หนาจอบนแผงควบคุมวางเปลา

สาเหตุ วิธแีกไข

สวิตชเปด/ปดเคร่ืองพิมพอยูในตําแหนงปด ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดอยูหรือไม พัดลมอาจทํางานในขณะที่เคร่ือง
พิมพอยูในโหมดสแตนดบาย (ปด)

หนวยความจํา DIMM ของเคร่ืองพิมพมีขอบกพรองหรือติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาหนวยความจํา DIMM ของเคร่ืองพิมพติดตั้งถูกตองและไมมี
ขอบกพรอง

เสียบสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพและเตารับไมแนนพอ ปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก จากนั้นเสียบสายไฟใหม เปดเคร่ือง
พิมพ

แรงดันไฟฟาของสายไฟไมถูกตอง ตอเคร่ืองพิมพเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันถูกตอง ตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก
แสดงระดับแรงดันไฟฟาท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ

สายไฟเสียหรือชํารุด เปล่ียนสายไฟ

เตารับสําหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพผิดปกติ เปล่ียนเตารับสําหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ

หนาจอของแผงควบคุมอานไดยาก

สาเหตุ วิธแีกไข

ความเขมสูงหรือต่ําเกินไปสําหรับสภาพแวดลอมในสํานักงาน ปรับระดับความเขมบนจอแสดงผลของแผงควบคุม โปรดด ูการตั้งคาระบบ
เมนู

เครือ่งพมิพเปดอยู แตไมพมิพงานออกมา

สาเหตุ วิธแีกไข

ไฟแสดงสถานะ Ready ไมสวาง กดปุม X เพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับสูสถานะ พรอม

ไมไดปดฝาดานบน ปดฝาดานบนใหแนน

เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <color> ปรากฏบนจอของแผงควบคุม เปล่ียนตลับหมึกท่ีระบุ

ขอความอื่นๆ ของเคร่ืองพิมพนอกเหนือจาก พรอม ปรากฏบนแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ

โปรดดู ขอความท่ีแผงควบคุม

คุณไมไดเลือกไดรเวอรท่ีถูกตองในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

เลือกไดรเวอร PS ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

พอรตคอมพิวเตอรไมไดรับการกําหนดคาหรือทํางานผิดปกติ เชื่อมตออุปกรณตอพวงอื่นกับพอรตน้ี เพ่ือตรวจสอบวาพอรตทํางานได
ตามปกติหรือไม

เครือ่งพมิพเปดอยูแตไมรับขอมลู

สาเหตุ วิธแีกไข

ไฟแสดงสถานะ Ready ไมสวาง กดปุม X เพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับสูสถานะ พรอม

ไมไดปดฝาดานหนา ปดฝาดานหนาใหแนน

ขอความอื่นๆ ของเคร่ืองพิมพนอกเหนือจาก พรอม ปรากฏบนแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ

โปรดดู ขอความท่ีแผงควบคุม
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เครือ่งพมิพเปดอยูแตไมรับขอมลู

สาเหตุ วิธแีกไข

สายเคเบิลอินเตอรเฟซไมถูกตองสําหรับการกําหนดคาน้ี เลือกสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่ถูกตองสําหรับการกําหนดคาของคุณ โปรดดู
การกําหนดคา USB

ตอสายเคเบิลอินเตอรเฟซเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรไมแนนพอ ถอดสายเคเบิลอินเตอรเฟซออกแลวตอใหมอีกคร้ัง

การกําหนดคาอินเตอรเฟซในหนาการกําหนดคาของเคร่ืองพิมพไมตรงกับ
คาท่ีกําหนดไวในคอมพิวเตอรแมขาย

กําหนดคาเคร่ืองพิมพใหตรงกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานไมถูกตอง ลองใชโปรแกรมที่คุณทราบวาทํางานไดถูกตองเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร

พอรตคอมพิวเตอรท่ีเคร่ืองพิมพเชื่อมตออยูไมไดรับการกําหนดคาหรือทํา
งานผิดปกติ

เชื่อมตออุปกรณตอพวงอื่นกับพอรตน้ี เพ่ือตรวจสอบวาพอรตทํางานได
ตามปกติหรือไม

ไมสามารถเลอืกเครือ่งพมิพจากคอมพวิเตอร

สาเหตุ วิธแีกไข

หากคุณใชสวิตชบ็อกซ คุณอาจไมสามารถเลือกเคร่ืองพิมพจาก
คอมพิวเตอร

เลือกเคร่ืองพิมพท่ีถูกตองดวยสวิตชบ็อกซ

ไฟแสดงสถานะ Ready ไมสวาง กดปุม X เพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับสูสถานะ พรอม

ขอความอื่นๆ ของเคร่ืองพิมพนอกเหนือจาก พรอม ปรากฏบนแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ

โปรดดู ขอความท่ีแผงควบคุม

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตองไมไดติดตั้งไวในคอมพิวเตอร ติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง

คุณไมไดเลือกเคร่ืองพิมพและพอรตท่ีถูกตองในคอมพิวเตอร เลือกเคร่ืองพิมพและพอรตท่ีถูกตอง

เครือขายไมไดถูกกําหนดคาอยางถูกตองสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี ใชซอฟตแวรเครือขายเพ่ือตรวจสอบการกําหนดคาเครือขายของเคร่ือง
พิมพ หรืออาจสอบถามจากผูดูแลระบบ

เตารับสําหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพผิดปกติ เปล่ียนเตารับสําหรับเสียบสายไฟเครื่องพิมพ

ขอความแจงวาการพมิพทั้งสองดานไมสามารถใชงานไดสาํหรบัประเภทและขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษท่ีเลือกไวไมสามารถใชกับการพิมพสองดานได ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชคุณสมบัติการพิมพท้ังสองดานดวยตนเอง
โปรดดู การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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ปญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ
ตารางตอไปนี้จะระบุปญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับแผงควบคุมเครื่องพิมพ รวมทั้งแนะนําวิธีแกไข

การตั้งคาแผงควบคุมทํางานไมถกูตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

หนาจอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพวางเปลา แมวาพัดลมจะทํางานอยูก็ตาม พัดลมอาจทํางานในขณะที่เคร่ืองพิมพอยูในโหมดสแตนดบาย (ปด) กด
สวิตชเปดปดเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

การตั้งคาเคร่ืองพิมพในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
แตกตางจากการตั้งคาท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

ยืนยันวาการตั้งคาโปรแกรมและไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกันเรียบรอยแลว
การตั้งคาโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพและแผงควบ
คุม สวนการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะแทนท่ีการตั้งคาของแผงควบคุม

บันทึกการตั้งคาท่ีแผงควบคุมไมถูกตอง เลือกการตั้งคาบนแผงควบคุมอีกคร้ัง แลวกด ตกลง เคร่ืองหมาย (*) จะ
ปรากฏอยูทางดานขวาของการตั้งคา

หากเคร่ืองพิมพอยูในเครือขาย ผูใชรายอื่นอาจเปลี่ยนการตั้งคาท่ีแผงควบ
คุมเคร่ืองพิมพ

ขอคําแนะนําจากผูดูแลระบบเพื่อใหการตั้งคาท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพตรง
กับการตั้งคาในเครือขาย

ไมสามารถเลอืกถาด 3 (ถาดปอนกระดาษ 500 แผนซึ่งเปนถาดเสรมิ)

สาเหตุ วิธแีกไข

ถาด 3 ไมปรากฏเปนตัวเลือกถาดปอนกระดาษในหนากําหนดคาหรือใน
แผงควบคุม

ถาด 3 จะปรากฏขึ้นเปนตัวเลือกเมื่อไดติดตั้งไวแลวเทาน้ัน ตรวจสอบให
แนใจวาไดติดตั้งถาด 3 อยางถูกตอง

ถาด 3 ไมปรากฏเปนตัวเลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบวาการกําหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพรับรูถาด 3 ดูท่ีความชวย
เหลือของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือติดตั้งและกําหนดคาถาดปอนกระดาษ
เสริม โปรดดู การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

THWW ปญหาของแผงควบคุมเครื่องพิมพ 107



ปญหาการพิมพสี
พมิพออกมาเปนสีดําแทนทีจ่ะเปนสี

สาเหตุ วิธแีกไข

มีการเลือก Grayscale ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือกโหมด ส ีแทน
โหมด Grayscale หรือ Monochrome

คุณอาจกําลังใชไดรเวอรสําหรับการพิมพแบบสีเดียว (สีขาวดํา) ติดตั้งไดรเวอร PCL 6 หรือ PS ซึ่งใชงานการพิมพสี

คุณไมไดเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตองในโปรแกรมซอฟตแวร เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง

ตัวเลือก จาํกดัส ีตั้งไวท่ี ไมใชสี โปรดติดตอผูดูแลระบบเพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน ใชสี

ไมมีสีปรากฏในหนากําหนดคา โปรดติดตอฝายบริการของ HP

พมิพสไีมถกูตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณสมบัติของกระดาษไมตรงตามขอกําหนดของเครื่องพิมพน้ี โปรดดู HP LaserJet Printer Family Print Media Specification
Guide

ไปท่ี www.hp.com/support/clj2700 สําหรับขอมูลการสั่งซื้อ
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
เมื่อเชื่อมตอไดแลวใหเลือก Manuals

เคร่ืองพิมพทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีความชื้นสูงหรืออากาศแหงเกินไป ตรวจดูใหแนใจวาความชื้นในบริเวณท่ีใชงานเคร่ืองพิมพไมสูงเกินขอ
กําหนดเก่ียวกับความชื้น

เก็บวัสดุการพิมพในสภาพแวดลอมเชนเดียวกับเคร่ืองพิมพ

ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเคร่ือง
พิมพ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปญหาคุณภาพสี
โปรดด ูการแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

สไีมครบ

สาเหตุ วิธแีกไข

ตลับหมึกพิมพของ HP ชํารุด เปล่ียนตลับหมึกใหม

สไีมสม่ําเสมอหลังจากใสตลบัหมกึพมิพใหม

สาเหตุ วิธแีกไข

ตลับหมึกพิมพใหมบางคร้ังตองผานการพิมพหลายๆ แผนกอนจึงจะให
คุณภาพงานพิมพท่ีสม่ําเสมอ

ลองพิมพดวยตลับหมึกใหมอีกประมาณ 50 แผน และลองพิมพงานอีกคร้ัง

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจมีหมึกเหลือนอย ตรวจสอบมาตรวัดอุปกรณสิ้นเปลืองบนแผงควบคุมหรือพิมพหนาแสดง
สถานะของอุปกรณสิ้นเปลือง โปรดดู การใชหนาขอมูลเคร่ืองพิมพ
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สไีมสม่ําเสมอหลังจากใสตลบัหมกึพมิพใหม

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจตองปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเคร่ือง
พิมพ

ตลับหมึกพิมพอาจเปนตลับแบบเติมใหม ใหใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP โปรดดู อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
ประกอบ

สทีีพ่มิพออกมาไมเหมอืนสบีนหนาจอ

สาเหตุ วิธแีกไข

สีออนมากๆ บนหนาจอไมพิมพออกมา โปรแกรมซอฟตแวรอาจอานสีท่ีออนมากๆ เปนสีขาว หากเปนเชนน้ัน ให
หลีกเล่ียงการใชสีท่ีออนมากๆ

สีท่ีเขมมากๆ บนหนาจอพิมพออกมาเปนสีดํา โปรแกรมซอฟตแวรอาจอานสีท่ีเขมมากเปนสีดํา หากเปนเชนน้ัน ใหหลีก
เล่ียงการใชสีท่ีเขมมากๆ

อาจตองปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเคร่ือง
พิมพ

สีท่ีเห็นบนหนาจอคอมพิวเตอรตางจากที่พิมพออกมา 1. ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไปท่ีแถบ ส ีในสวน ตัวเลอืกส ีเลือก กาํหนด
เอง

2. คลิก การตั้งคา

3. ใน การเลอืกสดีวยตนเอง ในสวน ตัวเลอืกสี เลือก ดฟีอลต
(sRGB) สําหรับแตละออบเจกต

4. คลิก ตกลง เพ่ือสิ้นสุด

หมายเหตุ ปจจัยหลายประการอาจมีผลตอความสามารถของ
คุณในการจับคูสีท่ีพิมพออกมากับสีท่ีแสดงบนหนาจอ เชน
กระดาษ, แสงไฟจากเครื่องฉาย, โปรแกรมซอฟตแวร, พาเลตต
ของระบบปฏิบัติการ, จอภาพ และการดวิดีโอ รวมท้ังไดรเวอร
โปรดดู สี
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งานทีพ่ิมพออกมาไมถูกตอง

ปญหาเกีย่วกับงานพิมพของเครือ่งพิมพ

พมิพแบบอกัษรทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณเลือกแบบอักษรไมถูกตองในโปรแกรมซอฟตแวร เลือกแบบอักษรในโปรแกรมซอฟตแวรอีกคร้ัง

แบบอักษรนั้นไมมีในเคร่ืองพิมพ ดาวนโหลดแบบอักษรนั้นเขาเคร่ืองพิมพหรือใชแบบอักษรอื่น (ในระบบ
ปฏิบัติการ Windows ไดรเวอรจะทําหนาท่ีน้ีโดยอัตโนมัต)ิ

คุณไมไดเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง

แบบอักษรอาจถูกตอง แตตัวอักษรเบลอเพราะมีการปรับแนวสีไมถูกตอง ใหปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพอยางสมบูรณแบบ โปรดดู การปรับเทียบ
มาตรฐานเคร่ืองพิมพ

ไมสามารถพมิพอกัษรทั้งหมดในชุดสญัลกัษณ

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณไมไดเลือกแบบอักษรท่ีถูกตอง เลือกแบบอักษรใหถูกตอง

คุณไมไดเลือกชุดสัญลักษณท่ีถูกตอง เลือกชุดสัญลักษณใหถูกตอง

โปรแกรมซอฟตแวรไมสนับสนุนอักษรหรือชุดสัญลักษณท่ีเลือกไว ใชแบบอักษรท่ีสนับสนุนอักษรหรือสัญลักษณ

ขอความรนไปในระหวางหนาตางๆ

สาเหตุ วิธแีกไข

โปรแกรมซอฟตแวรของคุณไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพใหมเมื่อเร่ิมพิมพ
บรรทัดแรกของหนา

ดูขอมูลโดยละเอียดในเอกสารคูมือของซอฟตแวรหรือ ขอมูลอางอิงทาง
เทคนิคเกี่ยวกับ PCL/PJL

ตัวอกัษรมีขอผิดพลาดหรอืหายไป หรอืมกีารขัดจงัหวะการพมิพ

สาเหตุ วิธแีกไข

สายเคเบิลอินเตอรเฟซมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนมาใชสายเคเบิลท่ีมีคุณภาพสูงและตรงตามขอกําหนดของ IEEE

เสียบสายเคเบิลอินเตอรเฟซไมแนน ถอดสายเคเบิลอินเตอรเฟซออกแลวตอใหมอีกคร้ัง

สายเคเบิลอินเตอรเฟซเสียหายหรือดอยคุณภาพ เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม

เสียบสายไฟไมแนน ถอดสายไฟออกแลวตอใหม

คุณพยายามพิมพงาน PCL แตเคร่ืองพิมพกําหนดไวสําหรับ PS เลือกภาษาเครื่องพิมพที่ถูกตองจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ แลวสั่งพิมพ
งานอีกคร้ัง

คุณพยายามพิมพงาน PS แตเคร่ืองพิมพกําหนดไวสําหรับ PCL เลือกภาษาเครื่องพิมพที่ถูกตองจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ แลวสั่งพิมพ
งานอีกคร้ัง
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งานพมิพออกมาเพยีงบางสวน

สาเหตุ วิธแีกไข

มีขอความแจงความผิดพลาดของหนวยความจําปรากฏบนแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ

1. เพ่ิมเน้ือที่ในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพโดยลบแบบอักษร สไตล
ชีท และมาโครที่ดาวนโหลดมา ซึ่งไมจําเปนตองใช ออกจากหนวย
ความจําของเคร่ืองพิมพ

หรือ

2. เพ่ิมหนวยความจําใหเคร่ืองพิมพ

ไฟลท่ีคุณกําลังพิมพอยูมีขอผิดพลาด ตรวจสอบใหแนใจวาโปรแกรมซอฟตแวรไมมีไฟลท่ีมีขอผิดพลาด

1. จากโปรแกรมเดียวกันน้ี ใหพิมพไฟลอื่นๆ ท่ีคุณทราบวาไมมีขอผิด
พลาด

หรือ

2. พิมพไฟลน้ีจากโปรแกรมอื่น

เกดิรอยเปอน, เสนในแนวตั้ง, รอยผงหมกึ หรอืรอยทีเ่กดิซ้าํๆ กนั บนงานพมิพ

สาเหตุ วิธแีกไข

ตองทําความสะอาดเครื่องพิมพ ทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ หากยัง
มีปญหาอยู โปรดดูท่ี การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

คําแนะนําสําหรบัการพิมพดวยแบบอักษรตางๆ

● มีแบบอักษรภายใน 80 แบบสําหรับโหมดการจําลอง PostScript Emulation (PS) และโหมด PCL

● เพ่ือรักษาหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ ใหดาวนโหลดเฉพาะแบบอักษรเทาที่จําเปน

● หากคุณตองใชแบบอักษรที่ดาวนโหลดจํานวนมาก ขอแนะนําใหติดต้ังหนวยความจําของเครื่องพิมพเพ่ิม

โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมจะดาวนโหลดแบบอักษรโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มงานพิมพแตละงาน ดังนั้น คุณอาจกําหนด
คาโปรแกรมเหลานี้ใหดาวนโหลดเฉพาะแบบอักษรที่ยังไมมีอยูเครื่องพิมพเทานั้น
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ปญหาของเครื่อง Macintosh
การแกไขปญหาของ Mac OS X
ไมมรีายชื่อไดรเวอรเครือ่งพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิติกีารตั้งคาเครือ่งพมิพ) 

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้หรือ
ไม: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณ
ใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมาย
ถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช ติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนํา
ในคูมือเร่ิมตนใชงาน

ชื่อเครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอืชื่อโฮสต Rendezvous ไมปรากฏในรายชื่อเครือ่งพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิติี
การตั้งคาเครือ่งพมิพ)

สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจดูใหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตอง เปดเคร่ืองพิมพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากคุณเชื่อมตอผานฮับ USB หรือ Ethernet ใหลองเชื่อมตอโดย
ตรงกับคอมพิวเตอร หรือใชพอรตอื่นๆ

อาจเลือกประเภทการเชื่อมตอไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก USB, การพิมพทาง IP หรือ Rendezvous ไว ขึ้นอยู
กับประเภทของการเชื่อมตอ

ใชชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ไมถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคา ตรวจสอบใหแนใจวาชื่อเคร่ือง, IP แอดเดรส หรือชื่อ
โฮสต Rendezvous ในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center (ศูนยการพิมพ) หรือ Printer
Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมท่ีมีคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมตั้งคาเครือ่งพมิพทีคุ่ณเลอืกใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิติกีารตั้งคาเครือ่งพมิพ) ใหโดยอตัโนมตัิ

สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจดูใหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตอง เปดเคร่ืองพิมพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากคุณเชื่อมตอผานฮับ USB หรือ Ethernet ใหลองเชื่อมตอโดย
ตรงกับคอมพิวเตอร หรือใชพอรตอื่นๆ

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้หรือ
ไม: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณ
ใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดย <lang> หมาย
ถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช ติดตั้งซอฟตแวรใหม โปรดดูคําแนะนํา
ในคูมือเร่ิมตนใชงาน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมท่ีมีคุณภาพสูง
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งานพมิพไมไดถกูสงไปยังเครือ่งพมิพทีต่องการ

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ เร่ิมตนคิวการพิมพอีกคร้ัง เปด print monitor (การตรวจสอบเครื่องพิมพ) และ
เลือก Start Jobs (เร่ิมงานพิมพ)

ใชชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ไมถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคา ตรวจสอบใหแนใจวาชื่อเคร่ือง, IP แอดเดรส หรือชื่อ
โฮสต Rendezvous ในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center (ศูนยการพิมพ) หรือ Printer
Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

ไฟล EPS พมิพดวยแบบอกัษรทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหาน้ีเกิดขึ้นในบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรท่ีอยูในไฟล EPS ใหกับเคร่ืองพิมพกอนท่ีจะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนท่ีจะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวยเลขฐาน
สอง (Binary Encoding)

คุณไมสามารถพมิพจากการด USB อื่นได

สาเหตุ วิธแีกไข

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไมมีการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ USB หากเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรน้ีมีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมื่อเชือ่มตอกับสายเคเบลิ USB ไมปรากฏเครือ่งพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิติีการตั้งคาเครือ่งพมิพ) หลังจากทีเ่ลอืก
ไดรเวอรแลว

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหาน้ีอาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจดูวาเคร่ือง Macintosh ของคุณรองรับ USB และมีซอฟตแวร USB
ท่ีเหมาะสมจาก Apple

● ตรวจสอบใหแนใจวาระบบปฏิบัติการ Macintosh เปน Mac OS X รุน
10.1 หรือรุนท่ีสูงกวา

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปท่ีใชกระแสไฟ
จากแหลงเชื่อมตอท่ีพวงกัน ปลดการเชื่อมตออุปกรณท้ังหมดจากแหลงเชื่อม

THWW ปญหาของเครื่อง Macintosh 113



เมื่อเชือ่มตอกับสายเคเบลิ USB ไมปรากฏเครือ่งพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิติีการตั้งคาเครือ่งพมิพ) หลังจากทีเ่ลอืก
ไดรเวอรแลว

สาเหตุ วิธแีกไข

ตอท่ีพวงกันและเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงท่ี
คอมพิวเตอรโฮสต

● ตรวจดูวามีฮับ USB ท่ีไมมีไฟเขามากกวาหนึ่งฮับ เชื่อมตอในแถวเดียวกัน
หรือไม ปลดการเชื่อมตออุปกรณท้ังหมดจากแหลงเชื่อมตอท่ีพวงกันและ
เชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงท่ีคอมพิวเตอรโฮสต

หมายเหตุ คียบอรด iMac เปนฮับ USB ท่ีไมมีแหลงจายไฟ
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ปญหาของโปรแกรมซอฟตแวร
ไมสามารถเปลีย่นการเลอืกระบบได

สาเหตุ วิธแีกไข

โปรแกรมซอฟตแวรไมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบ ดูเอกสารคูมือของโปรแกรมซอฟตแวร

คุณไมไดเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง โหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง

