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4 เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series



1 ยินดีตอนรับ

ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series

● ระบบ 8 สีที่แสดงภาพถายสีที่สดใส สวาง ทนตอการเจือจาง และใหสีที่แท
จริง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อถูกใชกับกระดาษ HP Advanced Photo
Paper

● หัวพิมพสองสีจํานวน 4 หัวพิมพเพ่ิมความเร็วในการพิมพไดมากกวา
เทคโนโลยีกอนหนาน้ีถึงสี่เทา

● รองรับการใชงานวัสดุพิมพที่มีขนาดและชนิดที่หลากหลายมาก ต้ังแต
ขนาด 7.6 x 13 ซม. ถึง 32 x 48 ซม. และตั้งแตวัสดุพิมพชนิดบางไปจน
ถึงชนิดหนา 1.5 มม.

● ระบบควบคุมและทําความสะอาดหัวพนหมึกอัตโนมัติและระบบเปลี่ยนหัว
พนหมึกขณะใชงาน เพ่ือใหมรีะยะเวลาการหยุดทํางานที่นอยที่สุด

● ฟงกชันการปรับต้ังแบบลูปปด (Closed-loop Color Calibration) เพ่ือ
รับประกันความเท่ียงตรงของการพิมพสี

● การจัดการสีข้ันสูงดวย HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ
Adobe Photoshop ® ซึ่งจะชวยใหการจัดการสีทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

● คนหาขอมูลเพิ่มเติม
● สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
● เมนูเครื่องพิมพ

คนหาขอมูลเพิ่มเติม
เครื่องพิมพใหมของคุณมาพรอมกับเอกสารตอไปน้ี:
● แนวทางเริ่มใชงานแบบเร็ว: อานเอกสารนี้เปนอันดับแรก เพ่ือศึกษาวิธีติด

ต้ังเครื่องพิมพละติดต้ังซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ
● คูมือผูใช: คูมือผูใชคือหนังสือเลมท่ีคุณกําลังอานอยูในขณะน้ี หนังสือเลมนี้

อธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องพิมพและใหขอมูลการแกปญหา
● ความชวยเหลือแบบอเิลก็ทรอนกิส: ความชวยเหลือแบบอิเล็กทรอนิกส

อธิบายคุณลักษณะซอฟตแวรของเครื่องพิมพและขอมูลการแกปญหา
ซอฟตแวร
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เครองพมพนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรบชางภาพมออาชพและ
มอสมครเลน โดยมเทคโนโลยและคณลกษณะที่ลาหนา: 



หลังจากที่คุณไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart บน
คอมพิวเตอร เปดและสํารวจดูในวิธีใช HP Photosmart:
– Windows: จากเมน ูStart (เริ่มตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ช้ีไปที่ HP
HP Photosmart Pro B9100 series แลวคลิก
HP Photosmart Printer Help (วิธใีชเครื่องพิมพ)

– Mac: เลือก Help (วิธีใช) Mac Help (วิธีใชสําหรับ Mac) ใน
Finder (ไฟเดอร) แลวเลือก Library (ไลบรารี)
HP Photosmart Printer Help (วิธีใชเครื่องพิมพ)

● ศูนยบริการโซลชูันของ HP  (Windows เทานั้น): ศูนยบริการโซลูชัน
ของ HP  จัดใหมขีอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ HP ของคุณทั้งหมด
– ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิมพและซอฟตแวร และดูวิธีแกปญหา รวมถึง

ภาพเคลื่อนไหว How Do I? (ควรทําอยางไร?)
– ปรับปรุงซอฟตแวรเครื่องพิมพของคุณ
– เปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ
– การสั่งซื้อวัสดุสําหรับเครื่องพิมพ
– เปดใชงานซอฟตแวร HP Photosmart Premier
หลังจากที่คุณไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart บน
คอมพิวเตอร เปดและสํารวจดู ศูนยบริการโซลูชันของ HP 
Windows: คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor บน
แถบงาน Windows แลวคลิก Launch/Show HP Solution
Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP)

หมายเหตุ ในคูมือผูใช ซอฟตแวรเครื่องพิมพ หมายถึงซอฟตแวร
HP Photosmart ท่ีอยูบนซีดี ที่ไดรับมาพรอมกับเครื่องพิมพ ไดรเวอร
สําหรับเครื่องพิมพ เปนสวนหนึ่งของซอฟตแวรเครื่องพิมพท่ีใชควบคุม
เครื่องพิมพ

บท 1
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สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

ดานหนาเครื่องพิมพ

1 หนาจอเครื่องพิมพ: ตรวจสอบระดับของหมึกพิมพและดูขอความการพิมพหรือ
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่น่ี

2 แผงควบคุม: ใชปุมเหลาน้ีเพ่ือเปดและนําทางไปยังเมนูเครื่องพิมพ ยกเลิกงาน
พิมพ และตอบสนองตอคําสั่งตางๆ บนหนาจอเครื่องพิมพ

3 ฝาปดดานบน: ยกขึ้นเพ่ือเขาถึงหัวพิมพและเพื่อนํากระดาษที่ติดอยูออก
4 ถาดกระดาษชนิดพิเศษ (ถูกปดอยู): ดึงลงเพื่อใสวัสดุพิมพท่ีมีลักษณะแข็งหรือ

หนาหน่ึงแผน เชน แผนกระดาษแข็ง วางวัสดุพิมพลงในถาดนี้ โดยหันหนาทีต่อง
การพิมพขึ้น หามใสวัสดุพิมพท่ีมีความหนาเกิน 1.5 มม. หรือมากกวาหน่ึงแผน
ในการพิมพแตละครั้ง

5 ฝาปดชองใสตลับบรรจหุมึก: กดสวนนูนท่ีอยูดานบนของฝาปดเพ่ือเปดฝา แลวใส
หรือนําตลับบรรจุหมึกออก

6 ปุมเปด: กดเพื่อเปดเคร่ืองพิมพ ไฟเปนสีนํ้าเงินหากเครื่องพิมพกําลังทํางานอยู
7 ถาดรับกระดาษออก: งานพิมพจะออกมาทางชองน้ี เพ่ือใหงายตอการใชงานถาด

ปอนกระดาษหลัก คุณสามารถนําถาดรับกระดาษนี้ออกไดโดยเลื่อนถาดเขาหาตัว
8 ถาดปอนกระดาษหลัก: วางตั้งกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถายในถาดนี้

เพ่ือใชพิมพ วางวัสดุพิมพลงในถาดนี้ โดยคว่ําหนาท่ีตองการพิมพลง
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ดานหลังเครื่องพิมพ

1 พอรต USB: ใชพอรตน้ีตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
2 พอรตอเีธอรเน็ต: ใชพอรตน้ีตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย
3 ฝาปดดานหลัง: นําฝาปดน้ีออกเพื่อจัดการกับกระดาษที่ติดอยู
4 ชองรับกระดาษดานหลัง: งานพิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษจะผานเขาออกที่

ชองน้ีกอนถูกเลื่อนออกมาที่ถาดรับกระดาษออกที่ดานหนาของเครื่องพิมพ ตรวจ
สอบวามีพ้ืนท่ีดานหลังของเครื่องพิมพเพียงพอเพื่อใหกระดาษเลื่อนเขาออกผาน
ชองน้ีไดโดยไมถูกกีดขวาง เม่ือคุณพิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษ พ้ืนท่ีวาง
ดานหลังเครื่องพิมพควรมีขนาดเทากับความยาวของกระดาษที่คุณกําลังพิมพ

5 ตัวปลดล็อคฝาปดดานหลัง: บีบตัวปลดล็อคท่ีดานใดดานหน่ึงของชองใสกระดาษ
ดานหลังเพ่ือถอดฝาปดดานหลัง

6 ขั้วตอสายไฟ: ใชพอรตน้ีสําหรับตอสายไฟท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ
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ถาดกระดาษ

1 ถาดปอนกระดาษหลัก: วางตั้งกระดาษภาพถาย กระดาษธรรมดา หรือวัสดุพิมพ
แบบออนชนิดอื่นๆ ในถาดน้ีเพ่ือใชพิมพ ใสวัสดุพิมพใน แนวตั้ง และคว่ําหนาที่
ตองการพิมพลง บีบตัวปลดถาดปอนกระดาษหลักเพ่ือยืดหรือหดถาด ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับขนาดของกระดาษที่ใสเขาไป

2 ถาดกระดาษออก: งานพิมพจะออกมาทางนี้ เพ่ือใหงายตอการเขาถึงถาดหลัก เอา
ถาดออกโดยการดึงเขาหาตัวคุณ

3 ถาดกระดาษชนิดพิเศษ (เปดอยู): ใสวัสดุพิมพท่ีมีลักษณะแข็งหรือหนา เชน
แผนกระดาษแข็ง ลงในถาดน้ีหน่ึงแผน ใสวัสดุพิมพ โดยหันหนาทีต่องการพิมพ
ขึ้น

4 ตัวปลดถาดปอนกระดาษหลัก: บีบตัวปลดและดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือยืดหรือรนแกน
รับกระดาษของถาดหลัก หรือนําถาดออกจากเครื่องพิมพ

5 ตัวจับกระดาษ: บิดข้ึนเพ่ือกันไมใหกระดาษหลุดออกมาจากแกนรับกระดาษ
6 แกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษ: ดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือยืดถาดรับกระดาษให

รับกระดาษที่พิมพออกมาจากเครื่องพิมพ
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ถาดปอนกระดาษหลัก

1 ตัวกั้นความกวางของกระดาษ: ปรับตัวกั้นน้ีใหแนบกับขอบดานซายของกระดาษ
ในถาดโดยการกดปุมดานหนาของตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นไปตามแนวขวาง

2 ตัวกํากับขนาดกระดาษ: ใชตัวกํากับเหลาน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสกระดาษตามแนวที่
ถูกตอง

3 แกนรับกระดาษของถาดหลัก: ยืดถาดปอนกระดาษหลักเพ่ือใสกระดาษที่มีขนาด
ใหญข้ึน เมื่อยืดจนสุด ถาดปอนกระดาษหลักจะสามารถรองรับกระดาษขนาด
32 x 48 ซม. (13 x 19 น้ิว) ได

4 ตัวปลดถาดปอนกระดาษหลัก: บีบตัวปลดและดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือยืดหรือรนถาด
ปอนกระดาษหลัก หรือนําถาดออกจากเครื่องพิมพ

5 ตัวกั้นกระดาษ: จัดกระดาษตามแนวตัวกั้นกระดาษเหลาน้ีเพ่ือใหกระดาษถูกปอน
เขาสูเครื่องพิมพไดอยางถูกตอง

6 ตัวกั้นความยาวของกระดาษ: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับขอบกระดาษที่อยูในถาด
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แผงควบคุม

1 หนาจอเครื่องพิมพ: ใชหนาจอน้ีเพ่ือดูเมนูและขอความ
2 เมน ู: กดเพื่อดูเมนูเครื่องพิมพ
3 กอนหนานี้: กดเพื่อนําทางไปยังตัวเลือกเมนูกอนหนาน้ี
4 ตกลง: กดเพื่อเลือกตัวเลือกเมนูหรือตอบสนองตอคําส่ังตางๆ นหนาจอเครื่อง

พิมพ
5 ตอไป: กดเพื่อนําทางไปยังตัวเลือกเมนูตอไป
6 ยกเลิก: กดเพ่ือออกจากตัวเลือกเมนูหรือหยุดงานพิมพปจจุบัน
7 ไฟเตือน: ไฟสีแดงกะพริบถามีขอผิดพลาดที่ตองการการแกไขจากผูใชเกิดขึ้น

ขอความแสดงขอผิดพลาดจะถูกแสดงไวท่ีหนาจอเครื่องพิมพดวย ถามีขอผิด
พลาดท่ีไมสามารถแกไขได ไฟจะปรากฏเปนสีเหลือง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดู การแกไขปญหาเบ้ืองตน

8 จุดบอกระดับหมึก: จุดเหลาน้ีแสดงใหคุณเห็นตําแหนงของตลับบรรจุหมึกสีแตละ
อันท่ีอยูในแผงตลับบรรจุหมึกดานลาง เมื่อเครื่องพิมพไมไดใชงาน หนาจอเครื่อง
พิมพจะแสดงกราฟแทงเพ่ือชี้ใหเห็นระดับหมึกในตลับบรรจุหมึกแตละตลับตาม
ลําดับจุดสี