คุณไมไดเลือกไดรเวอรโปรแกรมที่ถูกตอง โหลดไดรเวอรโปรแกรมที่ถูกตอง

ไมสามารถเลอืกแบบอกัษรจากซอฟตแวร

สาเหตุ วิธแีกไข

แบบอักษรนั้นไมมีในโปรแกรมซอฟตแวร ดูเอกสารคูมือของโปรแกรมซอฟตแวร

ไมสามารถเลอืกสี

สาเหตุ วิธแีกไข

โปรแกรมซอฟตแวรไมสนับสนุนสีน้ัน ดูเอกสารคูมือของโปรแกรมซอฟตแวร

ไมไดเลือกโหมด ส ีในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือกโหมด สี แทนโหมด สเีทา หรือโหมด การพมิพสเีดยีว

คุณไมไดเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง โหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีถูกตอง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมรับรูถาด 3

สาเหตุ วิธแีกไข

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดรับการกําหนดคาใหรับรูถาด 3 ดูคําแนะนําในการกําหนดคาไดรเวอรใหรับรูอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ
ไดจากความชวยเหลือแบบออนไลนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดู การ
เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

อาจยังไมไดติดตั้งอุปกรณเสริม ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง
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การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
หากคุณพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ ขอมูลตอไปนี้อาจชวยใหคุณทราบสาเหตุของปญหาดังกลาว

ปญหาคณุภาพการพิมพเกีย่วกับกระดาษ

สวนหนึ่งของปญหาคุณภาพการพิมพเกิดจากการใชกระดาษไมเหมาะสม

● การต้ังคาไดรเวอรไมถูกตอง การเปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดูท่ี ประเภทและขนาด

● ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด HP โปรดดู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

● กระดาษมีพ้ืนผิวเรียบลื่นเกินไป ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด HP โปรดดู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

● แถบกาวปดซองจดหมายไมอยูในแนวตรง อยูสูงไปหรือต่ําไป ใหลองใชกระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีมที่ยังไม
ไดเปดใช

● พ้ืนท่ีบางสวนของกระดาษไมรับผงหมึก ใหลองใชกระดาษจากที่อื่น หรือกระดาษจากรีมที่ยังไมไดเปดใช

● กระดาษหัวจดหมายที่คุณใชเปนกระดาษชนิดหยาบ ใชกระดาษสําหรับถายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกวา หากสามารถแก
ปญหาได ใหแจงซัพพลายเออรของกระดาษหัวจดหมายของคุณใหใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของเครื่องพิมพนี้
โปรดดู ขอกําหนดเก่ียวกับวัสดุพิมพ

● กระดาษหยาบเกินไป ใชกระดาษสําหรับถายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกวา

● กระดาษที่คุณใชมีน้ําหนักมากเกินไปสําหรับประเภทกระดาษที่คุณเลือกไว และผงหมึกไมสามารถหลอมหมึกติดกับ
กระดาษได

ขอบกพรองเกีย่วกับแผนใสสาํหรบัเครือ่งโอเวอรเฮด

แผนใสสามารถมีปญหาดานคุณภาพเชนเดียวกับกระดาษประเภทอื่นๆ และมีขอบกพรองที่เกิดเฉพาะกับแผนใส นอกจากนี้
ดวยเหตุที่แผนใสมีความออนตัวมากเมื่อผานทางเดินกระดาษ สวนประกอบของการจับกระดาษอาจทิ้งรองรอยไวบนพ้ืนผิว
แผนใส

หมายเหตุ ท้ิงแผนใสไวอยางนอย 30 วินาทีเพ่ือใหเย็นลงกอนใชมือจับ

● ในแถบ กระดาษ ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือกประเภทวัสดุพิมพเปน แผนใส นอกจากนี้ ตรวจสอบใหแนใจดวยวา
ไดกําหนดคาถาดอยางถูกตองสําหรับแผนใสแลว

● ตรวจดูวาแผนใสมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพนี้หรือไม โปรดดู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

● แผนใสไมไดรับการออกแบบสําหรับการแกไขการเกาะติดของผงหมึก ใชแผนใสที่ผลิตมาสําหรับเครื่องพิมพ HP
Color LaserJet เทานั้น

● จับที่ขอบของแผนใสเทานั้น ความมันจากนิ้วมืออาจทําใหเกิดจุดและรอยเปอน

● จุดสีเขมเล็กๆ บริเวณขอบลางของแผนใสซึ่งมีงานพิมพสีเขมเต็มหนา อาจเกิดจากแผนใสเกาะติดกันในถาดกระดาษ
ออก ซึ่งแกไขไดโดยการพิมพแผนใสคราวละนอยๆ

● หากสีท่ีพิมพออกมาผิด เมื่อสั่งพิมพ เลือกสีอื่นๆ ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ

● หากคุณใชเครื่องฉายแบบสะทอน ใหเปลี่ยนมาใชเครื่องฉายแบบมาตรฐานแทน

ปญหาคณุภาพการพิมพทีเ่กีย่วของกับสภาพแวดลอม

หากเครื่องพิมพมีความชื้นมากเกินไปหรือแหงเกินไป ใหตรวจสอบวาสภาพการใชงานของเครื่องพิมพเปนไปตามขอกําหนด
หรือไม โปรดดูท่ีคูมือเริ่มตนใชงานของเครื่องพิมพสําหรับขอกําหนดของสภาพการใชงาน

116 บท 8   การแกปญหา THWW



ปญหาคณุภาพการพิมพเกีย่วกับกระดาษติด

ตรวจดูใหแนใจวานํากระดาษทุกชิ้นออกจากทางเดินกระดาษแลว จากนั้น ใหสั่งพิมพงาน 2 - 3 หนาเพ่ือลางเครื่องพิมพ

ปญหาคณุภาพการพิมพทีเ่กีย่วเนื่องกับผงหมึกสะสมภายในเครือ่งพิมพ

เมื่อเวลาผานไป ผงหมึกและอนุภาคอื่นๆ จะสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ การสะสมนี้อาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ
เหลานี้

● รอยเปนชวงๆ บนดานที่พิมพของหนากระดาษ

● ผงหมึกเปนรอยเปอนไดงาย

● รอยดางของผงหมึกบนหนากระดาษ

● เสนหรือชองวางในแนวตั้งบนหนากระดาษ

ในการแกไขปญหาเหลานี้ ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ในการลดการสะสมของผงหมึก ใหกําหนดประเภทกระดาษในถาดใหตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใช
เสมอ การพิมพบนกระดาษที่มีประเภทแตกตางจากการตั้งคาที่กําหนดไว จะเปนสาเหตุของการสะสมผงหมึกมาก
เกินไป

การใช HP ToolboxFX เพื่อแกไขปญหาคณุภาพการพิมพ 
คุณสามารถพิมพหนาซึ่งชวยระบุตลับหมึกพิมพท่ีทําใหเกิดปญหาไดจากซอฟตแวร HP ToolboxFX หนาการแกปญหา
คุณภาพการพิมพจะพิมพแถบระดับสี 5 แถบ ซึ่งแบงออกเปนสวนที่เหลื่อมทับกัน 4 สวน ดวยการพินิจพิเคราะหแตละสวน
คุณจะแยกแยะขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหนึ่งได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีนํ้าเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

● หากมีรอยแตมหรือจุดปรากฏในสวนใดสวนหนึ่งเพียงสวนเดียว ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพของสวนนั้น

● หากมีรอยแตมหรือเสนปรากฏมากกวาหนึ่งสวน ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เหมือนกับสีของรอยแตมหรือเสนดังกลาว

● หากมีจุด รอยแตม หรือเสนปรากฏเปนรูปแบบซ้ําๆ บนหนากระดาษ ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดู การทํา
ความสะอาดเครื่องพิมพ หลังจากทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว ใหพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพอื่นเพ่ือดู
วาขอบกพรองยังมีอยูหรือไม
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การพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพ

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดู ในการดู HP ToolboxFX

2. คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลือ แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3. คลิกปุม พิมพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาที่พิมพ

การปรับเทียบมาตรฐานเครือ่งพิมพ

การปรับเทียบมาตรฐานเปนฟงกชันของเครื่องพิมพซึ่งจะปรับใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุด หากคุณพบปญหาคุณภาพการ
พิมพ ใหปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ

1. กด ตกลง

2. กด > เพ่ือไฮไลต การตั้งคาระบบ แลวกด ตกลง

3. กด > เพ่ือไฮไลต คุณภาพการพิมพ แลวกด ตกลง

4. กด > เพ่ือไฮไลต ปรับเทียบสี แลวกด ตกลง

5. กด > เพ่ือไฮไลต ปรับเทียบทันท ีแลวกด ตกลง

6. กด ตกลง
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ปญหาเครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น)
ตรวจดูตามรายการตอไปนี้เพ่ือใหแนใจวาเครื่องพิมพกําลังติดตอสื่อสารกับเครือขาย กอนที่คุณจะเริ่มตนกระบวนการแกไข
ปญหานี้ ใหพิมพหนากําหนดคา โปรดดู การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ

1. มีปญหาการเชื่อมตอภายนอกระหวางเวิรกสเตชันหรือเซิรฟเวอรไฟลและเครื่องพิมพปรากฏใหเห็นหรือไม

ตรวจสอบวาสายเคเบิลเครือขาย, การเช่ือมตอ และการกําหนดคาเราเตอรถูกตองแลว ตรวจดูดวยวาความยาวของสาย
เคเบิลเครือขายตรงตามขอกําหนดของเครือขาย

2. สายเคเบิลเครือขายเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม

ตรวจดูวาเครื่องพิมพเสียบตอกับเครือขายโดยใชพอรตและสายเคเบิลที่เหมาะสม ตรวจดูสายเคเบิลที่เชื่อมตอแตละ
สาย เพ่ือใหแนใจวาเสียบแนนดีและอยูในตําแหนงที่ถูกตอง หากปญหายังคงมีอยู ใหลองใชสายเคเบิลเสนอื่น หรือ
เชื่อมตอกับพอรตอื่นบนฮับหรือตัวรับสัญญาณ ไฟแสดงสถานะสีอําพันและไฟแสดงสถานะการเชื่อมตอสีเขียวที่ติดกับ
พอรตท่ีเชื่อมตอที่ดานหลังของเครื่องพิมพควรจะสวาง

3. มีการตั้งคาความเร็วในการลิงคและคาของระบบดูเพล็กซถูกตองหรือไม

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคานี้และใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การต้ังคาเริ่มตน) โปรดดู การตั้งคา
ความเร็วในการลิงคและระบบดูเพล็กซในการลิงค

4. คุณสามารถ "ping" เครื่องพิมพไดหรือไม (Windows)

a. คลิก Start คลิก Run พิมพ cmd แลวคลิก OK เพ่ือเปดหนาตางพรอมตรับคําสั่งของ MS-DOS

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ เชน พิมพ: ping 192.168.45.39

หากคําสั่ง ping สําเร็จ รายชื่อเครื่องพิมพจะปรากฏบนหนาจอ

c. หากคุณสามารถ ping เครื่องพิมพได ใหตรวจดูวาคา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรนั้นถูกตอง
หากคาถูกตอง ใหลบเครื่องพิมพแลวเพ่ิมเครื่องพิมพอีกครั้ง

-หรือ-

หากคําสั่ง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดูวาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการต้ังคาเครือขาย เครื่องพิมพ และ
คอมพิวเตอรวาอุปกรณท้ังหมดนี้ไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

5. มีการเพิ่มโปรแกรมซอฟตแวรใหมลงในเครือขายหรือไม

ตรวจดูใหแนใจวาโปรแกรมใหมนั้นใชงานรวมกันได และมีการติดต้ังโปรแกรมอยางถูกตองและใชไดรเวอรเครื่อง
พิมพท่ีถูกตอง