เมนเูครื่องพิมพ
กด Menu (เมน)ู เพ่ือเปดเมนูเครื่องพิมพ

การไปยังเมนขูองเครื่องพิมพ
● กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนผานไปตามเมนูหรือตัวเลือกท่ีแสดงใหเห็นบนหนา

จอเครื่องพิมพ
● เมนูใดที่มีรูปสามเหลี่ยมอยูดานขางแสดงวามเีมนูยอยหรือตัวเลือกอยู กด

ตกลง เพ่ือเแสดงเมนยูอยหรือตัวเลือก
● กด ยกเลิก เพ่ือออกจากเมนปูจจุบัน
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โครงสรางเมนขูองเครื่องพิมพ

คุณสามารถใชงานตัวเลือกตอไปนี้ไดจากเมนเูครื่องพิมพ

● Print test page (พิมพหนาตัวอยาง): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือพิมพหนา
ทดสอบที่ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ เชน สถานะของตลับ
บรรจหุมึก หมายเลขประจําเครื่องพิมพ และรุนของเฟรมแวร โปรดดูที่
การพิมพหนาทดสอบ

● Print sample page (พิมพหนาทดสอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือพิมพภาพ
ถายตัวอยาง โปรดดูที่ การพิมพหนาตัวอยาง

● Network settings (การตั้งคาเครือขาย):
– Show IP address (แสดงที่อยู IP): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือดูที่อยู IP

ของเครื่องพิมพ (ท่ีอยูแบบตัวเลขที่ระบุถึงเครื่องพิมพที่อยูบนเครือ
ขาย)

– Print network settings page (พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย):
เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือพิมพหนาการต้ังคาเครือขายที่คุณสามารถใชแก
ปญหาการเช่ือมตอกับเครือขายหรือเพื่อการตั้งคาเริ่มตน โปรดดูที่
พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย

– Reset network settings (รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย): เลือกตัว
เลือกน้ีเพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาเครือขายใหเปนคาเร่ิมตนตามท่ีต้ังมาจาก
โรงงาน

● Clean printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือทํา
ความสะอาดหัวพิมพถาคุณสังเกตเห็นเสนสีขาวหรือเสนริ้วที่เปนสีบนรูป
ภาพที่คุณพิมพ หลังจากทําความสะอาดหัวพิมพเสร็จแลว เครื่องพิมพจะ
พิมพหนาทดสอบ โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ

● Calibrate printer (ปรับต้ังเครื่องพิมพกอนเริ่มใชงาน):
– Align printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือ

ปรับตําแหนงหัวพิมพ ใสกระดาษ HP Advanced Photo
Paper - Glossy (แบบมัน) ขนาด Letter หรือ A4 ในถาด
ปอนกระดาษหลักกอนเริ่มกระบวนการนี้เพ่ือใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด

– Closed loop calibration (การปรับต้ังแบบลูปปด): เลือกตัว
เลือกน้ีเพ่ือปรับต้ังสีของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะทําการปรับและ
แกไขโดยอัตโนมัติดวยการใชเทคโนโลยีที่เปนกรรมสิทธ์ิของ
HP เพ่ือใหไดงานพิมพที่มสีีถูกตองและสม่ําเสมอ ใสกระดาษ
HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน) ขนาด
Letter หรือ A4 ในถาดปอนกระดาษหลักกอนเริ่มกระบวนการนี้เพ่ือ
ใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด

– Reset closed loop calibration (รีเซ็ต การปรับต้ังแบบลูป
ปด): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือรีเซ็ตคาการปรับต้ังสีของเครื่องพิมพใหกลับ
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ไปท่ีคาเริ่มตน ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper -
Glossy (แบบมัน) ขนาด Letter หรือ A4 ในถาดปอนกระดาษหลัก
กอนเริ่มกระบวนการนี้เพ่ือใหไดงานพิมพท่ีดีที่สุด

● Language (ภาษา) : เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือระบุภาษาที่คุณตองการใชบน
หนาจอเครื่องพิมพ

● Show ink level percentage (แสดงเปอรเซ็นตของระดับหมึก):
เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือแสดงระดับหมึกสําหรับตลับบรรจุหมึกแตละตลับ

หมายเหต ุ1 ระดับของหมึกพิมพที่แสดงนี้เปนเพียงการประมาณ
เทานั้น ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

หมายเหต ุ2 หมึกพิมพในตลับบรรจหุมึกที่รวมอยูในกลองบรรจุ
เครื่องพิมพจะใชสําหรับการใชงานเครื่องพิมพในระยะแรก และการ
ใชหมึกพิมพจากตลับบรรจุหมึกเหลานี้ รวมทั้งจากตลับบรรจหุมึก
สําหรับเปลี่ยน จะชวยใหหัวพนหมึกไมเกิดการอุดตันและหมึกไหล
ผานไดสะดวก
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2 การพิมพแบบพื้นฐาน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● ถาดใสวัสดุพิมพ
● การใสถาดปอนกระดาษหลัก
● การใสถาดกระดาษชนิดพิเศษ
● เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่เหมาะสม
● ขอแนะนํา
● การพิมพจากซอฟตแวรโปรแกรม
● เปลี่ยนคาการพิมพ
● การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ
● กําหนดให HP Photosmart Pro B9100 series เปนเครื่องพิมพดี

ฟอลต

ถาดใสวัสดพุิมพ
ถาดใสวัสดุพิมพม ี2 แบบ
● ถาดปอนกระดาษหลัก: ถาดปอนกระดาษหลักน้ีสามารถบรรจแุละใสวัสดุ

พิมพไดหลายแผน ใหปอนเฉพาะวัสดุพิมพท่ีบางและออนตัวไดในถาดนี้
เนื่องจากกระดาษจะมวนงอขณะท่ีผานเขาไปในเครื่องพิมพ

● ถาดกระดาษชนิดพิเศษ: ถาดกระดาษชนิดพิเศษออกแบบมาสําหรับวัสดุ
พิมพท่ีมคีวามหนาและแข็ง กระดาษจากถาดนี้จะถูกปอนเขาสูเครื่องพิมพ
โดยตรงโดยไมมวนงอ เมื่อคุณใชถาดนี้ พ้ืนที่วางดานหลังเครื่องพิมพควร
มีขนาดเทากับความยาวของกระดาษที่คุณกําลังพิมพ ใสวัสดุพิมพในถาดน้ี
ครั้งละหนึ่งแผน และวัสดุพิมพตองมคีวามหนาไมเกิน 1.5 มม. นอกจาก
นี้ ยังสามารถใสกระดาษแผนบางในถาดนี้ได

ถาดทั้งสองแบบรองรับวัสดุพิมพที่มีขนาดที่หลากหลาย ต้ังแต 7.6 x 12.7 ซม.
ถึง 32 x 48 ซม. โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับ
คําอธิบายของกระดาษแตละชนิดที่ใชกับเครื่องพิมพนี้

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือกําหนดวาจะใชถาดใดสําหรับใสวัสดุพิมพแตละชนิด

วัสดพุิมพ ถาดปอนกระดาษหลัก ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

ภาพถาย Inkjet และ
กระดาษธรรมดา

แนะนําใหใช รองรับได
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วัสดพุิมพ ถาดปอนกระดาษหลัก ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

ตัวอยาง: HP
Advanced Photo
Paper แผนพับ ภาพ
ถาย Inkjet และ
กระดาษธรรมดา

Digital Fine Art
Paper <220 แกรม
ตัวอยาง: กระดาษภาพ
ถาย

รองรับได แนะนําใหใช

Digital Fine Art
Paper >220 แกรม
ตัวอยาง: กระดาษอัด
ลายผากระดาษภาพถาย
กระดาษเขียนสีน้ํา

ไมรองรับ แนะนําใหใช

วัสดพุิมพชนิดแข็ง

ตัวอยาง: Photo board
ไมรองรับ แนะนําใหใช

วัสดพุิมพใดๆ ทีห่นา
เกิน 1.5 มม.

ไมรองรับ ไมรองรับ

หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
กอนที่จะใชถาดกระดาษชนิดพิเศษ

การใสถาดปอนกระดาษหลัก

วิธกีารใสถาดปอนกระดาษหลัก
1. ใหนําถาดรับกระดาษออกโดยใชมือจับทั้งสองขางของถาดและเลื่อนออก

เขาหาตัวคุณ จากนั้น คุณจะสามารถใชงานถาดปอนกระดาษหลักน้ีได

บท 2
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2. เลื่อนตัวกั้นความกวางและความยาวของกระดาษออกมาเพื่อให
วางกระดาษได

3. วางต้ังกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก ในแนวตั้ง และคว่ําหนาทีต่อง
การพิมพลง จัดแนวกระดาษใหชิดขอบดานขวาของถาดและชิดกับตัวกั้น
กระดาษที่ดานหลังของถาด ตรวจสอบวาต้ังกระดาษไมสูงเกินกวาดานบน
สุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

เคล็ดลับ เพ่ือความสะดวกในการใชงานหรือการใสวัสดุพิมพที่มี
ขนาดใหญกวาปกติ ใหยืดถาดปอนกระดาษหลักออกโดยบีบที่ตัว
ปลดถาดปอนกระดาษหลักและดึงถาดเขาหาตัวคุณ คุณสามารถนํา
ถาดออกจากเครื่องพิมพไดถาจําเปน โดยใชมือจับทั้งสองขางของ
ถาดและดึงเขาหาตัวคุณ

ถาคุณดึงหรือนําถาดปอนกระดาษหลักออกเพ่ือใสกระดาษ ใหใสกระดาษ
ลงในถาดนั้นจนสุดปลายกระดาษโดยการบีบตัวปลดถาดกระดาษ จากนั้น
จึงผลักถาดกลับเขาสูเครื่องพิมพจนสุด ควรปรับความยาวของถาด
ปอนกระดาษหลักและใสถาดกลับเขาสูเครื่องพิมพกอนทีคุ่ณจะปรับตัวกั้น
ความยาวและความกวางกระดาษ ถาไมเชนนั้นจะเกิดปญหากระดาษติด

4. ปรับตัวกั้นความกวางและความยาวกระดาษเพื่อใหตัวกั้นอยูชิด
ขอบกระดาษ
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5. ตรวจสอบวากระดาษถูกวางไวเรียบเสมอกันในถาด
6. ใสถาดรับกระดาษกลับเขาที่ ถาคุณกําลังพิมพลงบนกระดาษที่มขีนาดใหญ

กวา 21.6 x 28 ซม. ใหดึงแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษโดยจับ
ถาดรับกระดาษดวยมือขางหนึ่งและดึงแกนรับกระดาษออกมาดวยมืออีก
ขาง พลิกตัวจับกระดาษขึ้น

หมายเหตุ ถาคุณกําลังใชกระดาษมันที่ไมใชยี่หอ HP ในถาด
ปอนกระดาษหลัก และเครื่องพิมพไมปอนกระดาษหรือปอนกระดาษเขา
ครั้งละหลายแ 
ผน ใหพยายามลดจํานวนแผนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลักลงให
เหลือ 20 แผน หรือใชถาดกระดาษชนิดพิเศษเพื่อพิมพครั้งละหน่ึงแผน

การใสถาดกระดาษชนิดพิเศษ
แนะนําวากอนท่ีคุณจะพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษที่มีราคาสูง ควรลองใช
ถาดกระดาษชนิดพิเศษกอนโดยการใสกระดาษธรรมดาหนึ่งแผนและทําการ
พิมพภาพหรือเอกสาร

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษอัดลายผา โปรดดู วิธีการใสกระดาษอัดลาย
ผาในถาดกระดาษชนิดพิเศษ สําหรับวัสดุพิมพชนิดอื่นๆ โปรดดู วิธีการใส
ถาดกระดาษชนิดพิเศษ
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หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
ออกกอนที่จะใชถาดกระดาษชนิดพิเศษ

วิธกีารใสถาดกระดาษชนิดพิเศษ
1. ตรวจสอบวามีพ้ืนที่ดานหลังเครื่องพิมพเพียงพอสําหรับใหกระดาษเลื่อน

เขาออกผานชองใสกระดาษดานหลัง พ้ืนที่วางดานหลังเครื่องพิมพควรมี
พ้ืนที่เทากับความยาวของกระดาษที่คุณกําลังพิมพ

2. เลื่อนถาดกระดาษชนิดพิเศษลง
โปรดรอขณะเครื่องพิมพยกชุดหัวพิมพในระหวางการเตรียมพรอมพิมพ

3. ดึงแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษโดยการจับท่ีถาดรับกระดาษดวยมือ
หนึ่งและดึงแกนรับกระดาษดวยมืออีกขางหนึ่ง พลิกตัวจับกระดาษขึ้นที่
ปลายของแกนรับกระดาษเพ่ือปองกันไมใหกระดาษหลนลงพื้น

4. ใสกระดาษหนึ่งแผนบนถาดกระดาษชนิดพิเศษโดยหันหนาทีต่องการพิมพ
ขึ้น ปอนวัสดุพิมพเขาเครื่องพิมพโดยใหขอบดานหลังของวัสดุพิมพ (ขอบ
ที่อยูใกลตัวคุณมากที่สุด) อยูในแนวเสนประสีขาวบนถาด สําหรับวัสดุพิมพ
ขนาดใหญ ตัววัสดุพิมพจะยื่นออกมาจากชองใสกระดาษดานหลังของ
เครื่องพิมพ
ถาใชกระดาษที่มีแถบฉีกออก ใหใสดานที่มีแถบเขาไปกอน
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ใหขอบขวาของวัสดุพิมพชิดกับขอบทีย่กขึ้นของถาดและไมชิดกับดานขาง
ของเครื่องพิมพ การจัดแนววัสดุพิมพไมถูกตองสามารถทําใหกระดาษยับ
บิดเบี้ยวหรือเกิดปญหาการพิมพอื่น รวมทั้งปญหากระดาษติด

เคล็ดลับ ถาวัสดุพิมพโคงงอ คุณสามารถเปดฝาครอบดานบนเพื่อ
ตรวจสอบวาวัสดุพิมพถูกปอนเขาดานใตลูกกลิ้งอยางไมติดขัด และ
ตองแนใจวาไดปดฝาครอบลงอีกครั้งแลว

5. กด ตกลง บนเครื่องพิมพ

วิธกีารใสกระดาษอัดลายผาในถาดกระดาษชนิดพิเศษ
1. เลื่อนถาดกระดาษชนิดพิเศษลง

โปรดรอขณะเครื่องพิมพยกชุดหัวพิมพในระหวางการเตรียมพรอมพิมพ
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2. ดึงแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษโดยการจับท่ีถาดรับกระดาษดวยมือ
หนึ่งและดึงแกนรับกระดาษดวยมืออีกขางหนึ่ง พลิกตัวจับกระดาษขึ้นที่
ปลายของแกนรับกระดาษเพ่ือปองกันไมใหกระดาษหลนลงพื้น

3. ใสกระดาษอัดลายผาหนึ่งแผนลงบนถาดกระดาษชนิดพิเศษโดยหันหนาที่
ตองการพิมพขึ้น
a. เปดฝาครอบดานบนเพื่อตรวจสอบวากระดาษถูกปอนเขาสูดานใตลูก

กลิ้งอยางไมติดขัด
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b. ปอนวัสดุพิมพเขาเครื่องพิมพโดยใหขอบดานหลังของวัสดุพิมพ (ขอบ
ที่อยูใกลตัวคุณมากที่สุด) อยูในแนวเสนประสีขาวบนถาด สําหรับวัสดุ
พิมพขนาดใหญ ตัววัสดุพิมพจะยื่นออกมาจากชองใสกระดาษดาน
หลังของเครื่องพิมพ

c. ปดฝาครอบดานบน

4. เลือก กระดาษอัดลายผา เปนประเภทวัสดุพิมพท่ีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ในคอมพิวเตอร จากนั้นคลิก พิมพ เพ่ือสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพจะตรวจสอบวาวัสดุพิมพมลีักษณะแบนเรียบเพียงพอที่จะพิมพ
หรือไม
ถาวัสดุมคีวามแบนเรียบไมเพียงพอ หนาจอเครื่องพิมพจะแสดง กระดาษ
ติด ใหนําวัสดพุิมพออก และตรวจสอบความเรียบ กด OK (ตกลง) เพื่อ
ดําเนินการตอไป ถาวัสดุพิมพยังไมเรียบเพียงพอ ใหนําวัสดุพิมพออกจาก
ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวใสลงในถุงพลาสติก จากนั้นคอยๆ ดัดวัสดุ
พิมพจนกระทั่งแบนเรียบ ใสวัสดุเขาเครื่องพิมพอีกครั้ง ถายังคงมีปญหา
อยู ใหใชวัสดุพิมพแผนใหมที่แบบเรียบกวาเดิม
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หมายเหตุ เก็บวัสดุพิมพไวในถุงพลาสติกเพื่อปองกันการโคงงอ

5. กด ตกลง บนเครื่องพิมพ

หมายเหตุ เมื่อคุณสั่งพิมพบนวัสดุพิมพบางประเภท และมีบางสวนของ
วัสดุพิมพยังคงติดอยูในเครื่องพิมพ ใหจับวัสดุพิมพดวยมือทั้งสองขาง
แลวดึงออกทางดานหนาของเครื่องพิมพ

เลือกกระดาษหรือวัสดพุิมพอ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม
สําหรับรายชื่อกระดาษ Inkjet ของ HP หรือหากตองการสั่งซื้อวัสดุสําหรับ
พิมพ ไปที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hpshopping.ca (แคนาดา)
● www.hp.com/eur/hpoptions (ยุโรป)
● www.hp.com (ประเทศ/ภูมิภาคอื่นทั้งหมด))
เพ่ือใหไดงานพิมพที่ดีที่สุดและคงทนท่ีสุดจากเครื่องพิมพ ใหเลือกใชกระดาษ
คุณภาพสูงเหลานี้

วิธกีารพิมพ ใชกระดาษหรือวัสดพุิมพนี้

งานคุณภาพสูง คงทน และงานพิมพ
แบบขยาย

HP Advanced Photo Paper
กระดาษมีใหใชหลายแบบ ทั้งแบบผิว
มันและผิวดาน แตกระดาษแบบ
ตางๆ เหลานี้ไมไดมคีรบทุกขนาด
หรือมใีหบริการในทุกประเทศ/
ภูมิภาค

การปรับต้ังสีและการปรับตําแหนงหัว
พิมพ

HP Advanced Photo Paper -
Glossy (แบบมัน)

ภาพถายแบบธรรมดาจากอีเมลและ
เว็บ

กระดาษธรรมดา

เอกสารขอความ ภาพราง และหนา
ทดสอบ

กระดาษธรรมดา
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วัสดพุิมพแบบพิเศษ
เครื่องพิมพสามารถพิมพงานไดบนวัสดุพิมพแบบพิเศษที่หลากหลายทั้งของ
HP และยี่หออ่ืน การทดสอบกับกระดาษบางชนิดถูกแสดงไวในรายการนี้เพ่ือ
แสดงผลแบบพิเศษ

● HP Hahnemuhle Smooth Fine Art Paper
● HP Hahnemuhle Watercolor Paper
● HP Aquarella Art Paper
● HP Artist Matte Canvas
● กระดาษภาพถาย
● แผนภาพถาย (หนาไมเกิน 1.5 มม. เทาน้ัน)
วัสดุพิมพบางประเภทอาจไมมใีนทุกประเทศ/ภูมิภาค ควรตรวจสอบกับผู
จําหนายวัสดุพิมพในพื้นที่

คําเตือน หามใสวัสดุพิมพที่มีความหนาเกิน 1.5 มม. เพราะอาจสราง
ความเสียหายกับเครื่องพิมพได

ขนาดทีร่องรับได
ถาดทั้งสองแบบรองรับกระดาษที่มขีนาดที่หลากหลาย ต้ังแต 7.6 x 12.7 ซม.
ถึง 32 x 48 ซม. รวมทั้ง:

ระบบเมตริก
● 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแีถบ)
● พาโนรามา 10 x 30 ซม.
● 13 x 18 ซม.
● A3
● A4 (รวมท้ังพาโนรามา)
● A5
● A6
● B4
● B5
● E

ระบบอิมพเีรยีล
● บัตรดัชนี 3 x 5 นิ้ว
● บัตรดัชนี 4 x 6 นิ้ว
● บัตรดัชนี 5 x 8 นิ้ว
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● 3.5 x 5 นิ้ว
● 4 x 6 นิ้ว (มหีรือไมมีแถบ)
● พาโนรามา 4 x 10 นิ้ว
● พาโนรามา 4 x 11 นิ้ว
● พาโนรามา 4 x 12 นิ้ว
● 5 x 7 นิ้ว
● 8 x 10 น้ิว
● 11 x 14 น้ิว
● 11 x 17 น้ิว
● 12 x 12 น้ิว
● 13 x 19 น้ิว (B+)

สหรัฐอเมริกา
● Letter
● Legal
● Executive
● Tabloid

ญี่ปุน
● L
● 2L
● กระดาษ Hagaki
● กระดาษ Ofuku Hagaki

ซองจดหมาย
● ซองจดหมายเบอร 10
● ซองจดหมายขนาด A2
● ซองจดหมายขนาด C6
● ซองจดหมายขนาด DL

คําเตือน หามใสวัสดุพิมพที่มีความหนาเกิน 1.5 มม. เพราะอาจสราง
ความเสียหายกับเครื่องพิมพได
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ขอแนะนํา

การเก็บกระดาษในสภาวะทีด่สีําหรับการพิมพ:
● จัดเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิมหรือในถุงพลาสติกที่ปดได

เพ่ือปองกันการมวนงอของกระดาษ ซึ่งจะทําใหไมมีปญหาในการ
ปอนกระดาษ

● รักษาใหเรียบเสมอกันและเก็บไวในที่แหงและเย็น หากมุมกระดาษมวน
งอ ใหนํากระดาษใสกลับในซองพลาสติก แลวคอยๆ มวนกระดาษไปในทิศ
ทางตรงขามจนกวาจะเรียบ

● จับท่ีขอบกระดาษเพื่อปองกันไมใหเกิดรอยเปอนหรือลายนิ้วมือบน
ผิวกระดาษ

● หามวางวัสดุพิมพทิ้งไวในถาดปอนกระดาษหลักเมื่อไมไดพิมพงาน เพราะ
วัสดุพิมพอาจมวนงอไดเมื่อสัมผัสกับอากาศ

คําแนะนําในการใสกระดาษ
● ตรวจสอบวาไดปรับความยาวของถาดปอนกระดาษหลักใหเหมาะสมกับ

ขนาดกระดาษที่กําลังใช และใสถาดกลับเขาสูเครื่องพิมพใหเรียบรอยกอน
ปรับตัวกั้นความยาวของกระดาษใหชิดกระดาษ ถาปรับตัวกั้นความยาว
ของกระดาษเปนอันดับแรก แลวจึงปรับความยาวถาด กระดาษอาจติดได

● ใสกระดาษชนิดเดียวกันในถาดปอนกระดาษหลักเพียงครั้งละขนาดเทานั้น
● หลังจากใสกระดาษ ใหดึงแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกมาและ

พลิกตัวจับกระดาษขึ้นเพ่ือรองรับหนากระดาษที่พิมพออกมา เพ่ือปองกัน
กระดาษที่พิมพออกมาหลนลงจากถาดรับกระดาษ

คําแนะนําการพิมพ
● ถากําลังพิมพภาพถาย ใหถายโอนภาพถายจากกลองดิจิตอลของคุณตามข้ัน

ตอนที่อธิบายในเอกสารคูมือกลองของคุณ คุณสามารถเปดภาพถายไดจาก
ซอฟตแวรโปรแกรมปรับแตงรูปภาพและพิมพภาพถายไดจากโปรแกรม
นั้น

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการติดต้ังซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดู
การเชื่อมตอเครือขาย

● โปรดดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดทุกๆ หนึ่งหรือสอง
เดือน เพ่ือใหมคุีณสมบัติและการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
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การพิมพจากซอฟตแวรโปรแกรม
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนดานลางเพ่ือพิมพภาพถายหรือเอกสารดวยการใชการ
ต้ังคาเครื่องพิมพพ้ืนฐาน เมื่อตองการปรับเปลี่ยนการต้ังคา โปรดดู เปลี่ยนคา
การพิมพ เมื่อตองการใชการตั้งคาการจัดการสีข้ันสูงข้ึน โปรดดู การจัดการสี

เมื่อตองการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Windows)
1. แนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP Photosmart Pro B9100 series เปนเครื่องพิมพ ถาคุณต้ัง

คา HP Photosmart Pro B9100 series ใหเปนคาดีฟอลตของเครื่อง
พิมพ คุณสามารถขามขั้นตอนนี้ไปได HP Photosmart Pro B9100
series จะถูกเลือกเอาไวแลว

4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกลองโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจถูกเรียกวา Properties (คุณสมบัติ)
Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือ
Printer (เครื่องพิมพ) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานการพิมพของคุณโดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูในแถบ Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคล็ดลับ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณ
ไดงายๆ โดยการเลือกงานพิมพที่ไดกําหนดไวแลวบนแถบ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกชนิดของงานพิมพ
ในกลอง Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คาดีฟอลต
สําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไวแลวและสรุปบนแถบ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) หากจําเปน คุณสามารถ
ปรับการตั้งคาไดที่นี่ หรือเปลี่ยนแปลงบนแถบอื่นๆ ในกลองโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)

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

เมื่อตองการพิมพจากซอฟตแวรโปรแกรม (Mac)
1. ใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP Photosmart Pro B9100 series เปนเครื่องพิมพ ถาคุณต้ัง

คา HP Photosmart Pro B9100 series ใหเปนคาดีฟอลตของเครื่อง
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พิมพ คุณสามารถขามขั้นตอนนี้ไปได HP Photosmart Pro B9100
series จะถูกเลือกเอาไวแลว

4. เลือกขนาดกระดาษจากเมนปูอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลว
คลิก OK (ตกลง) เพ่ือบันทึกการตั้งคา

5. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณโดยใชคุณลักษณะที่มอียูใน

หนาตาง

เคล็ดลับ ระบุงานพิมพสําหรับงานพิมพที่คุณทําเปนประจําในเมนู
Presets (ต้ังคาลวงหนา)

7. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

เปลี่ยนคาการพิมพ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
● การตั้งคาชนิดกระดาษ
● การพิมพแบบสีเทา

หมายเหตุ Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิกจะมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งคาการพิมพหลายแบบที่มอียูในไดรเวอรของเครื่องพิมพ หาก ตอง
การเรียนรูวิธีเปดใช Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิก โปรดดู คนหา
ขอมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ

วิธเีปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ (Windows)
1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ)
2. คลิกแถบ Features (คุณลักษณะ)
3. ในรายการดึงลง Paper Type (ชนิดกระดาษ) ใหเลือกประเภท

ของกระดาษที่คุณใสลงไป
4. นรายการดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกคาคุณภาพที่

เหมาะสมสําหรับโปรเจ็กตของคุณ:
– FastDraft (พิมพเร็ว) : พิมพที่ความเร็วการพิมพสูงสุด
– Normal (ธรรมดา) : กอใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางคุณภาพ

และความเร็วการพิมพ การตั้งคานี้เหมาะสําหรับเอกสารสวนใหญ
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– Best (ดีท่ีสุด) : ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูง
– Maximum dpi (dpi สูงสุด) : ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูงที่สุดเทา

ที่จะเปนไปได แตใชเวลาพิมพนานกวาแบบ Best (ดีท่ีสุด) และใช
เนื้อที่ดิสกขนาดใหญ

วิธเีปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ (Mac)
1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. คลิกแถบ Paper (กระดาษ)
4. จากเมนู Quality (คุณภาพ) เลือกคาความเร็วและคุณภาพที่เหมาะสมที่

สุดสําหรับโปรเจ็กตของคุณ
– FastDraft (พิมพเร็ว) : พิมพที่ความเร็วการพิมพสูงสุด
– Normal (ธรรมดา) : ทําใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางคุณภาพ

และความเร็วการพิมพ การตั้งคานี้เหมาะสําหรับเอกสารสวนใหญ
– Best (ดีท่ีสุด) : ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูง
– Maximum dpi (dpi สูงสุด) : ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูงที่สุดเทา

ที่จะเปนไปได แตใชเวลาพิมพนานกวาแบบ Best (ดีท่ีสุด) และใช
เนื้อที่ดิสกขนาดใหญ

การตั้งคาชนิดกระดาษ
การตั้งคาชนิดกระดาษใหเปนคาดีฟอลตสําหรับการพิมพนั้นข้ึนอยูกับช็อต
คัตการพิมพที่คุณเลือก หากพิมพบนกระดาษพิเศษ คุณสามารถเปลี่ยนชนิด
ของกระดาษจากกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

วิธกีารเลือกชนิดกระดาษเฉพาะ (Windows)
1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ)
2. คลิกแถบ Features (คุณลักษณะ)
3. คลิก More (อื่นๆ) ในรายการ Paper Type (ชนิดกระดาษ) แลวเลือก

ชนิดกระดาษที่ตองการ
4. คลิก OK (ตกลง)
5. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

วิธเีลือกชนิดกระดาษเฉพาะ (Mac)
1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. คลิกแถบ Paper (กระดาษ)
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4. ในเมนูปอปอัพ Paper Type (ประเภทกระดาษ) คลิกชนิดกระดาษที่
เหมาะสม

5. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ)

การพิมพแบบสเีทา
คุณสามารถพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบสีเทาจากภาพถายขาวดําได

วิธกีารพิมพแบบสเีทา (Windows)
1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ)
2. คลิกแถบ Color (สี) แลวคลิก Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา)

ในพื้นท่ี Color Options (ตัวเลือกสี)
3. ในรายการ Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา) เลือกหน่ึงในรายการ

ตอไปนี้:
– Composite gray (องคประกอบสเีทา)
– Gray inks only (เฉพาะหมึกสเีทา)

4. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

วิธกีารพิมพแบบสเีทา (Mac)
1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. คลิกแถบ Paper (กระดาษ)
4. ในเมนูปอปอัพ Color (สี) เลือก Grayscale (แบบสีเทา)
5. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาสีในไดรเวอรของ
เครื่องพิมพ โปรดดู การจัดการสี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอรเครื่องพิมพ HP:
● Windows: คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน

แถบงาน Windows แลวจึงคลิก Launch/Show HP Solution
Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP) คลิก
Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) แลวเลือก Help (วิธีใช) สําหรับ
อุปกรณของคุณ ในกลองโตตอบการพิมพ ใหคลิกขวาที่ตัวเลือกใดก็ได
และคลิกที่ What's This? (นี่คืออะไร?) เพ่ือทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับตัวเลือกน้ัน

● Mac: เลือก Help (วิธีใช) Mac Help (วิธีใชสําหรับ Mac) ใน Finder
แลวเลือก Library (ไลบรารี) HP Photosmart Printer Help (วิธีใช
เครื่องพิมพ HP Photosmart)
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การตั้งคาดฟีอลตการพิมพ
ถาคุณพิมพภาพถายหรือเอกสารดวยกระดาษชนิดเดียวกันและที่มขีนาดเทากัน
อยูเสมอ คุณสามารถตั้งคาดีฟอลตการพิมพหรือต้ังคาทั้งหมดไวกอนได

วิธกีารเปลี่ยนการตั้งคาดฟีอลตการพิมพ (Windows)
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) คลิก

Settings (การตั้งคา) ช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาพิมพ) แลวคลิ
ก Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

วิธกีารสรางรูปแบบคาเริ่มตน (Mac)
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
2. เลือกการตั้งคาในแตละหนาตางที่คุณตองการใชงานเปนประจํา
3. ในเมนู Presets (ต้ังคาลวงหนา) เลือก Save as (บันทึกเปน)
4. พิมพช่ือของคาที่กําหนดไวลวงหนานี้ แลวคลิก OK (ตกลง)

ปรับคุณภาพการพิมพทีด่ทีีสุ่ดสําหรับคอมพิวเตอรทีช่า
เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9180 สามารถพิมพภาพขนาดใหญที่
ความละเอียดสูงได ซึ่งไฟลภาพดังกลาวมักจะมีขนาดใหญมาก เครื่องพิมพจะ
ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องพีซใีนการสงผานไฟลขนาดใหญขณะที่พิมพ
ภาพนั้นๆ ถาคุณมคีอมพิวเตอรที่ความเร็วตํ่า เชน ความเร็ว CPU หรือความจุ
RAM ตํ่า จะทําใหงานพิมพไมไดผลที่ดีที่สุด แตคุณอาจปรับปรุงคุณภาพงาน
พิมพเมื่อพิมพงานจากคอมพิวเตอรที่มคีวามเร็วตํ่าไดโดยปฏิบัติดังนี้:
1. ปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดอยู ยกเวนโปรแกรมที่คุณตองการพิมพงาน

ตรวจดูใหแนใจวาไมมีการทํางานใดๆ ที่ทํางานอยูเบื้องหลัง
2. เปลี่ยนตัวเลือกการจัดการสีไปที่ "Managed by Application" (จัดการ

โดยโปรแกรม) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการสี
3. อยาใช/ยกเลิก การจัดการสี
4. ถาคุณกําลังพิมพภาพแนวนอน ใหปรับภาพใหเปนแนวตั้ง แลวเลือกภาพ

แนวต้ังที่ไดรเวอรกอนที่จะพิมพ
5. เพ่ิมความจุ RAM ใหกับระบบของคุณ
6. เพ่ิมความเร็วโปรเซสเซอรใหกับระบบของคุณ หรืออัพเกรดโปรเซสเซอร

ใหเร็วข้ึน
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กําหนดให HP Photosmart Pro B9100 series เปน
เครื่องพิมพดฟีอลต

Windows 2000
1. ในแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวเลือก

Settings (การตั้งคา) จากนั้นใหคลิก Printers  (เครื่องพิมพ)
2. คลิกขวาที่ไอคอน HP Photosmart printer (เครื่องพิมพ Hp

Photosmart) แลวคลิก Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ือง
พิมพดีฟอลต)

Windows XP
1. ที่แถบงานของ Windows ใหคลิกที่ Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. เปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
3. คลิกขวาที่ไอคอน HP Photosmart printer (เครื่องพิมพ Hp

Photosmart) แลวคลิก Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ือง
พิมพดีฟอลต)

Mac
1. ใน System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) คลิก Print

& Fax (พิมพและสงโทรสาร) แลวคลิก Printing (การพิมพ)
2. เลือกตัวเลือกจากเมนปูอปอัพ Selected printer in Print Dialog

(เครื่องพิมพที่เลือกไวในกลองโตตอบพิมพ)
ถาคุณตองการใหเครื่องพิมพท่ีเปนคาดีฟอลตเปนเครื่องพิมพเดิมเสมอ ให
เลือกเครื่องพิมพนั้นจากเมนู เคร่ืองพิมพที่เปนคาดีฟอลตจะไมเปลี่ยนไป
แมกระทั่งหลังจากที่คุณพิมพงานดวยเครื่องพิมพอื่น
ถาคุณตองการใหเครื่องพิมพท่ีเปนคาดีฟอลตเปนเครื่องพิมพลาสุดที่คุณใช
งานเสมอ เลือก Last printer used (เครื่องพิมพที่ใชงานลาสุด) จาก
เมนู เคร่ืองพิมพดีฟอลตจะเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพดวยเครื่องพิมพ
อื่น
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3 การจัดการสี

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การจัดการสีคืออะไร?
● ใช HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop®
● ใชการจัดการสีจากแอ็พพลิเคชัน
● ใชการจัดการสีจากเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ในคูมือผูใช ซอฟตแวรเครื่องพิมพ หมายถึงซอฟตแวร
HP Photosmart ท่ีอยูในซีดี ที่ไดรับมาพรอมกับเครื่องพิมพ ไดรเวอร
สําหรับเครื่องพิมพ เปนสวนหนึ่งของซอฟตแวรเครื่องพิมพท่ีใชควบคุม
เครื่องพิมพ

การจัดการสีคืออะไร?
การจัดการสีสงผลกับวิธีการพิมพสีในภาพถายของคุณ เพราะวาเครื่องพิมพ
ซอฟตแวรปรับแตงภาพ ระบปฏิบัติการ และอุปกรณเกี่ยวกับภาพ เชน กลอง
ถายภาพ สแกนเนอร และจอภาพ ท้ังหมดนี้จะใหสีออกมาแตกตางกัน กลยุทธ
ในการจัดการสีที่คุณเลือกจะสงผลตอความเที่ยงตรงในการพิมพสี

การจัดการสีนี้ข้ึนอยูกับปริภูมสิี1 อุปกรณแสดงภาพสวนมากใชปริภูมสิี RGB2

ในขณะท่ีเครื่องพิมพทั่วไปใชปริภูมสิี CMYK3 ความแตกตางระหวางปริภูมสิี
ทั้งสองแบบสามารถทําใหภาพถายที่พิมพออกมาดูแตกตางไปจากที่เห็นบนจอ
ภาพอยางชัดเจน