6. ผูใชรายอื่นสามารถสั่งพิมพงานไดหรือไม

อาจเปนปญหาของเวิรกสเตชันเครื่องนั้นโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเครื่องพิมพ และการ
กําหนดเสนทางพิมพ (capture ใน Novell NetWare) ของคอมพิวเตอร

7. หากผูใชอื่นสามารถสั่งพิมพงานได ผูใชเหลานั้นใชระบบปฏิบัติการเครือขายเดียวกันหรือไม

ตรวจสอบระบบของคุณเพ่ือติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขายที่ถูกตอง

8. ใชงานโปรโตคอลไดหรือไม

THWW ปญหาเครือขาย (HP Color LaserJet 2700n เทานั้น) 119



ตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลในรายงานการกําหนดคา คุณยังสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย,
HP ToolboxFX หรือ Macintosh Configure Device เพ่ือตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลอื่นได โปรดดู การ
จัดการเครื่องพิมพ

9. มีเครื่องพิมพปรากฏใน HP Web Jetadmin หรือโปรแกรมจัดการอื่นหรือไม

● ตรวจสอบการตั้งคาเครือขายในหนาการกําหนดคาเครือขาย

● ตรวจสอบการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพอีกครั้งโดยใชแผงควบคุม
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A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ

● ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

● ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

● ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

● ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในยุโรป ไปที่ www.hp.com/go/supplies

● ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในเอเชียแปซิฟก ไปที่ www.hp.com/paper/

● ในการสั่งซื้ออุปกรณเสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
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ชิ้นสวนและอุปกรณสิ้นเปลอืง
ช้ินสวนสํารองและอุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพนี้จะยังคงมีจําหนายอยางนอยหาปหลังจากหยุดการผลิตแลว

ชิ้นสวน หมายเลขชิ้นสวน ชนดิ/ขนาด

การอัปเกรดหนวยความจํา (DIMMs) Q1887A Synchronous 64 MB DDR SDRAM DIMM

Q7721A Synchronous 128 MB DDR SDRAM DIMM

Q7722A Synchronous 256 MB DDR SDRAM DIMM

อุปกรณเสริม Q5958A ถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 500 แผน (ถาด 3)

 J6035D เซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect 175x (fast Ethernet,
10/100base-TX, USB 1.1)

J6072A อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพไรสาย HP bt1300 Bluetooth1 (อินเตอร
เฟซ USB 1.1)

J7942A เซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect en3700 (fast Ethernet, ชุด
คุณสมบัติครบถวน, 10/100base-TX, USB 2.0)

J7951A เซิรฟเวอรการพิมพแบบมีสาย/ไรสาย HP Jetdirect ew2400 (fast
Ethernet, ชุดคุณสมบัติท่ีใชไดด,ี USB 2.0)

อุปกรณสิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพ Q7560A ตลับหมึกพิมพสีดํา

Q7561A ตลับหมึกพิมพสีนํ้าเงิน

Q7562A ตลับหมึกพิมพสีเหลือง

Q7563A ตลับหมึกพิมพสีแดง

สายเคเบิล C6518A สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])

122 ภาคผนวก A   อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ THWW



ชิ้นสวน หมายเลขชิ้นสวน ชนดิ/ขนาด

วัสดุพิมพ C2934A 50 แผน

HP Color LaserJet Transparencies (letter)

C2936A 50 แผน

HP Color Laser Transparencies (A4)

Q1298A กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)

Q1298B กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)

HPU1132 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)

CHP410 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)

HPJ1124 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (letter)

CHP310 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (A4)

Q6608A 100 แผน

กระดาษ HP Color Laser Photo, อาบมัน

Q6611A 150 แผน

กระดาษ HP Color Laser Brochure, อาบมัน (Letter)

Q6541A 200 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมันเล็กนอย (Letter)

Q6543A 150 แผน

กระดาษ HP Brochure Laser, เน้ือดาน (Letter)

Q2546A 300 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมัน

Q6549A 100 แผน

กระดาษ HP Photo, เน้ือดาน (Letter)

HPL285R 500 แผน

กระดาษ HP Color Laser (Letter)

ขอมูลอางอิง 5851-1468 HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide

5021-0337 PCL/PJL Technical Reference Package

สําหรับเวอรชันท่ีสามารถดาวนโหลดได โปรดไปที่ www.hp.com/
support/clj2700 เมื่อเขาไปท่ีโฮมเพจแลว เลือก Manuals

1 Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีเจาของลิขสิทธิ์ และใชโดย Hewlett-Packard Company ภายใตลิขสิทธิ์
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การสั่งซื้อโดยใชเวบ็เซริฟเวอรที่ใหมาดวย
ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในการพิมพโดยตรงผานทางเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย ใหคลิกปุม ซ้ือวัสดสุิ้นเปลือง ท่ีมุมบน
ขวาของหนา แลวทําตามคําแนะนําในหนาเว็บเบราเซอรนั้น โปรดดู การใชเว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย
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การสั่งซื้อโดยใช HP ToolboxFX
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในการพิมพโดยตรงผานทาง HP ToolboxFX

1. เปด HP ToolboxFX

2. คลิกปุม ซื้อวัสดสุิ้นเปลือง

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาเว็บเบราเซอร
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B บริการและการสนับสนุน
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ขอความเกี่ยวกับการรบัประกนัอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2700 และ 2700n การรับประกันจํากัดเวลาหนึ่งป

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดาน
วัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันท่ีซื้อ เปนเวลาตามที่ระบุไว ในกรณีท่ี HP ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาวในระหวางชวงเวลาการ
รับประกัน HP มีสิทธิเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีจะซอมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาบกพรองจริง
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันท่ีซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําสั่ง
ของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดต้ังและใชงานอยางเหมาะสม ในกรณีท่ี HP
ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาว ในระหวางชวงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟตแวร ซึ่งไมปฏิบัติงานตามคําสั่งโปรแกรม
ดวยสาเหตุจากความบกพรองดังกลาว

HP ไมรับประกันวา การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑของ HP จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากความผิดพลาด หากภายในเวลาอันสมควร
HP ไมสามารถซอมหรือทดแทนผลิตภัณฑใดๆ ใหอยูในสภาพดังที่ประกันไว ทานมีสิทธิท่ีจะขอรับเงินคืนเต็มจํานวนทันทีท่ีทานสง
ผลิตภัณฑดังกลาวคืน

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนช้ินสวนที่ผานการใชงาน
โดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมครอบคลุมถึงความบกพรองที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอยางไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร การเชื่อมตอ ชิ้นสวนตางๆ หรือพัสดุ ซึ่งมิไดมาจาก HP (ค) การปรับเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี (ง) การใช
งานผลิตภัณฑท่ีอยูนอกเหนือจากขอกําหนดทางสภาวะแวดลอมที่เผยแพร หรือ (จ) การเตรียมหรือการบํารุงรักษาสถานที่ต้ังที่ไมเหมาะ
สม

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การรับประกันขางตนเปนการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไมใหการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น
ใด ไมวาเปนลายลักษณอักษร หรือคําพูด ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันโดยนัย หรือตอความ
สามารถทางการตลาดของสินคานั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี
รัฐ หรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมีการจํากัดชวงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับ
ใชกับทาน การรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอยางเฉพาะเจาะจงใหแกทาน โดยที่ทานอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตางไปแลวแต
ประเทศ/พ้ืนท่ี รัฐ หรือจังหวัดท่ีทานอาศัยอยู การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมีผลบังคับใชในประเทศ/พ้ืนท่ี หรือทองถิ่น ซึ่ง HP มี
สํานักงานสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ และทองถิ่นท่ี HP ไดทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ ระดับของบริการเกี่ยวกับการ
รับประกันอาจแตกตางกันไปตามมาตรฐานของทองถิ่น HP จะไมเปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑ เพ่ือให
ผลิตภัณฑนั้นใชงานไดในประเทศ/พ้ืนท่ี ซึ่ง HP ไมมีเจตนาจะใหใชงานผลิตภัณฑนั้นๆ

ภายใตขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาในขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดนี้เปนการแกไขปญหาของลูกคาผูนั้น
โดยเฉพาะเทานั้น ยกเวนแตมีการระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ของขอมูล หรือตอความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเปนผลตอเนื่องตามมา
(รวมถึงผลประโยชนหรือขอมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไมวาจะเปนไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือใน
ทางกลับกัน ประเทศ/พ้ืนท่ี รัฐ หรือจังหวัดบางแหงไมอนุญาตใหมีการยกเวนหรือการจํากัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหาย
อันเปนผลตอเนื่อง ในกรณีดังกลาว การจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใชกับทาน

เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธ์ิตามกฎหมายที่เกิด
จากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอความการรบัประกนัอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก อุปกรณสง และฟวเซอร
ผลิตภัณฑ HP นี้ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันนี้ไมมีผลตอผลิตภัณฑท่ี (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปญหาจากการ
ใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ไปยังสถานที่ซื้อ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑท่ีพิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซื้อ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไข
อื่นใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกัน
หรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดโดย
เฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดข้ึนเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ใด ไมวาจะเกิดข้ึนจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม

เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนท่ีกฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธ์ิตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ฝายบริการลูกคาของ HP 
บรกิารออนไลน

สําหรับการเรียกดูซอฟตแวรเวอรชันลาสุดของเครื่องพิมพของ HP, ขอมูลผลิตภัณฑ และขอมูลการสนับสนุนตลอด 24
ช่ัวโมงโดยใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ต โปรดไปที่เว็บไซต www.hp.com/support/clj2700

ไปที่ www.hp.com/support/net_printing เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับระบบเครือขายในเครื่อง

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เปนชุดของเครื่องมือที่ทํางานแบบเว็บเพ่ือใชในการแกไขปญหา
สําหรับผลิตภัณฑคอมพิวเตอรเดสกทอป และเครื่องพิมพ ไปที่ instantsupport.hp.com

บรกิารสนับสนุนทางโทรศพัท

HP ใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย หากตองการทราบหมายเลขโทรศัพทใน
ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ โปรดดูแผนขอมูลที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.hp.com/support/
callcenters กอนโทรศัพทมายัง HP โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอม: ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ, วันท่ีซื้อ
และคําอธิบายปญหา

ซอฟตแวรยทูลิติี,้ ไดรเวอร และขอมูลอเิลก็ทรอนกิส
● www.hp.com/go/clj2700_software

ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอื่นๆ ได

การสั่งซื้ออปุกรณเสริมหรืออปุกรณสิ้นเปลอืงโดยตรงกับ HP 
● สหรัฐอเมริกา: www.hp.com/sbso/product/supplies

● แคนาดา: www.hp.ca/catalog/supplies

● ยุโรป: www.hp.com/supplies

● เอเชียแปซิฟก: www.hp.com/paper/

ในการสั่งซื้อชิ้นสวนหรืออุปกรณประกอบของ HP ใหไปที่ HP Parts Store ท่ี www.hp.com/buy/parts (เฉพาะสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดา) หรือโทรไปที่หมายเลข 1-800-538-8787 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-387-3154 (แคนาดา)

ขอมูลการบรกิาร HP 
คุณสามารถคนหาตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก HP ไดโดยโทรหมายเลข 1-800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ
1-800-387-3867 (แคนาดา)