การจัดการสีเปนเรื่องที่ซับซอนและการกลาวถึงโดยละเอียดเกี่ยวกับเรืองน้ีอยู
นอกเหนือขอบเขตของคูมือผูใชนี้ ซึ่งเปนเพียงการแสดงใหเห็นตัวอยางพื้นฐาน
เทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรการปรับ
แตงภาพของคุณที่ซื้อมาจากผูจําหนายรายอื่น หรือเยี่ยมชมเว็บไซต HP  ไปที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ แลวพิมพ
HP Photosmart Pro B9100 ในชองคนหา product/name
(ผลิตภัณฑ/ช่ือ) กด ENTER แลวเลือกเครื่องพิมพ HP Photosmart Pro

1 โมเดลทางคณิตศาสตรแบบสามมิติสําหรับจัดเรียงสี
2 ปริภูมิสี RGB จะทําการสรางสีโดยการผสมสีแดง เขียว และนํ้าเงินเขาดวยกัน เทคโนโลยีท่ี

ใชแสง (จอภาพ สแกนเนอร หรือกลองดิจิตอล) ใชปริภูมิสีน้ี
3 ปริภูมิสี CMYK ท่ีใชในอุตสาหกรรมการพิมพซึ่งมีคุณสมบัติการดูดซับหมึกท่ีถูกพิมพบน

กระดาษไดนอย CMYK ยอมาจาก สีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง และดํา สีท่ีถูกใชในกระบวนการ
พิมพแบบสี่สี
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B9100 series ในชองคนหา Question or keywords (คําถามหรือคํา
สําคัญ) พิมพ color management แลวกด ENTER คลิกหัวขอที่คุณตอง
การดู

เลือกวิธจีัดการสี

ใช HP Photosmart
Pro print plug-in
สําหรับ Adobe
Photoshop®

ใชการจัดการสีจากแอ็พ
พลิเคชัน

ใชการจัดการสีจาก
เครื่องพิมพ

● การจัดการสีข้ันสูง
● ใชอัลกอริทึมของ

Adobe
Photoshop เพ่ือ
สรางงานพิมพ
ความละเอียดสูง

● กลองโตตอบท่ีมคีา
การจัดการสีท่ีถูกใช
เปนประจํา

● การจัดการสีข้ันสูง
● ใชอัลกอริทึมของ

Adobe
Photoshop เพ่ือ
สรางงานพิมพ
ความละเอียดสูง

● กลองโตตอบ
หลายกลองสําหรับ
คาการจัดการสีทั้ง
หมด

● การจัดการสีพ้ืน
ฐาน

● ใชคาการจัดการสี
สําหรับไดรเวอร
ของเครื่องพิมพ

เคล็ดลับ 1 คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการจัดการสีทั้งในไดรเวอร
ของเครื่องพิมพและในซอฟตแวรโปรแกรม เชน Adobe®

Photoshop® การใชการแกไขทั้งสองพรอมกันน้ีอาจทําใหไดผลงานที่
ไมเปนที่นาพอใจ ใหเลือกใชการจัดการสีในเครื่องพิมพหรือในแอ็พพลิ
เคชันอยางใดอยางหนึ่ง แตหามเลือกใชทั้งสองแบบพรอมกัน

เคล็ดลับ 2 ทําการเทียบสีเคร่ืองพิมพเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาเครื่อง
พิมพใหสีที่ถูกตองและไดมาตรฐานบนกระดาษทุกชนิดที่รองรับ โปรดดู
ที่ ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ

ใช HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ
Adobe Photoshop®

HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop ชวยให
กระบวนการพิมพทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยใหสามารถ
จัดการสีไดอยางมืออาชีพ plug-in จะมีกลองโตตอบสวนกลางสําหรับการ
จัดการสีและการตั้งคาพิมพอื่นๆ โดยกลองโตตอบนี้จะรวมคาจากไดรเวอร
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เครื่องพิมพและกลองโตตอบ Print with Preview (พิมพพรอมแสดง
ตัวอยาง) ของ Adobe Photoshop ดังน้ันคุณจะไมสับสนในการใชงานกลอง
โตตอบในแตละครั้งที่คุณพิมพ

HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop จะถูกติด
ต้ังโดยอัตโนมัติพรอมกับซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ถาคุณมี
Adobe Photoshop 7.0 บนคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน

หมายเหตุ Adobe Photoshop เปนผลิตภัณฑซอฟตแวรของผู
จําหนายรายอื่น ที่ไมมมีาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสีโดยใชแอ็พพลิเคชัน โปรดดู ใชการ
จัดการสีจากแอ็พพลิเคชัน

เริ่ม HP Photosmart Pro print plug-in

วิธเีริ่มใชงาน plug-in
1. เปดภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) ช้ีไปท่ี Automate (อัตโนมัติ) แลวคลิก

Photosmart Pro print...
บริเวณแสดงตัวอยางงานพิมพในกลองโตตอบของ plug-in จะแสดงใหเห็น
ภาพปจจุบันในขนาดที่เปนสัดสวนจริงของภาพ ขอบของกระดาษ ถาม ีจะถูก
แสดงในขนาดและตําแหนงที่สัมพันธกัน ใชตัวจับเพื่อเปลี่ยนขนาดของภาพ
ยายภาพไปรอบๆ หรือครอบตัดภาพโดยการลาก

การเปลี่ยนคาเริ่มตนของ HP Photosmart Pro print plug-in

วิธกีารเปลี่ยนคาเริ่มตน plug-in
1. เปดภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) ช้ีไปท่ี Automate (อัตโนมัติ) แลวคลิก

Photosmart Pro print...
3. การเปลี่ยนการตั้งคาใน HP Photosmart Pro print plug-in
4. คลิก Done (เสร็จสิ้น)

การติดตั้ง HP Photosmart Pro print plug-in
HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop จะถูกติด
ต้ังโดยอัตโนมัติพรอมกับซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ถาคุณมี
Adobe Photoshop บนคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ถาคุณติดต้ัง Adobe
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Photoshop หลังการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ คุณจะสามารถติดต้ัง
HP Photosmart Pro print plug-in ตางหากได

วิธกีารติดตั้ง HP Photosmart Pro print plug-in (Windows)
1. ใสแผนซดีี HP Photosmart ในไดรฟซดีีรอม ของคอมพิวเตอร
2. คลิก Install Photosmart Pro print (ติดต้ัง Photosmart Pro

print) แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

วิธกีารติดตั้ง HP Photosmart Pro print plug-in (Mac)
1. คลิกไอคอน HP Device Manager ใน Dock ถาไอคอน

HP Device Manager ไมอยูใน Dock ใหเลือก Applications
(โปรแกรม) Hewlett-Packard แลวเลือก HP Device Manager

2. คลิก Maintain Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ)
3. เลือกเครื่องพิมพจากรายการ แลวคลิก Launch Utility (เริ่มใชงานยูทิลี

ต้ี) HP Printer Utility (ยูทิลีต้ีของเครื่องพิมพ HP) จะปรากฏขึ้น
4. คลิก Photosmart Pro print plug-in for Adobe Photoshop

(Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop)
5. คลิก Install Photosmart Pro print (ติดต้ัง Photosmart Pro

print)

ใชการจัดการสีจากแอ็พพลเิคชัน
การจัดการสีจากแอ็พพลิเคชันสามารถควบคุมไดดีกวาการจัดการสีจากเครื่อง
พิมพ แตก็มคีวามซับซอนสูงและมีข้ันตอนที่มากขึ้นดวย
การใชการจัดการสีจากแอ็พพลิเคชันเกี่ยวของกับ

● การใชโปรไฟลอุปกรณ: การจัดการสีดวยแอ็พพลิเคชันใชไฟลช่ือโปรไฟล
อุปกรณ ICC4โปรไฟล ICC จะอธิบายถึงปริภูมสิีของอุปกรณ คอมโพ
เนนทของซอฟตแวรโปรแกรมของระบบจัดการสีของคุณจะใชโปรไฟล
เหลานี้เพ่ือแปลงสีระหวางปริภูมสีิของแตละอุปกรณ การติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart Pro B9100 series จะติดต้ังโปรไฟล HP ICC ใน
เครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

● การปรับแตงจอภาพ: จอภาพจะแสดงใหเห็นการจางของสีเมื่อเวลาผานไป
ซึ่งอาจมีผลตอการพิมพภาพถายท่ีมคุีณภาพอแบบอาชีพ สงผลใหโปรไฟล
ICC ที่มาพรอมกับจอภาพรุนใหมสวนใหญคอยๆ ใชงานไมไดและไม
สามารถแสดงปริภูมสิีที่ถูกตองแมนยําในอุปกรณไดอีกตอไป การปรับแตง

4 International Color Consortium โดยที่ ICC น้ันจะทําใหมีโซลูชันสําหรับการจัดการสี
โดยใชโปรไฟล สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู www.color.org.
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จอภาพอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อสรางโปรไฟล ICC ที่กําหนดเองไดคือวิธี
ที่ดีที่สุดเพ่ือใหแนใจวาปริภูมสิีที่มีอยูบนจอภาพไดถูกกําหนดไวอยางถูก
ตองแมนยําสําหรับระบบการจัดการสีของคุณ คุณสามารถปรับแตงจอภาพ
ไดดวยการใชระบบหรือยูทลิีต้ีซอฟตแวรโปรแกรม เชน Adobe
Gamma แตการปรับแตงแบบนี้ไมไดมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสําหรับ
การถายรูปแบบมืออาชีพ มืออาชีพโดยท่ัวไปแลวจะลงทุนซื้อชุดอุปกรณ
การปรับแตงท่ีประกอบดวยโปรแกรมและฮารดแวรที่ใชจับสถานะลาสุด
ของสภาวะแวดลอมของ RGB บนจอภาพและบันทึกคาเปนโปรไฟล ICC
ที่กําหนดเอง คุณสามารถหาซื้อชุดอุปกรณปรับแตงจอภาพไดจาก
GretagMacBeth, Monaco Systems, และ LaCie รวมทั้งจากผูผลิต
รายอื่น

เมื่อตองการพิมพดวยการใชคุณลักษณะการจัดการสีดวยแอ็พพลิเคชัน คุณตอง
เปลี่ยนการตั้งคาในไดรเวอรของเคร่ืองพิมพและในโปรแกรมปรับแตงภาพ นี่
คือตัวอยางหนึ่งของงานพิมพทั่วไปท่ีใชการจัดการสีดวยแอ็พพลิเคชันใน
Adobe Photoshop (เวอรชัน 7 หรือ CS) โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับ
โปรแกรมปรับแตงภาพของคุณสําหรับคําแนะนําทั้งหมดในการใชคุณลักษณะ
การจัดการสีของผลิตภัณฑ

วิธกีารพิมพดวยการใชการจัดการสดีวยแอ็พพลเิคชัน
1. เปดภาพถายที่คุณตองการพิมพใน Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) แลวคลิก Print with Preview (พิมพพรอมแสดง

ตัวอยาง) ใน Adobe Photoshop
3. ใหแนใจวา Show More Options (แสดงตัวเลือกอื่นๆ) ไดถูกเลือกใน

กลองโตตอบ Print with Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) แลว
เลือก Color Management (การจัดการสี) จากรายการแบบดึงลง

4. ในบริเวณ Print Space (บริเวณการพิมพ) ของกลองโตตอบ Print
with Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) ใหเลือกโปรไฟล
HP Photosmart Pro B9100 series ที่เหมาะสมสําหรับกระดาษและ
หมึกที่คุณกําลังใชงาน
โปรแกรมติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ไดทําการติดต้ัง
โปรไฟลหลายโปรไฟลใหกับคุณโดยอัตโนมัติ

5. เลือก Perceptual จากรายการดร็อปดาวน Intent แนะนําใหเลือกตัว
เลือก Use Black Point Compensation (ใชการชดเชยจุดสีดํา)

6. คลิกกลองโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) ในกลองโต
ตอบ Print with Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) แลวต้ังคาหนา
กระดาษสําหรับภาพปจจุบัน แลวคลิก OK (ตกลง)

7. คลิก Print (พิมพ)
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ผูใช Windows
a. คลิก Properties (คุณสมบัติ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
b. คลิกแถบ Color (สี) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
c. เลือก Managed by application (จัดการโดยแอ็พพลิเคชัน) จาก

สวน Color Management (การจัดการสี) ของกลองโตตอบ
Print (พิมพ) แลวคลิก OK (ตกลง)

d. คลิกแถบ Features (คุณลักษณะ) เลือกชนิดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการ Paper Type (ชนิดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)

e. คลิก OK (ตกลง)
สําหรับผูใช Mac
a. เลือก Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ) ในกลองโต

ตอบ Print (พิมพ)
b. เลือก Application Managed Colors (สีท่ีจัดการโดยแอ็พพลิเค

ชัน) จากเมนปูอปอัพ Color (สี)
c. เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากเมนูปอปอัพ Paper (กระดาษ)

8. คลิก Print (พิมพ)

ใชการจัดการสีจากเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series จะมกีารจัดการสีภายใน
แบบอัตโนมัติซึ่งงายตอการตั้งคา การจัดการสีจากเครื่องพิมพจะใหผลที่นา
ประทับใจและนาพึงพอใจสําหรับผูใชหลายคน

เลือกจากการตั้งคาปริภูมสิีของไดรเวอรเครื่องพิมพตอไปนี้โดยดูจากปริภูมสีิที่
ถูกใชโดยอุปกรณแสดงภาพของคุณและการใชโปรไฟล ICC ของคุณ เปลี่ยน
การตั้งคาเหลาน้ีบนแถบ Color (สี) (Windows) หรือที่บานหนาตาง Paper
Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ) (Mac) สําหรับตัวอยางของวิธีเปลี่ยน
การตั้งคาเหลาน้ี โปรดดู วิธีการพิมพดวยการใชการจัดการสีจากเครื่องพิมพ

การตั้งคาปริภูมสิขีองไดรเวอรเครื่องพิมพ

การตั้งคา เวลาทีค่วรใชงาน

Colorsmart/sRGB (คาดีฟอลต)
ไดรเวอรเครื่องพิมพถูกต้ังคาดีฟอลต
ไวที่ Colorsmart/sRGB เพราะ
อุปกรณแสดงภาพ เชน จอภาพ กลอง
ถายภาพ และสแกนเนอร ใช sRGB

● เมื่อกลองถายภาพดิจิตอลของ
คุณ สแกนเนอร หรือโปรแกรม

บท 3

38 เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series



การตั้งคา เวลาทีค่วรใชงาน

ในโหมดนี้ เครื่องพิมพจะแปลงสีจาก
sRGB ไปเปนสีหมึกในเครื่องพิมพ

เคล็ดลับ หามใชโหมดนี้ถาคุณ
กําลังใชโปรไฟล ICC และ
ซอฟตแวรโปรแกรมในการ
จัดการสีอยู เพราะอาจลดความ
ถูกตองของสีไดเนื่องจากสีจะ
ถูกแปลงถึงสองครั้ง ครั้งแรก
โดยซอฟตแวรโปรแกรมและ
คร้ังท่ีสองโดยเครื่องพิมพ

ปรับแตงภาพ ถูกต้ังคาเปน
sRGB

● สําหรับการจัดการสีที่งายและอยู
ในรูปแบบพื้นฐานท่ีสุด

● เมื่อคุณไมไดใชโปรไฟล ICC

Adobe RGB หรือ Adobe RGB
(1998)
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณแสดงภาพ
บางอยางเปน Adobe RGB ซึ่งเปน
ปริภูมสิี sRGB รุนที่ถูกพัฒนาข้ึน
สําหรับการถายภาพดิจิตอลที่มีความ
คมชัดสูง ในโหมดนี้ เคร่ืองพิมพ
แปลงสีจาก Adobe RGB ไปเปนสี
หมึกในเครื่องพิมพ

เคล็ดลับ หามใชโหมดนี้ถาคุณ
กําลังใชโปรไฟล ICC และ
ซอฟตแวรโปรแกรมในการ
จัดการสีอยู เพราะอาจลดความ
ถูกตองของสีไดเนื่องจากสีจะ
ถูกแปลงถึงสองครั้ง ครั้งแรก
โดยซอฟตแวรโปรแกรมและ
คร้ังท่ีสองโดยเครื่องพิมพ

● เมื่อกลองถายภาพดิจิตอลของ
คุณ สแกนเนอร หรือโปรแกรม
ปรับแตงภาพ ถูกต้ังคาเปน
Adobe RGB

● สําหรับการถายภาพดิจิตอล
คุณภาพสูง

● เมื่อคุณไมไดใชโปรไฟล ICC

สีทีจ่ัดการโดยแอ็พพลเิคชัน

การจัดการสีดวยแอ็พพลิเคชันจะทํา
ใหซอฟตแวรโปรแกรมปรับแตงภาพ
แปลงปริภูมสิีของภาพไปเปนสีหมึก
ในเครื่องพิมพ กระบวนการแปลงนี้
เกิดข้ึนในตัวโปรแกรมปรับแตงภาพ

● เมื่อคุณตองการใชคุณลักษณะ
การจัดการสีของโปรแกรมปรับ
แตงภาพ เชน Adobe
Photoshop

● เมื่อตองการการควบคุมคุณภาพ
สีในระดับท่ีสูงที่สุด

● เมื่อคุณตองการใชโปรไฟล ICC

การต้ังคาปริภูมิสีของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (ทําตอ)
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การตั้งคา เวลาทีค่วรใชงาน

ในโหมดนี้ เครื่องพิมพจะไมได
จัดการสีใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อใชการจัดการสีดวยแอ็พพลิเคชัน
คุณตองเปลี่ยนคาทั้งในไดรเวอร
เครื่องพิมพและในโปรแกรมของคุณ
และตองมโีปรไฟล ICC สําหรับ
อุปกรณทั้งหมดของคุณ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู ใชการจัดการสีจาก
แอ็พพลิเคชัน

เมื่อตองการพิมพดวยการใชคุณลักษณะการจัดการสีที่อยูภายในเครื่องพิมพ
HP Photosmart Pro B9100 series คุณตองเปล่ียนการตั้งคาในไดรเวอร
เครื่องพิมพและในโปรแกรมปรับแตงภาพ นี่คือตัวอยางหนึ่งของงานพิมพท่ัวไป
ที่ใชการจัดการสีดวยเครื่องพิมพใน Adobe Photoshop (เวอรชัน 7 หรือ
CS)

วิธกีารพิมพดวยการใชการจัดการสจีากเครื่องพิมพ
1. เปดไฟลที่คุณตองการพิมพใน Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) แลวคลิก Print with Preview (พิมพพรอมแสดง

ตัวอยาง) ใน Adobe Photoshop ใหแนใจวา Show More
Options (แสดงตัวเลือกอื่นๆ) ไดถูกเลือกในกลองโตตอบ Print with
Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) แลวเลือก Color
Management (การจัดการสี) จากรายการแบบดึงลง

3. ในสวน Print Space (บริเวณการพิมพ) ของกลองโตตอบ Print with
Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) ใหเลือกการตั้งคาปริภูมสิี RGB
เดิมที่ต้ังใจจะใชในไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows) โดยสวนใหญคาน้ัน
คือ sRGB หรือ Adobe RGB บน Mac ใหเลือก Printer Color
Management (การจัดการสีเครื่องพิมพ) แทน

4. คลิกกลองโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) ในกลองโต
ตอบ Print with Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) แลวต้ังคาหนา
กระดาษสําหรับภาพปจจุบัน แลวคลิก OK (ตกลง)

5. คลิก Print (พิมพ)
ผูใช Windows
a. คลิก Properties (คุณสมบัติ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
b. คลิกแถบ Color (สี) ในกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
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c. เลือกปริภูมสิีจากรายการแบบดึงลง Color Management (การ
จัดการสี) อันไดแก
– Colorsmart/sRGB (คาดีฟอลต)
– AdobeRGB
เลือกปริภูมสิีเดิมที่คุณเลือกไวเปนพ้ืนที่การใชงาน RGB ในกลองโต
ตอบ Color Settings (การตั้งคาสี) ใน Adobe Photoshop

d. คลิกแถบ Features เลือกชนิดกระดาษท่ีตองการจากรายการแบบ
ดึงลง Paper Type (ชนิดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)

สําหรับผูใช Mac
a. เลือก Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ) ในกลองโต

ตอบ Print (พิมพ)
b. เลือกปริภูมสิีจากเมนู Color (สี) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ) อัน

ไดแก
– Colorsmart/sRGB
– AdobeRGB
เลือกปริภูมสิีเดิมที่คุณเลือกไวเปนพ้ืนที่การใชงาน RGB ในกลองโต
ตอบ Color Settings (การตั้งคาสี) ใน Adobe Photoshop

6. คลิก OK (ตกลง)
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4 การดูแลรักษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● เปดเครื่องพิมพทิ้งไว
● การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
● เปลี่ยนหัวพิมพที่ผิดปกติ
● ทําความสะอาดเครื่องพิมพ
● ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ
● การพิมพหนาทดสอบ
● การพิมพหนาตัวอยาง
● ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
● ถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือยืดอายกุารใชงานของเครื่องพิมพและ
วัสดุในการพิมพ และเพ่ือใหไดคุณภาพของงานพิมพภาพถายสูงสุด

เปดเครื่องพิมพทิ้งไว
HP แนะนําวาคุณควรเสียบปลั๊กและเปดเครื่องพิมพท้ิงไวเพ่ือที่วาเครื่องพิมพจะ
สามารถทําการตรวจสอบตนเองไดเปนระยะ ถาคุณปดเครื่องพิมพไวเปนระยะ
เวลาหนึ่ง คุณจะพบวาคุณภาพการพิมพลดลง ฟงกช่ันบํารุงรักษาโดยอัตโนมัติ
ตองถูกเรียกใชงาน และคุณอาจจําเปนตองเปลี่ยนหัวพิมพหนึ่งหัวหรือมากกวา
เครื่องพิมพจะทําการตรวจสอบตนเองโดยอัตโนมัติถาอยูในสถานะวางเปนเวลา
24 ช่ัวโมงหรือมากกวา ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบตนเองจนเสร็จสิ้นนั้น
ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่เครื่องพิมพอยูในสถานะวาง ข้ันตอนหนึ่งของการตรวจ
สอบตนเองคือ การที่ตัวเซ็นเซอรหัวพนหมึกตรวจสอบวาหัวพิมพมีการอุดตัน
หรือไม ใหทําความสะอาดและขจัดสิ่งอุดตันทีพ่บถาเปนไปได และเปลี่ยนหัว
พนหมึกตามความจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการทําความสะอาดหัวพิมพ
โปรดดู การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ และ ทําความสะอาดหัวพิมพ
ดวยตนเอง

การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับบรรจหุมึกและหัวพิมพในครั้งแรก
หลังจากที่คุณไดซื้อเครื่องพิมพ โปรดดูคูมือ การใชงานโดยยอ
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เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลับบรรจุหมึก
ของ HP เทานั้น การใสตลับบรรจหุมึกท่ีไมถูกตองอาจทําใหการรับประกัน
เครื่องพิมพเปนโมฆะ

HP ไมแนะนําใหปรับแตงหรือเติมตลับบรรจุหมึก HP  ความเสียหายเนื่องจาก
การดัดแปลงหรือเติมหมึกในตลับบรรจหุมึกของ HP จะไมไดรับความคุมครอง
ตามการรับประกันของ HP
เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหคุณติดต้ังตลับบรรจุหมึก
กอนวันที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

หามเปดบรรจุภัณฑที่ใสตลับบรรจุหมึกจนกระท่ังคุณพรอมติดต้ังตลับบรรจุหมึก
นั้น

การตรวจสอบระดับหมึก

วิธกีารตรวจสอบระดับหมึกจากเครื่องพิมพ
1. กด Menu (เมน)ู บนเครื่องพิมพ
2. กด  จนกระทั่งเห็น Show ink level percentage (แสดงระดับหมึก

พิมพเปนเปอรเซ็นต) บนหนาจอเครื่องพิมพ
3. กด OK (ตกลง)
4. กด  เพ่ือดูเปอรเซ็นตของหมึกที่เหลือในตลับบรรจุหมึกแตละอัน

หมายเหตุ ระดับของหมึกพิมพที่แสดงนี้เปนเพียงการประมาณเทา
นั้น ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

วิธกีารตรวจสอบระดับหมึกจากคอมพิวเตอร (Windows)
1. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ที่ดานขวาของแถบ

งานของ Windows แลวเลือก Launch/Show HP Solution
Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP)

2. คลิก Settings (การตั้งคา) แลวเลือก Status (สถานะ)
3. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ ระดับของหมึกพิมพที่แสดงนี้เปนเพียงการประมาณเทา
นั้น ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

วิธกีารตรวจสอบระดับหมึกจากคอมพิวเตอร (Mac)
1. คลิกที่ HP Photosmart Studioใน Dock
2. คลิกที่แถบ Devices (อุปกรณ)
3. เลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ) จากเมนปูอปอัพ

Settings (การตั้งคา)
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4. คลิก Launch Utility (เริ่มใชงานยูทิลีต้ี)
5. เลือกบานหนาตาง Supplies Status (สถานะวัสดุการพิมพ)