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดโทรหมายเลขบริการสนับสนุนลูกคาสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ ดูแผนขอมูลที่มีมา
ในกลองผลิตภัณฑ

ขอตกลงการบรกิาร HP
โทรหมายเลข 1-800-835-4747 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-268-1221 (แคนาดา)

สําหรับบริการเพิ่มเติม โทรหมายเลข 1-800-446-0522

HP ToolboxFX
ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเครื่องพิมพ และดูขอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน โปรดใช
HP ToolboxFX คุณตองติดต้ังซอฟตแวรอยางสมบูรณ เพ่ือใชHP ToolboxFX โปรดดู การใช HP ToolboxFX
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การสนับสนุนและขอมูลจาก HP สาํหรบัคอมพวิเตอร Macintosh
ไปที่ www.hp.com/go/macosx สําหรับขอมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครสมาชิก HP สําหรับการ
อัปเดตไดรเวอร

ไปที่ www.hp.com/go/mac-connect สําหรับผลิตภัณฑท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผูใชเครื่อง Macintosh
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ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเครื่องพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพไมใชสวนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพื่อขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

ขอตกลงในการบรกิารถึงที่

HP มีขอตกลงสําหรับบริการถึงที่โดยจัดชวงเวลาบริการ เพ่ือใหทานไดรับความชวยเหลือที่ตรงตามความตองการของทาน
มากที่สุด ซึ่งไดแก

บริการถึงทีใ่นวันทําการถัดไป

ขอตกลงนี้จะจัดความชวยเหลือแกทานในวันทําการถัดไปตามคํารองขอรับบริการ เวลาในการใหบริการและระยะทางในการ
เดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตพื้นท่ีบริการที่ HP กําหนดไวจะอยูในขอตกลงสําหรับบริการถึงที่โดยสวนใหญ (โดยคิดคา
ธรรมเนียมเพ่ิมเติม)

บริการถึงทีร่ายสัปดาห (สําหรับลูกคารายใหญ)
ขอตกลงนี้จะจัดบริการเขาเยี่ยมถึงที่เปนตารางรายสัปดาหสําหรับองคกรที่มีผลิตภัณฑของ HP จํานวนมาก ขอตกลงนี้จะ
กําหนดไวสําหรับสถานที่ท่ีใชผลิตภัณฑเวิรคสเตชัน 25 เคร่ืองขึ้นไป รวมทั้งเคร่ืองพิมพ พล็อตเตอร คอมพิวเตอร และ
ดิสกไดรฟ

การขยายเวลารบัประกนั

HP SupportPack ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมให การซอมบํารุง
ฮารดแวรนี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 1 ถึง 3 ปนับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑจาก HP ลูกคาตองสั่งซื้อ HP
SupportPack ภายในชวงการรับประกันจากโรงงานที่ไดระบุไว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอฝายสนับสนุนและ
บริการลูกคาของ HP
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การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากทานตองเคลื่อนยายหรือขนสงเครื่องพิมพไปที่อื่น ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง

ขอควรระวัง ความเสียหายจากการขนสงอันเนื่องมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา
เคร่ืองพิมพจะตองตั้งตรงระหวางการขนสง

วิธบีรรจหุีบหอเครือ่งพิมพ

ขอควรระวัง จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพท่ีคางอยูในเครื่องพิมพระหวาง
การขนสงจะรั่วและทําใหหมึกติดกลไกและสวนอื่นๆ ในเครื่องพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑ
เดิมหรือวัสดุท่ีคลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

1. นําตลับหมึกพิมพท้ังสี่ตลับออกและสงแยกตางหาก

2. นําถาดเสริม 3 ออกและสงแยกตางหาก

3. หากเปนไปได ใหใชกลองบรรจุภัณฑและวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใชในการขนสงเดิม หากทานทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑของเคร่ือง
พิมพไปแลว โปรดติดตอบริการจัดสงในทองถิ่นเพ่ือรับขอมูลในการบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง HP แนะนําใหทํา
ประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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C ขอกําหนดของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียดเครื่องพิมพจะใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ําหนัก, พลังงานไฟที่ตองการและพลังงานที่ใช และเสียงที่
ออกมาจากเครื่องพิมพ นอกจากนี้ ขอกําหนดรายละเอียดยังอธิบายถึงโหมดการทํางานตางๆ ของเครื่องพิมพท่ีมีผลตอการสิ้น
เปลืองพลังงาน การแผความรอน และการสงเสียงรบกวน
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ลักษณะเครื่อง
ผลติภณัฑ ความสูง ความลึก ความกวาง น้าํหนกั1

รุนพ้ืนฐาน 400 มม. (15.7 น้ิว) 450 มม. (17.7 น้ิว) 400 มม. (15.7 น้ิว)
20.3 กก.
(44.8 ปอนด)

รุนพ้ืนฐานพรอมถาดเสริม 3 540 มม. (21.3 น้ิว) 450 มม. (17.7 น้ิว) 400 มม. (15.7 น้ิว) 25.4 กก.
(56.0 ปอนด)

1 นํ้าหนักเคร่ืองพิมพไมรวมตลับหมึกพิมพ
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ขอกําหนดทางดานไฟฟา

คําเตือน! ขอกําหนดทางไฟฟานั้นขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนท่ี ท่ีจําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เนื่อง
จากอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ

รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

ความตองการพลังงาน 100 ถึง 127 โวลต (+/-10%)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

220 ถึง 240 โวลต (+/- 10%)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

กระแสไฟของวงจรขั้นต่ําท่ีแนะนํา 6.5 A 3.5 A
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ขอกําหนดของการสิ้นเปลอืงพลงังาน
ตาราง C-1  การสิ้นเปลืองพลังงาน (คาเฉลี่ย หนวยเปนวัตต)1

รุนของผลติภณัฑ ขณะพมิพ2 พรอม3 พักเครือ่ง4 ดับ การปลอยความ
รอน-พรอมทํางาน
(BTU/ชัว่โมง)5

HP Color LaserJet 2700 385 45 40 0.5 100

HP Color LaserJet 2700n 385 45 40 0.5 100

1 การสิ้นเปลืองพลังงานตามคาท่ีระบุน้ีเปนคาสูงสุดท่ีวัดสําหรับการพิมพสีและการพิมพสีเดียว โดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐาน
2 ความเร็วในการพิมพคือ 15 ppm สําหรับกระดาษขนาด Letter และ ppm สําหรับสื่อขนาด A4
3 เวลาในการเริ่มทํางานจากโหมดพรอมถึงโหมดประหยัดพลังงานตามคาเร่ิมตนคือ 30 นาที
4 เวลาในการออกจากโหมดพักเคร่ืองเขาสูการเร่ิมพิมพงานตามคาเร่ิมตนคือ 6 วินาที
5 การกระจายความรอนสูงสุดสําหรับทุกรุนในโหมดพรอมทํางานคือ 171 BTU ตอชั่วโมง

หมายเหตุ คาเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได
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ระดับเสียงรบกวน
ระดบัพลังเสยีง ประกาศตาม ISO 9296

การพิมพ (15 ppm)1 LWAd = 6.9 Bels (A) [69 dB (A)]

พรอม LWAd = 5.3 Bels (A) [53 dB (A)]

ระดบัแรงดันเสยีง: ตาํแหนงดานขาง ประกาศตาม ISO 9296

การพิมพ (15 ppm)1 LpAm = 55 dB (A)

พรอม LpAm = 39 dB (A)

1 ความเร็วการพิมพสีคือ15 ppm สําหรับกระดาษขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพิมพแบบสีเดียวคือ 20 ppm สําหรับกระดาษขนาด Letter
และ 20 ppm สําหรับกระดาษขนาด A4

หมายเหตุ คาเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได
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ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอม คาทีแ่นะนํา คาทีส่ามารถใชได

อุณหภูมิ 17° ถึง 25°C 10° ถึง 27°C

ความชื้น 20% ถึง 60% ความชื้นสัมพัทธ 10% ถึง 70% ความชื้นสัมพัทธ

ระดับความสูง ไมมีขอมูล 0 ถึง 2600 เมตร

หมายเหตุ คาเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได
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D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ:

● ขอบังคับของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

● ประกาศเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย

● ประกาศเร่ืองเลเซอรสําหรับฟนแลนด
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ขอบังคับของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดต้ังในที่พักอาศัย อุปกรณ
นี้สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดต้ังและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตช
ท่ีตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้

● หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนท่ีต้ังของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคท่ีมีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ท่ีมีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจ
เปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สิ้นสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มี
ฉนวนหุม
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงมั่นท่ีจะจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เครื่องพิมพนี้
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เครื่องพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัด
เงินโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดีเย่ียมของเครื่องพิมพนี้

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเองและความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบนกระดาษดานเดียว) ซึ่ง
เปนตัวเลือกที่เลือกใชไดในเครื่องนี้ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติได

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหลานี้หมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิ้นเปลอืงสาํหรบัเครือ่งพิมพ HP LaserJet
ทานสามารถสงคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ท่ีใชหมดแลวของทานไดอยางงายดาย โดยไมเสียคาใชจาย
ผานโครงการ HP Planet Partners HP มุงมั่นท่ีจะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวด
ลอม นับตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑไปจนถึงการผลิตเพ่ือจําหนาย ตลอดจนการดําเนินงานและกระบวนการรีไซเคิล เราให
ทานแนใจไดวาตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานที่นําสงคืนนั้นจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม เพ่ือแปรรูปเปน
พลาสติกและโลหะที่มีคุณคาสําหรับผลิตภัณฑใหม และกําจัดปริมาณขยะนับพันตันออกจากพื้นท่ีท้ิงขยะได เนื่องจากตลับ
หมึกนี้จะถูกนําไปรีไซเคิลและใชในวัสดุใหม จึงไมมีการสงคืนใหทาน ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ท่ีหมดแลวของทานจะ
ไดรับการรีไซเคิลเมื่อทานเขารวมโครงการ HP Planet Partners ขอขอบคุณที่ทานหวงใยตอสิ่งแวดลอม

ในหลายๆ ประเทศ/พ้ืนท่ี อุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพนี้ (เชน ตลับหมึกพิมพ) สามารถสงคืนให HP ในโครงการรีไซ
เคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP โครงการนี้มีขั้นตอนที่งายดายและบริการเก็บคืนฟรี โดยเปดให
บริการใน 35 ประเทศ/พ้ืนท่ี ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจุภัณฑของตลับ
หมึก HP LaserJet และอุปกรณสิ้นเปลืองใหมทุกชิ้น

ขอมูลเกีย่วกับโครงการรไีซเคิลและการสงคืนอปุกรณสิ้นเปลอืงของเครือ่งพิมพของ HP
นับตั้งแตป 1992 เปนตนมา HP ไดนําเสนอโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ
HP LaserJet โดยไมเสียคาใชจาย ในป 2004 โครงการ HP Planet Partners สําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองของ
LaserJet มีบริการในพื้นท่ีจําหนายอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet ท่ัวโลกกวา 85% ฉลากที่ชําระคาไปรษณียและ
ระบุท่ีอยูไวลวงหนาจะรวมอยูในคูมือแนะนําของกลองตลับหมึกพิมพ HP LaserJet สวนใหญ ฉลากและกลองขนาดใหญจะ
มีใหผานเว็บไซต: www.hp.com/recycle.