หมายเหตุ ระดับของหมึกพิมพที่แสดงนี้เปนเพียงการประมาณเทา
นั้น ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก
เพ่ือใหไดการทํางานทีถู่กตอง ควรติดต้ังตลับบรรจุหมึกทั้งแปดตลับตอไปน้ี:
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Photo Black (PK) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Light Gray (LG) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Matte Black (MK) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Cyan (C) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Magenta (M) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Yellow (Y) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Light Gray (LM) Pigment
● ตลับบรรจหุมึก HP 38 Light Gray (LC) Pigment

ถาคุณจะเปล่ียนตลับบรรจหุมึก ควรตรวจสอบวาคุณใชตลับบรรจหุมึกท่ีถูกตอง

วิธกีารเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก
1. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจหุมึกโดยการกดสวนนูนที่อยูดานบนของฝาปด

จนกระทั่งฝาปดเปดข้ึน

2. นําตลับบรรจหุมึกที่ตองเปลี่ยนออก จับตลับบรรจหุมึกแลวดึงออกจากแผง
3. เขยาตลับบรรจุหมึกอันใหมแรงๆ อยางนอยหกครั้ง กอนเปดหอตลับบรรจุ

หมึก
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4. แกะหอตลับบรรจุหมึก แลวใสตลับบรรจุหมึกแตละอันลงในชองตามรหัสสี
ที่มีกํากับไว ออกแรงกดตลับบรรจุหมึกเพื่อใหแนใจวาหนาสัมผัสของตลับ
บรรจหุมึกอยูในตําแหนงท่ีถูกตองแลว

5. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจหุมึก

หมายเหตุ ตลับบรรจหุมึกทั้งแปดอันและหัวพิมพท้ังสี่หัวตองถูกติดต้ัง
อยางถูกตองเพื่อใหเครื่องพิมพสามารถทํางานได ถานี่เปนครั้งแรกใน
การติดต้ังตลับบรรจหุมึกและหัวพิมพ โปรดดูคูมือ การใชงานโดยยอ
สําหรับขอมูลการติดต้ังตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพในเบื้องตน ถาคุณจํา
เปนตองเปลี่ยนหัวพิมพ โปรดดู เปลี่ยนหัวพิมพที่ผิดปกติ

ทําตามคําแนะนํานี้เพ่ือชวยรักษาตลับบรรจุหมึกของ HP และเพื่อใหไดคุณภาพ
งานพิมพที่สม่ําเสมอ:
● เก็บตลับบรรจหุมึกที่ไมไดใชงานไวในบรรจภุัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนน

หนาจนกวาจะใชงาน เก็บตลับบรรจหุมึกไวที่อุณหภูมิหอง (15–35 องศา
เซลเซียส หรือ 59–95 องศาฟาเรนไฮต)

หมายเหตุ ตลับบรรจหุมึกแตละอันมีวันที่หมดอาย ุเมื่อคุณไดรับขอ
ความแจงการหมดอายุของหมึกพิมพ คุณจะยังสามารถทําการพิมพ
ตอไปไดโดยกด OK (ตกลง) บนแผงควบคุม HP แนะนําใหเปลี่ยน
ตลับบรรจหุมึกท่ีหมดอายุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนา
เช่ือถือจากการใชตลับบรรจุหมึกที่หมดอายแุลว

● หามดึงเทปพลาสติกที่ปดแถบสีทองออกจนกระทั่งคุณพรอมที่จะติดต้ังตลับ
บรรจหุมึกลงในเครื่องพิมพ ในกรณีที่ไดแกะเทปพลาสติกออกแลว หามนํา
กลับมาติดซ้ําอีก การพยายามทําดังกลาวอาจทําใหตลับบรรจุหมึกเสียหาย
ได
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เปลี่ยนหัวพิมพทีผ่ิดปกติ
ถาขอความที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเครื่องพิมพแนะนําใหคุณเปลี่ยนหัวพิมพ ให
ลองทําความสะอาดหัวพิมพ โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
ถาคุณยังคงเห็นขอความนั้นบนหนาจอเครื่องพิมพหลังจากไดทําความสะอาดหัว
พิมพแลว โปรดติดตอศูนยบริการ HP  ถาเจาหนาที่บอกคุณวาจําเปนตอง
เปลี่ยนหัวพิมพ ใหซื้อหัวพิมพใหม แลวทําตามขั้นตอนเหลานี้ หากตองการสั่ง
ซื้อหัวพิมพ ใหไปที่
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hpshopping.ca (แคนาดา)
● www.hp.com/eur/hpoptions (ยุโรป)
● www.hp.com (ประเทศ/ภูมิภาคอื่นทั้งหมด))
เพ่ือการทํางานที่ถูกตอง หัวพิมพตอไปนี้ทั้งสี่หัวจะตองถูกติดต้ังและอยูในสภาพ
ที่ดี:
● หัวพิมพ HP 70 Photo Black/Light Gray
● หัวพิมพ HP 70 Matte Black/Cyan
● หัวพิมพ HP 70 Matte Magenta/Yellow
● หัวพิมพ HP 70 Light Magenta/Light Cyan

วิธกีารเปลี่ยนหัวพิมพ
1. เปดฝาครอบดานบน
2. กดปุม OK (ตกลง) คางไวจนกระท่ังชุดหัวพิมพเลื่อนไปทางดานซายของ

เครื่องพิมพและหยุด
3. ยกฝาครอบชุดหัวพิมพสีน้ําเงินข้ึน กอนทําการเปลี่ยน ใหสังเกตดูที่กาน

โลหะที่ยึดฝาครอบไว ดึงสวนมือจับของฝาครอบไปขางหนาเพื่อใหหลุด
ออกจากกานโลหะนั้น แลวยกฝาครอบออก
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4. นําหัวพิมพท่ีชํารุดออก โดยการยกตัวจับสีน้ําเงินท่ีอยูบนหัวพิมพข้ึน และ
ใชตัวจับนั้นดึงหัวพิมพออกจากชองเสียบตรงๆ

5. เขยาหัวพิมพอันใหมแรงๆ อยางนอยหกครั้ง กอนเปดหอที่บรรจหัุวพิมพ

6. ยกหัวพิมพออก ระวังอยาสัมผัสกับแถบสีทองที่อยูบนหัวพิมพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ระวังอยาใหเล็บของคุณขีดขวนบริเวณแถบนั้น

7. ดึงฝาปองกันสีสมออกจากหัวพิมพ อยาสัมผัสถูกแถบสีทองท่ีอยูบนหัวพิมพ
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8. เปดกานสําลีทีชุ่บหมาดไวแลวท่ีอยูในบรรจุภัณฑหัวพิมพ
9. ใชกานสําลีที่ชุบปลายดวยโฟมเช็ดหัวพิมพ เช็ดตามแนวยาวของหัวพน

หมึกอยางนอย 3 ครั้ง

10. ใสหัวพิมพใหมลงในแผงตามรหัสสีตามแนวที่แสดงไว กดลงตรงที่หัวพิมพ
จนกระทั่งเลื่อนเขาไปจนสุด หัวพิมพนี้ถูกออกแบบใหใสไดทางเดียว

11. ลดฝาครอบหัวพิมพที่เปดอยูใหตํ่าลงจนมาเกี่ยวกับกานโลหะ แลวพับฝา
ครอบกลับลงไปยังตําแหนงเดิม

12. ปดฝาครอบดานบน
เครื่องพิมพทําการปรับตําแหนงหัวพิมพและปรับต้ังสีโดยอัตโนมัติ ตรวจดู
ใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper -
Glossy (แบบมัน) ในถาดปอนกระดาษหลักแลว จากน้ันคลิก OK
(ตกลง) เพ่ือทําการปรับตําแหนงและปรับต้ัง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับ
ตําแหนงและการปรับต้ัง โปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ
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ทําความสะอาดเครื่องพิมพ
เพ่ือใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ควรรักษาความสะอาดตัวเครื่องพิมพดานนอก ถา
คุณสังเกตเห็นคราบเปอนอยูที่ตัวเครื่องพิมพดานนอก ควรทําความสะอาดดวย
ข้ันตอนตอไปนี้

หมายเหตุ หามทําความสะอาดภายในตัวเครื่องพิมพ

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ

วิธกีารทําความสะอาดดานนอกตัวเครื่องพิมพ
1. ปดเครื่องพิมพโดยการกดปุม On (เปด)
2. เช็ดดานนอกเครื่องพิมพโดยใชผานุมที่ชุบนํ้าหมาดๆ เล็กนอย แนใจวาได

เช็ดคราบหมึกที่สะสมอยูบนถาดรับกระดาษออกดวย

ขอควรระวัง หามใชน้ํายาทําความสะอาดไมวาชนิดใดๆ ก็ตาม การ
ใชนํ้ายาทําความสะอาดในบานและผงซักฟอกอาจทําใหตัวเครื่อง
พิมพดานนอกเสียหายได

3. กดปุม On (เปด) เพ่ือเปดเครื่องพิมพ

หามทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
ถาทานสังเกตเห็นเสนสีขาวหรือเสนริ้วสีบนภาพที่พิมพออกมา อาจจําเปนตอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ

วิธกีารทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
1. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
2. เลือก Clean printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) แลวกด OK (ตกลง)
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3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเครื่องพิมพ ใสกระดาษเพื่อใหเคร่ืองพิมพ
ทําการพิมพหนาทดสอบหลังจากที่ทําความสะอาดหัวพิมพแลว ใชกระดาษ
ธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 เพ่ือประหยัดกระดาษภาพถาย

4. กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มทําความสะอาดหัวพิมพ
ถาคุณยังคงเห็นเสนสีขาวหรือสีขาดหายไปบนหนาทดสอบ คุณอาจจําเปนตอง
ทําความสะอาดหัวพนหมึกของหัวพิมพดวยตัวเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู ทําความสะอาดหัวพิมพดวยตนเอง

หมายเหต ุ1 อยาทําความสะอาดหัวพิมพบอยเกินความจําเปน เน่ืองจาก
จะทําใหเปลืองหมึก

หมายเหต ุ2 ถามีขอความปรากฏบนหนาจอเคร่ืองพิมพแนะนําใหคุณ
เปลี่ยนหัวพิมพ ใหพยายามทําความสะอาดหัวพิมพตามการแนะนํา
อันดับแรกทําโดยอัตโนมัติ แลวทําดวยตนเองถาจําเปน ถายังมขีอความ
ปรากฏบนหนาจอเคร่ืองพิมพหลังทําความสะอาดแลว โปรดติดตอศูนย
บริการของ HP  ถาเจาหนาที่บอกวาคุณจําเปนตองเปลี่ยนหัวพิมพ โปรด
ดู เปล่ียนหัวพิมพท่ีผิดปกติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ทําความสะอาดหัวพิมพดวยตนเอง
ถาคุณใชเครื่องพิมพในสภาวะแวดลอมที่มีฝุนมาก ผงฝุนอาจสะสมอยูบนแถบสี
ทองและทําใหเกิดปญหาการพิมพได ถาคุณไดลองทําความสะอาดหัวพิมพโดย
อัตโนมัติโดยใชข้ันตอน Clean printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) จาก
แผงควบคุม และคุณยังประสบกับปญหาคุณภาพของภาพอยู คุณสามารถทํา
ความสะอาดหัวพนหมึกของหัวพิมพไดดวยตนเองโดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธกีารทําความสะอาดหัวพนหมึกของหัวพิมพ
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทําความสะอาดหัวพนหมึกในหัวพิมพ:

– น้ํากลั่น (น้ําประปาอาจมีสารเจือปน และทําใหตลับบรรจุหมึกเสียหาย)
– สําลพัีนปลายไมหรือวัสดุที่นุมไมเปนขุย และไมติดกับตลับบรรจหุมึก

หามใชวัสดุที่เปนกระดาษ เชน กระดาษกรองกาแฟหรือกระดาษทิชชู
– แผนกระดาษหรือกระดาษชําระเพื่อใชวางรองหัวพิมพ

2. เปดฝาครอบดานบนของเครื่องพิมพ
3. กด OK (ตกลง) จนกระทั่งชุดหัวพิมพเลื่อนไปทางดานซายของเครื่องพิมพ

และหยุด
4. ยกฝาครอบชุดหัวพิมพข้ึน
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5. นําหัวพิมพออกและวางไวบนกระดาษโดยใหแถบหัวพนหมึกหงายขึ้น