ใชฉลากเพื่อสงคืนตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ของแทที่ใชหมดแลวเทานั้น โปรดอยาใชฉลากนี้กับตลับหมึกที่ไมใชของ
HP, ตลับหมึกพิมพแบบเติมใหมหรือผลิตใหม หรือสงคืนตามการรับประกัน อุปกรณสิ้นเปลืองดานการพิมพหรือวัสดุอื่นๆ ท่ี
สงเขาโครงการ HP Planet Partner โดยพลั้งเผลอจะไมไดรับการสงกลับคืน
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ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet กวาสิบลานตลับไดรับการรีไซเคิลทั่วโลกในป 2004 ผานโครงการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง
HP Planet Partners จํานวนที่บันทึกไวนี้หมายถึงวัสดุท่ีใชสรางตลับหมึกพิมพ 26 ลานปอนดท่ีไมตองทิ้งในพ้ืนท่ีท้ิงขยะ
ในป 2004 HP ไดรีไซเคิลเฉล่ีย 59% ของน้ําหนักตลับหมึกพิมพท่ัวโลก ซึ่งประกอบดวยพลาสติกและโลหะเปนสวนใหญ
พลาสติกและโลหะจะใชในการสรางผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑ HP ถาด และแกนพลาสติก วัสดุสวนที่เหลือไดรับการทิ้ง
ตามวิธีท่ีเหมาะสมตอสภาพแวดลอม

● การสงคืนในสหรัฐฯ เพ่ือใหเปนการดีตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น HP จึงสงเสริมการสงคืนตลับหมึกพิมพและอุปกรณสิ้น
เปลืองที่ใชแลวรวมกันคราวละมากๆ เพียงมัดตลับหมึกพิมพสองตลับขึ้นไปเขาดวยกัน ใชฉลากของ UPS ซึ่งชําระเงิน
ลวงหนาและจาหนาไวแลวเพียงแผนเดียวที่มีอยูในกลองตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมในสหรัฐอเมริกา โปรด
ติดตอที่หมายเลข 1-800-340-2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต HP ท่ี www.hp.com/recycle

● การสงคืนนอกสหรัฐฯ ลูกคานอกสหรัฐฯ สามารถไปที่เว็บไซต www.hp.com/recycle สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
โครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP

กระดาษ

ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เครื่องพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

ขอจาํกดัของวัสดุ

ในผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีปรอทเพิ่มเติม

สําหรับขอมูลการรีไซเคิล ทานสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดตอเจาหนาที่ในพ้ืนที่ของทาน หรือ
Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

การทิ้งอปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยโุรป

สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคุณตองไมทิ้งผลิตภัณฑน้ีรวมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ท้ังน้ี ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิ้งอุปกรณท่ีไมใชแลวในจุดรวบรวมที่กําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาท่ีไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคิลอุปกรณท่ีไมใชแลวของคุณเมื่อถึง
เวลากําจัดขยะท่ีเหมาะสม ชวยในการอนุรักษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการท่ีชวยปองกัน
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานที่ท่ีคุณสามารถทิ้งอุปกรณท่ีไมใชแลว เพ่ือนําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีของคุณ บริการกําจัดขยะท่ีไมใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาท่ีคุณซื้อผลิตภัณฑน้ีมา

เอกสารขอมูลเกีย่วกับความปลอดภยัของวัสด ุ(MSDS)
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่มีสารเคมี (เชน ผงหมึก) สามารถรับได
จากเว็บไซตของ HP ท่ี www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/environment/
productinfo/safety

การขยายเวลารบัประกนั

HP SupportPack ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมให การบํารุงรักษา
ฮารดแวรนี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 3 ป นับจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑจาก HP ลูกคาตองสั่งซื้อ HP SupportPack
ภายในชวงการรับประกันจากโรงงานที่ไดระบุไว หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP
และกลุมใหบริการลูกคาของ HP โปรดดู ขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
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สาํหรบัขอมูลเพิ่มเติม

ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเหลานี้:

● ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนี้และผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

● ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑท่ีหมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

ไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety
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ประกาศเพื่อความเขาใจทีต่รงกัน
ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั
สืบเน่ืองจาก ISO/IEC Guide 22 และ EN 45014
ชื่อผูผลติ: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชื่อผลติภณัฑ: HP Color LaserJet 2700 ซีร่ีส
หมายเลขรุนขอบงัคบั:3) BOISB-0504-01
ตัวเลอืกของผลติภณัฑ: ท้ังหมด
ตลบัผงหมกึ: Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A
เปนผลติภณัฑทีต่รงกับรายละเอยีดผลติภณัฑดานลางนี:้

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: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - 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

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 89/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และไดรับเคร่ืองหมาย CE

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบเชนเดียวกับคอนฟเกอเรชันของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) อุปกรณน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนท่ี 15 การทํางานของอุปกรณเปนไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังน้ี: (1) อุปกรณน้ีอาจไมกอใหเกิดคล่ืนรบกวนที่เปน
อันตราย (2) อุปกรณน้ีจะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ท่ีมีการสงออกมาได รวมถึงคล่ืนรบกวนท่ีอาจกอใหเกิดการทํางานท่ีไมพึงประสงค

3) เพ่ือวัตถุประสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑน้ีไดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ ไมควรจําหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการคา

Boise, Idaho 83713, USA

มถินุายน 2549

สาํหรบัหัวขอเกีย่วกับขอบงัคบัเทานัน้:

ออสเตรเลียติดตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130,
Australia

ยุโรปติดตอ Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, เยอรมนี, (FAX+49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,
(Phone: 208-396-6000)
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ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภยั

ความปลอดภยัดานเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซึ่งผลิตต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เครื่องพิมพนี้ไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑท่ีใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบ
คุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีท่ีเกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเครื่องและฝาครอบ
เครื่องภายนอกซึ่งมีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังนั้นแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํางาน
ตามปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้
อาจสงผลใหไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ EMI (เกาหล)ี

ประกาศ VCCI (ญี่ปุน)

ประกาศเกีย่วกับสายไฟ (ญี่ปุน)
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ประกาศเรื่องเลเซอรสําหรับฟนแลนด
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 2700, 2700n, 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
(1994) 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 Color LaserJet 2700, 2700n -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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E การทํางานดวยหนวยความจํา

หนวยความจําของเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพมีชองเสียบ Dual Inline Memory Module (DIMM) 1 ชอง ใชชองเสียบ DIMM เพ่ืออัปเกรดเคร่ืองพิมพดวย
อุปกรณตอไปนี้

● หนวยความจําเครื่องพิมพท่ีมากข้ึน (DIMM มีใหเลือกทั้งแบบ 64, 128 และ 256 MB)

● ภาษาเครื่องพิมพและตัวเลือกของเคร่ืองพิมพอื่นๆ ท่ีอยูในรูปของ DIMM

หมายเหตุ Single in-line memory module (SIMM) ท่ีใชในเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนานี้ไม
สามารถใชไดกับเครื่องพิมพนี้

หมายเหตุ หากตองการสั่งซื้อ DIMM โปรดดู อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ

หากคุณมักจะพิมพกราฟกที่ซับซอนหรือเอกสาร PostScript หรือใชแบบอักษรที่ดาวนโหลดมาจํานวนมาก คุณควรจะเพ่ิม
หนวยความจําเครื่องพิมพ นอกจากนี้ การมีหนวยความจําเพ่ิมขึ้นยังทําใหสามารถพิมพแบบหลายชุดและจัดเรียงหนาได
รวดเร็วสูงสุดดวย

กอนจะสั่งซื้อหนวยความจําเพ่ิมเติม ควรดูวาหนวยความจําที่มีอยูแลวเปนเทาใดโดยการสั่งพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดู
การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ
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การติดตั้งหนวยความจํา DIMM
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําใหกับเครื่องพิมพได นอกจากนี้ยังสามารถติดต้ัง DIMM สําหรับแบบอักษรเพื่อใหเครื่องพิมพ
สามารถพิมพตัวอักษรในภาษาตางๆ เชน ตัวอักษรจีนหรือซีริลลิกได

ขอควรระวัง ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM เสียหายได ขณะจับ DIMM ใหสวมแถบขอมือกันไฟฟาสถิต หรือหมั่น
แตะที่ผิวของชุดกันไฟฟาสถิตของ DIMM บอยๆ กอนจะจับโลหะที่เครื่องพิมพ

วิธกีารติดตั้ง DIMM หนวยความจําและ DIMM แบบอักษร
1. ปดเครื่องพิมพ และปลดการเชื่อมตอกับสายไฟและสายตอพวงทั้งหมด

2. ทางดานขวาของเครื่องพิมพ ใหดึงแท็บสีดําเขาหากัน และดึงฟอรแมตเตอรออกจากเครื่องพิมพ
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3. วางบอรดฟอรแมตเตอรบนพ้ืนผิวที่เรียบและสะอาด

หากตองการเปลี่ยน DIMM ท่ีติดต้ังอยูแลว ใหงางสลักที่อยูแตละขางของชองเสียบ DIMM ออกจากกัน ยกชองเสียบ
DIMM ขึ้น และดึงออก

4. นํา DIMM อันใหมออกจากซองบรรจุกันไฟฟาสถิต และหาตําแหนงรอยบากทางดานลางของ DIMM

5. จับ DIMM ท่ีขอบ จัดแนวรอยบากที่ DIMM ใหอยูในแนวเดียวกับแถบในชอง DIMM และกด DIMM ลงในชองให
แนนเขาที่ เมื่อติดต้ังถูกตองแลว จะมองไมเห็นข้ัวสัมผัสที่เปนโลหะ
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6. กด DIMM ลงไปจนกวาสลักทั้งสองดานติดกับ DIMM

หมายเหตุ หากคุณรูสึกติดขัดเมื่อใส DIMM ตรวจดูวารอยบากที่ดานลางของ DIMM อยูในแนวเดียวกับ
แถบในชองเสียบ หากยังไมสามารถใส DIMM ได โปรดตรวจสอบวาคุณใส DIMM ถูกประเภท

7. จัดแนวขอบของบอรดฟอรแมตเตอรตามแนวดานบนและดานลางของชอง และเลื่อนบอรดกลับเขาไปในเครื่องพิมพ
ดันฟอรแมตเตอรลงไปใหแนนจนกระทั่งไดยินเสียงสลักของฟอรแมตเตอรแนนเขาที่

8. ตอสายไฟและสาย USB หรือสายเครือขาย และเปดเคร่ืองพิมพ

9. หลังติดต้ังหนวยความจํา DIMM ดูท่ี การใชงานหนวยความจํา

การใชงานหนวยความจํา

หลังจากติดต้ัง DIMM หนวยความจํา คุณจะตองตั้งใหไดรเวอรเครื่องพิมพรับรูหนวยความจําใหมท่ีเพ่ิมเขาไป

วิธกีารใชงานหนวยความจําใน Windows
1. ท่ีเมนู Start ใหไปที่ Settings และคลิกที่ Printers หรือ Printers and Faxes

2. เลือกเครื่องพิมพนี้ แลวเลือก Properties

3. ท่ีแถบ Configure คลิก More

4. ในสวน Total Memory ใหพิมพตัวเลขหรือเลือกจํานวนหนวยความจําทั้งหมดที่ติดต้ังไวแลว

5. คลิก OK

6. ไปที่ การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM
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การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM
ตรวจสอบวา DIMM ไดรับการติดต้ังอยางถูกตองและใชงานไดแลว

วิธกีารตรวจสอบการติดตั้ง DIMM
1. เปดเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาเครื่องพิมพอยูในสถานะ พรอม หลังจากผานลําดับของการเริ่มเปดเครื่องแลว หากปรากฏ

ขอความแสดงขอผิดพลาด แสดงวาอาจติดต้ัง DIMM ไมถูกตอง

2. พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดู การใชหนาขอมูลเครื่องพิมพ

3. ตรวจสอบหัวขอ ภาษาเครื่องพิมพและตัวเลือกที่ติดต้ัง ในหนาการกําหนดคาแลวเทียบกับหนาการกําหนดคาที่พิมพ
กอนการติดต้ัง DIMM

4. DIMM อาจติดต้ังไมถูกตอง ติดต้ังอีกครั้งโดยทําตามข้ันตอนเดิม

-หรือ-

DIMM อาจชํารุด ลองใช DIMM ใหม
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คําอธิบายศัพท

BOOTP เปนคํายอของ “Bootstrap Protocol” ซึ่งเปนโปรโตคอลอินเทอรเน็ตสําหรับใหคอมพิวเตอรหาที่อยู IP ของเครื่อง

DHCP คํายอของ “dynamic host configuration protocol” คอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวงแตละเครื่องที่เชื่อมตอกับเครือขาย
โดยใช DHCP เพ่ือคนหาขอมูลการกําหนดคาของอุปกรณนั้นๆ รวมทั้งที่อยู IP

DIMM คํายอของ “dual inline memory module” แผงวงจรขนาดเล็กที่ประกอบดวยชิปหนวยความจํา

e-label ชิปหนวยความจําบนตลับหมึกพิมพ e-label จะตรวจสอบการใชตลับหมึกพิมพและบงชี้วาตลับหมึกนั้นเปนตลับหมึกพิมพของ
แทของ HP

EIO คํายอของ “enhanced input/output” อินเตอรเฟซฮารดแวรท่ีใชเพ่ือเพ่ิมเซิรฟเวอรการพิมพ อะแดปเตอรระบบเครือขาย หรือ
พลักอินอื่นๆ สําหรับเครื่องพิมพ HP

EPS คํายอของ “Encapsulated PostScript” ซึ่งเปนไฟลกราฟกประเภทหนึ่ง

HP Web Jetadmin ซอฟตแวรควบคุมเครื่องพิมพบนเว็บที่มีเครื่องหมายการคาของ HP ซึ่งคุณสามารถใชบนคอมพิวเตอรเพ่ือ
จัดการอุปกรณตอพวงที่มีระบบเครือขายในเครื่อง

I/O คํายอของ “input/output” หมายถึงการตั้งคาพอรตของคอมพิวเตอร

IP แอดเดรส หมายเลขที่มอบใหกับอุปกรณคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองที่เชื่อมตอกับเครือขายหนึ่งๆ ซึ่งจะไมซ้ํากัน

IPX/SPX คํายอของ “internetwork packet exchange/sequenced packet exchange”

PCL คํายอของ “Printer Control Language”

PJL คํายอของ “Printer Job Language”

PostScript ภาษาซึ่งจดทะเบียนการคาแลว สําหรับกําหนดลักษณะของหนา

PPD คํายอของ “PostScript Printer Description”

RAM คํายอของ “random access memory” ซึ่งเปนประเภทหนวยความจําแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร ใชเก็บขอมูลที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได

ROM คํายอของ “read-only memory” ซึ่งเปนประเภทหนวยความจําแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร ใชเก็บขอมูลที่ไมสามารถเปลี่ยน
แปลงได

TCP/IP โปรโตคอลอินเทอรเน็ตท่ีกลายมาเปนมาตรฐานการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก

การปรับเทียบมาตรฐาน กระบวนการที่เครื่องพิมพทําการปรับคาภายในเครื่องเพื่อใหคุณภาพการพิมพดีท่ีสุด

การสื่อสารสองทิศทาง การสงขอมูลไปในสองทิศทาง

การแปลง กระบวนการในการแปลงขอความหรือภาพในการพิมพ

คาเริ่มตน คาปกติหรือคามาตรฐานของฮารดแวรหรือซอฟตแวร
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ถาด ถาดรองรับงานที่พิมพออกมาแลว

ถาด ถาดรองรับกระดาษเปลา

บฟัเฟอรหนา หนวยความจําชั่วคราวของเครื่องพิมพ ใชสําหรับพักขอมูลของหนาตางๆ ของงานพิมพไวขณะที่เคร่ืองพิมพสรางภาพ
ของหนานั้น

ผงหมึก ผงสีดําหรือสีอื่นๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนภาพบนสื่อที่ใชพิมพ

ผูดูแลระบบ บุคคลที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับเครือขาย

พิกเซล คํายอของ “picture element” หมายถึงหนวยที่เล็กที่สุดของพื้นท่ีในภาพซึ่งแสดงอยูบนจอภาพ

พิมพสีเดยีว การพิมพขาวดํา ไมมีสี

ฟวเซอร อุปกรณชุดหนึ่งที่ใชความรอนมาหลอมผงหมึกลงบนวัสดุการพิมพ

ภาพแบบแรสเตอร ภาพที่ประกอบขึ้นดวยจุดจํานวนมาก

ภาษาเครือ่งพิมพ คุณสมบัติท่ีไมเหมือนเคร่ืองอื่น หรือลักษณะประจําเครื่องของเครื่องพิมพ หรือภาษาเคร่ืองพิมพหนึ่งๆ

มาโคร การกดแปนทีเดียวหรือคําสั่งคําสั่งเดียว แตมีผลในการปฏิบัติหรือคําสั่งเครื่องหลายประการ

รหัสหนวยความจํา พารติชันหนวยความจําที่มีแอดเดรสเฉพาะ

รูปแบบฮาลฟโทน รูปแบบฮาลฟโทนจะใชจุดหมึกขนาดตางๆ มาสรางผืนภาพตอเนื่องเชนภาพถาย

วัสดพุิมพ กระดาษ ฉลาก แผนใส หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเคร่ืองพิมพพิมพภาพลงไป

สองหนา คุณสมบัติในการพิมพท้ังสองดานของกระดาษแตละแผน หรืออาจเรียกวา “การพิมพแบบสองหนา”

อุปกรณตอพวง อุปกรณเสริม เชน เครื่องพิมพ โมเด็ม หรืออุปกรณเก็บขอมูล ซึ่งทํางานรวมกับคอมพิวเตอร

อุปกรณสิ้นเปลือง อุปกรณตางๆ ท่ีเครื่องพิมพใช และตองเปลี่ยนใหม อุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพนี้ คือ ตลับหมึกพิมพ 4 สี

อุปกรณสง สายพานพลาสติกสีดําซึ่งทําหนาที่สงกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพและสงผงหมึกจากตลับหมึกพิมพลงบนกระดาษ

เครือขาย ระบบที่คอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องเชื่อมตอกันทางสายโทรศัพทหรือดวยวิธีอื่นเพื่อใชขอมูลรวมกัน

เฟรมแวร คําสั่งโปรแกรมมิ่งซึ่งบันทึกอยูในหนวยความจําแบบอานอยางเดียวในเครื่องพิมพ

แบบอักษร ชุดตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณในแบบหนึ่งๆ

แผงควบคุม บริเวณสวนหนึ่งบนเครื่องพิมพซึ่งมีปุมและหนาจอแสดง ใชแผงควบคุมเพ่ือตั้งคาตางๆ ของเครื่องพิมพและเพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ

โทนสีเทา สีเทาในระดับออนแกตางๆ

โปรแกรมจําลองแบบ PostScript ซอฟตแวรท่ีจําลองแบบ Adobe PostScript ซึ่งเปนภาษาโปรแกรมมิ่งสําหรับอธิบายรูปราง
ลักษณะของหนาเอกสารที่พิมพออกมา ภาษาของเครื่องพิมพจะแสดงเปน “PS” ในหลายเมนู

ไดรเวอรเครือ่งพิมพ โปรแกรมซอฟตแวรท่ีคอมพิวเตอรใชเขาถึงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ
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ซอฟตแวรสําหรับ 7
ตัวเลือกไดรเวอร 45
เวอรชันที่สนับสนุน 6
ไดรเวอร, การเขาใช 6

ก
กรณีท่ีเครื่องพิมพมีผูใชหลายคน 23
กระดาษ

การต้ังคา HP ToolboxFX 64
การต้ังคามวนงอ 22
การต้ังคาเริ่มตน 20, 63
การสั่งซื้อ 122
การเก็บรักษา 13
การเลือก 12
การเลือกถาด 34
การแกไขปญหา 101
การใสในถาด 1 36
การใสในถาด 2 หรือ 3 38
ขนาดกําหนดเอง, การตั้งคา 36
ขนาดท่ีกําหนดเอง, การตั้งคา

(Windows) 46
ขนาดเอกสาร, การเลือก

(Windows) 46
คูมือการใช 123
จํานวนหนาตอแผน (Macintosh) 50
จํานวนหนาตอแผน (Windows) 47
น้ําหนักมาก 15
ประเภทที่ใชได 10
รีไซเคิล 16
สี 14
สื่อชนิดพิเศษ, การใส 43
หนาแรก (Macintosh) 49
หนาแรก (Windows) 47
แบบมัน 14

กระดาษติด
การติดตามจํานวนของ 19
ขอความแสดงขอผิดพลาด 85
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คุณภาพหลังจากนั้น, การแกไข
ปญหา 117

ตําแหนง 88
ถาด 1, การแกปญหา 89
ถาด 2 หรือ 3, การแกปญหา 91
ถาดกระดาษออก, การแกปญหา 97
ทางเดินกระดาษ, การแกปญหา 93
บริเวณตลับหมึก, การแกปญหา 93
สาเหตุท่ัวไป 88

กระดาษติดบริเวณตลับหมึก, การแก
ปญหา 93

กระดาษติดบริเวณตลับหมึกพิมพ, การแก
ปญหา 93

กระดาษที่มีน้ําหนักมาก
การพิมพ 15
การใส 43
ประเภทที่ใชได 10

กระดาษมัน
การพิมพ 14
การสั่งซื้อ 123
การแกไขปญหา 102
การใส 43
ประเภทที่ใชได 10

กระดาษรีไซเคิล 16
กระดาษสี, การพิมพ 14
กระดาษหัวจดหมาย

การพิมพบน 15
การใส 43

กลองเครื่องมือ. โปรดด HP ToolboxFX
กลองโตตอบตัวเลือก HP Digital

Imaging 48
การกําหนด IP แอดเดรส 30
การกําหนดคาเครือขาย เมนู 21
การขนสงเครื่องพิมพ 133
การขยายขนาดเอกสาร (Windows) 46
การขยายเวลารับประกัน 132, 144
การคนหาอุปกรณ 30
การจําลองสี CMYK 68
การดาวนโหลดซอฟตแวร

HP Web Jetadmin 8
UNIX และ Linux 6, 8
ระบบการพิมพ 6

การตั้งคา
HP ToolboxFX 62
การตั้งคาแบบดวน (Windows) 45
การเรียกคืนคาเริ่มตน 22
การแกไขปญหา 107
คาลวงหนาของไดรเวอร

(Macintosh) 49
รายงานเครือขาย 19, 56

ลําดับความสําคัญของ 34
สี 68
เมนูการต้ังคาระบบ 20

การตั้งคา PCL, HP ToolboxFX 63
การตั้งคา PostScript, HP

ToolboxFX 63
การตั้งคา RGB 68, 70
การตั้งคา sRGB 68, 70
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 22
การตั้งคาความเขม 64
การตั้งคาความเขมในการพิมพ 64
การตั้งคาภาพถายดิจิตอล 48
การตั้งคาแบบดวน (Windows) 45
การตั้งคาแบบอักษร Courier 21
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ 80
การทิ้ง, แบตเตอรี่ 144
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 133
การปรับขนาดเอกสาร (Windows) 46
การปรับสเกลเอกสาร (Windows) 46
การปรับเทียบสี 20, 63, 118
การพิมพ 2 ดาน

การพิมพ 51
การแกไขปญหา 104

การพิมพ 2 ดานดวยตนเอง
การแกไขปญหา 104

การพิมพสองดาน
การพิมพ 51
การแกไขปญหา 104

การพิมพสองดานดวยตนเอง
การพิมพ 51

การพิมพเกรยสเกล 69
การพิมพแบบ n-up

Macintosh 50
Windows 47

การพิมพแบบ Peer-to-peer 27
การพิมพแบบสองหนา

การพิมพ 51
การยกเลิกคําสั่งพิมพ 53
การรับประกัน

การขยายเวลา 132
ขยายเวลา 144
ตลับหมึกพิมพ 129
ผลิตภัณฑ 128
อุปกรณสงและฟวเซอร 129

การรับประกันอุปกรณสง 129
การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง 143
การลดขนาดเอกสาร (Windows) 46
การสนับสนุน, ลูกคา 130
การสนับสนุนทางเทคนิค 130
การสนับสนุนทางโทรศัพท 130

การสนับสนุนลูกคา 130
การสนับสนุนลูกคาแบบออนไลน 130
การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง

HP ToolboxFX, การใช 125
เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย, การ
ใช 124

เว็บไซต 121
การหยุดคําสั่งพิมพ 53
การหยุดคําสั่งพิมพชั่วคราว 53
การเกลี่ยขอบ 70
การเก็บรักษา

ตลับหมึกพิมพ 75
วัสดุพิมพ 13
เครื่องพิมพ 13, 140

การเชื่อมตอสายเคเบิล USB 26
การเทียบสี 72
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 77
การเรียกคืนคาเริ่มตน 22
การเลือกเครื่องพิมพ, การแกไข
ปญหา 106

การแกไขปญหา
กระดาษติด 88
การตั้งคาแผงควบคุม 107
การปรับเทียบ 118
การเลือกเครื่องพิมพ 106
ขอความที่แผงควบคุม 83
คุณภาพการพิมพ 116, 117
จอแสดงผลแผงควบคุม 105
ซอฟตแวร 115
ถาด 3 107
ปญหาของเครื่อง Macintosh 112
ผงหมึกสะสม 117
ระบบดูเพล็กซ 104
รายการตรวจสอบ 82
วัสดุพิมพ 101
สี 108
อุปกรณเสริม 115
เครือขาย 119
แบบอักษร 110, 111
แผนใส 116
ไดรเวอร 115
ไฟล EPS 113
ไมพิมพงานออกมา 105

การแจงเตือน, การตั้งคา 60
การใสกระดาษ

ขอความแสดงขอผิดพลาด 87
ถาด 1 36
ถาด 2 หรือ 3 38

การใสสื่อ
พิเศษ 43
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การดสต็อค
การพิมพ 15
การใส 43
ขนาดท่ีใชได 10

เกตเวย 32

ข
ขนาด, กระดาษ

การเลือกถาด 34, 36
กําหนดเอง 36

ขนาด, วัสดุพิมพ
กําหนดเอง (Windows) 46
คาเริ่มตน, การตั้งคา 20
ท่ีใชได 10
พิมพเอกสารบน (Windows) 46

ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง
การต้ังคาไดรเวอร (Windows) 46

ขนาดของกระดาษที่กําหนดเอง
ถาด, การกําหนดคา 36

ขั้วตอไฟฟา, ท่ีตั้ง 5
ขอกําหนด

การทิ้ง 144
คุณลักษณะ 3
ประเภทกระดาษ 10, 12
ภายนอก 136
ระดับเสียง 139
สภาพแวดลอม 13, 140
เอกสาร 123
โอโซน 143
ไฟฟา 137

ขอกําหนดดานขนาด, เครื่องพิมพ 136
ขอกําหนดดานพลังงาน 137
ขอกําหนดดานระดับเสียงรบกวน 139
ขอกําหนดดานโอโซน 143
ขอกําหนดทางดานไฟฟา 137
ขอกําหนดภายนอก 136
ขอกําหนดเกี่ยวกับความชื้น 13, 140
ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็ว 2
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวด
ลอม 13, 140

ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 13, 140

ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ 13, 140
ขอกําหนดเสียงรบกวน 139
ขอความ, แผงควบคุม 83
ขอความการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง 86
ขอความติดต้ังอุปกรณสิ้นเปลือง 85
ขอความเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลือง 86
ขอความแสดงขอผิดพลาด, แผงควบ
คุม 83

ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพิมพซับ
ซอนเกินไป 85

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพผิด 86
ขอความแสดงขอผิดพลาดวาไดรเวอรไม
ถูกตอง 87

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาไมดึง
กระดาษ 87

ขอความแสดงขอผิดพลาดอุปกรณสิ้น
เปลืองไมถูกตอง 85

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
บริการ 84

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
พัดลม 84

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับเครื่อง
พิมพ 85

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
เซ็นเซอร 85

ขอความแสดงขอผิดพลาดในการสื่อสาร
ของเครื่องพิมพ 85

ขอตกลงในการบริการถึงที่ 132
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 130, 132
ขอบังคับ DOC ของประเทศ
แคนาดา 147

ขอบังคับของ FCC 142
ขอมูลอางอิงทางเทคนิคเกี่ยวกับ PCL/

PJL 123

ค
ควบคุมขอบ 70
ความเขม

ความเขมของการพิมพ 64
จอแสดงผล, แผงควบคุม 21

ความเขมของจอแสดงผล, การตั้งคา 21
ความเร็วโปรเซสเซอร 3
ความเร็วในการลิงค, การตั้งคา 21, 29
คําอธิบายศัพท 155
คุณภาพ

การตั้งคา HP ToolboxFX 63
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 22
การแกไขปญหา 116
ภาพถาย 48

คุณภาพการพิมพ
การตั้งคา HP ToolboxFX 63
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 22
การแกไขปญหา 116
ภาพถาย 48
หนาการแกปญหา, HP

ToolboxFX 117
คุณภาพของภาพ

การตั้งคา HP ToolboxFX 63

การต้ังคาขอมูลที่เก็บ 22
การแกไขปญหา 116
ภาพถาย 48

คุณภาพงานพิมพ
การต้ังคา HP ToolboxFX 63
การต้ังคาขอมูลที่เก็บ 22
การแกไขปญหา 116
ภาพถาย 48

คุณลักษณะ 3
คุณลักษณะการเขาใชงาน 3
คูมือการติดต้ัง, อุปกรณสิ้นเปลือง 77
คาลวงหนา (Macintosh) 49
คาเริ่มตน, การเรียกคืน 22
คาเริ่มตนจากโรงงาน, การเรียกคืน 22
เครือขาย

DHCP 31
HP ToolboxFX 28
Internet Protocol (IP) 31
IP แอดเดรส 28, 30, 31
TCP/IP 31
Transmission Control Protocol

(TCP) 31
การกําหนดคา 27
การคนหาอุปกรณ 30
การต้ังคา 21, 27
การแกไขปญหา 119
การใชแผงควบคุมใน 23
ความเร็วในการลิงค 29
ซอฟตแวร 8
ซับเน็ต 32
พอรต, ท่ีตั้ง 5
รหัสผาน, การตั้งคา 28
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6
รายงานการต้ังคา 19, 56
รุนท่ีสนับสนุน 2
หนากําหนดคา 19
เกตเวย 32
เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย 28
เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย, การเขา
ใช 58

โปรโตคอลที่สนับสนุน 30

ง
งอ, กระดาษ

การแกไขปญหา 103

จ
จํานวนหนา 19
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จํานวนหนาตอแผน
Macintosh 50
Windows 47

ฉ
ฉลาก

การพิมพ 15
การใส 43
ประเภทที่ใชได 10

ช
ชิ้นสวน, การสั่งซื้อ 122
ชองสําหรับปอนกระดาษทีละแผน. โปรด
ด ถาด 1

ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น (Windows) 47

ซ
ซองจดหมาย

การพิมพ 14
การแกไขปญหา 103
การใส 43
ประเภทที่ใชได 10

ซอฟตแวร
HP ToolboxFX 60
HP Web Jetadmin 8
Macintosh 8
Windows 7
การแกไขปญหา 115
เครือขาย 8
เว็บเซิรฟเวอรท่ีใหมาดวย 8
เว็บไซต 6
ไดรเวอร 6

ซอฟตแวร HP-UX 8
ซอฟตแวร Solaris 8
ซอฟตแวรระบบการพิมพ 6
ซับเน็ต 32
ซับเน็ตมาสก 32

ด
ไดรเวอร

Macintosh, การแกไขปญหา 112
การตั้งคาแบบดวน (Windows) 45
การเขาใช 6
การแกไขปญหา 115
คาลวงหนา (Macintosh) 49
ตัวเลือกของ Macintosh 49
ตัวเลือกของ Windows 45
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6
หนาแสดงการใช 19
แถบการบริการ (Windows) 48
ใหมาพรอมกัน 3

ไดรเวอร Linux 6, 8
ไดรเวอร PCL 6
ไดรเวอร PDL 6
ไดรเวอรการจําลอง PS 6
ไดรเวอรเครื่องพิมพ. โปรดด ไดรเวอร

ต
ตลับผงหมึก. โปรดด ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

HP 76
การรับประกัน 129
การรีไซเคิล 143
การเก็บรักษา 75
การเปลี่ยน 77
ขอความการสั่งซื้อ 86
ขอความแสดงขอผิดพลาด 86
ขอความใหเปลี่ยน 86
คุณลักษณะ 3
ชวงเวลาการเปลี่ยน 74
ท่ีไมใชของ HP 76, 85
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox

FX 60
สถานะ, การตรวจสอบ 74
หนาแสดงสถานะ 19, 56
เครื่องวัดสถานะ 18
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 21

ตลับหมึกพิมพ
HP 76
การรับประกัน 129
การรีไซเคิล 143
การเก็บรักษา 75
การเปลี่ยน 77
ขอความการสั่งซื้อ 86
ขอความแสดงขอผิดพลาด 86
ขอความใหเปลี่ยน 86
คุณลักษณะ 3
ชวงเวลาการเปลี่ยน 74
ท่ีไมใชของ HP 76, 85
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox

FX 60
สถานะ, การตรวจสอบ 74
หนาแสดงสถานะ 19, 56
เครื่องวัดสถานะ 18
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 21

ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก
HP 130

ถ
ถาด

กระดาษติด, การแกปญหา 89, 91

การกําหนดคา 36
การตั้งคา 20, 63
การเลือก 34
การแกไขปญหา 101
การใส 36, 38
ขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการ
ใส 87

ท่ีตั้ง 4
ประเภทกระดาษที่ใชได 10
อุปกรณเสริม 3
ใหมาพรอมกัน 2

ถาด 1
กระดาษติด, การแกปญหา 89
กระดาษที่ใชได 10
การตั้งคา 20
การใสกระดาษ 36
ความจุ 4
ท่ีตั้ง 4

ถาด 2
กระดาษติด, การแกปญหา 91
กระดาษที่ใชได 10
การตั้งคา 20
การแกไขปญหา 102
การใสกระดาษ 38
ความจุ 4
ท่ีตั้ง 4

ถาด 3
กระดาษติด, การแกปญหา 91
กระดาษที่ใชได 10
การแกไขปญหา 102, 107
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