ขอควรระวัง 1 หามใชนิ้วมือสัมผัสแถบหัวพนหมึกหรือแถบสีทอง
การสัมผัสอาจเปนผลใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

ขอควรระวัง 2 หามวางหัวพิมพไวนอกเครื่องพิมพเปนเวลานาน
เกิน 30 นาที หัวพนหมึกที่สัมผัสกับอากาศนานกวา 30 นาทีอาจทํา
ใหหมึกแหงไดและทําใหเกิดปญหาการพิมพ

6. ใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํากลั่นแบบหมาดๆและบีบน้ําสวนเกินออกจากสําลี
โดยการกดลงบนแผนพลาสติกที่สะอาดหรือพื้นผิวกระเบื้อง หามใชนิ้วของ
คุณบีบน้ําสวนเกินออกจากสําลี เพราะความมันจากน้ิวอาจทําใหสําลนีั้นปน
เปอน

7. ใชกานสําลีคอยๆ เช็ดตามแนวยาวของแถบหัวพนหมึกบนหัวพิมพ

1 แถบหัวพนหมึก
2 หามสัมผัสหรือทําความสะอาดแถบสีทอง

8. ทําซ้ําตามลําดับที ่6 และ 7 จนกระทั่งไมมคีราบหมึกหรือฝุนปรากฏบนสําลี
9. ใสหัวพิมพลงในเครื่องพิมพ แลวปดฝาครอบดานบน

เครื่องพิมพทําการปรับตําแหนงหัวพิมพและปรับต้ังสีโดยอัตโนมัติ ตรวจดู
ใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper -
Glossy (แบบมัน) ในถาดปอนกระดาษหลักแลว จากน้ันคลิก OK
(ตกลง) เพ่ือทําการปรับตําแหนงและปรับต้ัง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับ
ตําแหนงและการปรับต้ัง โปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ถาขอความท่ีปรากฏขึ้นบนหนาจอเครื่องพิมพแนะนําใหคุณ
เปลี่ยนหัวพิมพ โปรดติดตอศูนยบริการ HP  ถาเจาหนาที่บอกวาคุณจํา
เปนตองเปลี่ยนหัวพิมพ โปรดดู เปลี่ยนหัวพิมพที่ผิดปกติ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม
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ปรับตําแหนงและปรับตั้งเครื่องพิมพ
เมื่อคุณติดต้ังหัวพิมพในเครื่องพิมพเปนครั้งแรก หรือถาคุณเปลี่ยนหัวพิมพที่มี
ความผิดปกติ เครื่องพิมพจะทําการปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพโดย
อัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ถาสีในภาพถายที่คุณพิมพออกมาไมตรงแนว หรือถา
หนาการปรับตําแหนงถูกพิมพออกมาไมถูกตองเมื่อคุณติดต้ังหัวพิมพใหม
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพดวย
ตนเอง

เพ่ือใหไดสีท่ีสม่ําเสมอและถูกตองเที่ยงตรงบนกระดาษทุกชนิดที่สามารถใชได
ควรปรับต้ังสีของเครื่องพิมพเปนระยะๆ กอนการปรับตําแหนงและปรับต้ัง
เครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาคุณกําลังใชกระดาษท่ีถูกตอง ใชกระดาษ
HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน) สําหรับการปรับ
ตําแหนงหัวพิมพและการปรับต้ังสีของเครื่องพิมพ ใหใชกระดาษขนาด Letter
หรือ A4 ถาคุณใชกระดาษชนิดอ่ืน ผลที่ออกมาอาจไมเที่ยงตรง

วิธกีารปรับตําแหนงหัวพิมพ
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน)

ขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
3. เลือก Calibrate printer (ปรับต้ังเครื่องพิมพ) แลวกด OK (ตกลง)
4. เลือก Align printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ) แลวกด OK (ตกลง)

วิธกีารปรับคาสขีองเครื่องพิมพโดยใชเทคโนโลยกีารปรับตั้งแบบลูปปด
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน)

ขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
3. เลือก Calibrate printer (การปรับต้ังเครื่องพิมพ) แลวกด OK (ตกลง)
4. เลือก Closed loop calibration แลวกด OK (ตกลง)

วิธกีารรเีซ็ต closed loop calibration
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน)

ขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
3. เลือก Calibrate printer (ปรับต้ังเครื่องพิมพ) แลวกด OK (ตกลง)
4. เลือก Reset closed loop calibration (รีเซ็ต closed loop

calibration) แลวกด OK (ตกลง)
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การพิมพหนาทดสอบ
คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบสถานะของตลับบรรจหุมึกได หนา
ทดสอบยังประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่องพิมพ รวมท้ังหมาย
เลขประจําเครื่องพิมพและรุนของเฟรมแวร

วิธกีารพิมพหนาทดสอบ
1. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
2. เลือก Print test page (พิมพหนาทดสอบ) แลวกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ ระดับของหมึกพิมพที่แสดงในหนาทดสอบนี้เปนเพียง
การประมาณเทาน้ัน ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

การพิมพหนาตัวอยาง
คุณสามารถพิมพหนาตัวอยางเพื่อพิสูจนวาเครื่องพิมพสามารถพิมพภาพถายได
อยางสมบูรณ ถาคุณมปีญหาในการพิมพภาพถายจากโปรแกรม ใหใชตัวเลือกน้ี
เพ่ือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการแกไขปญหาเบื้องตนเพ่ือพิจารณาวาปญหา
เกิดจากเครื่องพิมพหรือโปรแกรม

วิธกีารพิมพหนาตัวอยาง
1. วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัด

กระดาษภาพถาย
2. กด Menu (เมน)ู บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ
3. เลือก Print a sample page (พิมพหนาตัวอยาง) แลวกด OK (ตกลง)

ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพลาสุดเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวา
เครื่องมีคุณลักษณะและการปรับปรุงลาสุด

หมายเหตุ การอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพที่คุณดาวนโหลดมาจากเว็บ
ไซต HP จะเปนการอัพเดตเฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพเทานั้น ไมใช
การอัพเดตซอฟตแวร HP Photosmart Premier

วิธกีารดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพ (Windows)
1. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
2. จากเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows เลือก Programs

(โปรแกรม) ช้ีไปยัง HP แลวคลิก HP Software Update
(การอัพเดตซอฟตแวร HP)
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3. คลิกที่ Next (ถัดไป) HP Software Update จะคนหาการอัพเดตซอฟต
แวรเครื่องพิมพจากเว็บไซตของ HP
– ถาคอมพิวเตอรมไีดรเวอรรุนลาสุดติดต้ังอยูบนเครื่อง ขอความ No

updates are available for your system at this time (ไม
มีการอัพเดตสําหรับระบบของคุณในขณะนี้) จะปรากฏขึ้นใน
หนาตาง HP Software Update

– ถาคอมพิวเตอรไมมีไดรเวอรรุนลาสุดติดต้ังอยูบนเครื่อง
การอัพเดตซอฟตแวรจะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Software
Update

4. หากมกีารอัพเดตซอฟตแวร ใหทําเครื่องหมายทีก่ลองดานขางการอัพเด
ตเพ่ือเลือก

5. คลิกที่ Next (ถัดไป)
6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ คุณยังสามารถดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ
โดยไปที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ กรอก
ช่ือเครื่องพิมพในชองการคนหา และคลิก Software & Driver
Downloads (ดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร)

วิธกีารดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพ (Mac)
1. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
2. บน Mac ใน Finder (ตัวคนหา) เลือก Go (คนหา) แลวคลิก

Applications (แอ็พพลิเคชัน)
3. เลือก Hewlett-Packard ช้ีไปที่ Photosmart แลวคลิก

HP Photosmart Update (อัพเดต)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร

หากมกีารใชไฟรวอลล จะตองปอนขอมูลของพร็อกซี่เซิรฟเวอรในตัวอัพเด
ตกอน

หมายเหตุ คุณยังสามารถดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ
โดยไปที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ กรอก
ช่ือเครื่องพิมพในชองการคนหา และคลิก Software & Driver
Downloads (ดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร)

ถอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ถาคุณจําเปนตองถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไป
นี้
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ถอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ (Windows)
1. จากเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows คลิก Programs (โปรแกรม)

หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลวคลิก
HP Photosmart Pro B9100 series

2. คลิก Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

ถอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ (Mac)
1. เปด HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
2. คลิกเมนู Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ในเมนปูอปอัพ

กลองโตตอบ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP) จะปรากฏขึ้น
3. คลิกเคร่ืองพิมพ แลวคลิก Uninstall (ถอนการติดต้ัง)
4. คลิก Quit (ออกจากระบบ) แลวทํา Trash ใหวาง
5. หยุดการเชื่อมตอระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร แลวรีสตาร

ทคอมพิวเตอร

บท 4
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5 การแกไขปญหาเบื้องตน

เครื่องพิมพถูกออกแบบมาใหมคีวามนาเช่ือถือและงายตอการใชงาน แตถาคุณ
มีปญหา โปรดอานสวนนี้สําหรับแนวทางการแกปญหาท่ีเปนไปได โดยจะ
ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ :
● ปญหาการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ
● ปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาการพิมพ
● ขอความแสดงขอผิดพลาด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดดูที่ Help ( วิธีใช)
แบบอิเล็กทรอนิก

ปญหาการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ กอนท่ีจะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้
เพ่ือดูคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนหรือเขาสูศูนยบริการลูกคา
แบบออนไลนที่ www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP
ในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกันไป

หากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพไมสําเร็จ หรือเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรไม
ไดสื่อสารกันอยางเหมาะสมหลังจากติดต้ังซอฟตแวร ใหตรวจสอบวิธีแกปญหา
จากสวนน้ี

กอนดําเนินการตอไป ใหตรวจสอบจุดเช่ือมตอสายเคเบิลท้ังหมดระหวางเครื่อง
พิมพและคอมพิวเตอร และใหแนใจวาคุณกําลังใชซอฟตแวรเครื่องพิมพรุนลา
สุด

กลองโตตอบ System Requirements (ขอกําหนดระบบ) จะปรากฏขึ้นใน
ระหวางการติดตั้ง

สาเหตุ สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรไมตรงกับขอกําหนดขั้นตํ่า
ของระบบ

วิธแีกไข อัพเกรดคอมโพเนนตนั้นใหตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าของ
ระบบ แลวจึงติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกครั้ง
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คอมพิวเตอรไมสามารถอานแผนซดีี HP Photosmart
วิธแีกไข ตรวจดูวาแผนซดีีน้ันไมสกปรกหรือไมมรีอยขีดขวน ถาเครื่อง
สามารถอานแผนซดีีอื่นๆ ไดแตไมอานแผนซดีี HP Photosmart แสดง
วาคุณอาจทําแผนซีดีนั้นชํารุดไปแลว คุณสามารถขอรับแผนซดีีใหมได
จากศูนยบริการ HP  ถาเครื่องไมอานแผนซีดีอื่นเชนกัน คุณตองซอมแซม
ไดรฟซดีีรอม

ซอฟตแวรการติดตั้งไมเริ่มทํางานโดยอัตโนมัตเิมื่อใสแผนซดีเีขาไป (เฉพาะ
Windows)

วิธแีกไข จากเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows เลือก Run (รัน) คลิ
ก Browse (เรียกดู) แลวไปยังไดรฟซดีีที่คุณใสแผนซดีี
HP Photosmart ดับเบิลคลิกที่ไฟล setup.exe

Found New Hardware Wizard จะเปดขึ้นแตไมจดจําเครื่องพิมพ
(เฉพาะ Windows)

สาเหตุ คุณอาจเชื่อมตอสาย USB กอนเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวร
วิธแีกไข ปลดสาย USB ออกกอน และเริ่มตนข้ันตอนการติดต้ัง
ซอฟตแวรอีกครั้ง ตอสาย USB เมื่อระบบแจงใหทราบในระหวางขั้นตอน
การติดต้ังซอฟตแวร

คอมพิวเตอรจะหยุดการตอบสนองในระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

สาเหตุ ซอฟตแวรปองกันไวรัสหรือโปรแกรมอื่นกําลังทํางานอยูเบื้อง
หลังและทําใหกระบวนการการติดต้ังชาลง

วิธแีกไข โปรดรอสักครูในระหวางท่ีซอฟตแวรเสร็จสิ้นการทําสําเนา
ไฟล ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที หลังจากผานไปหลายนาที ถาคอมพิวเตอรยัง
คงไมมกีารตอบสนอง ใหรีสตารทเครื่อง หยุดช่ัวคราวหรือระงับการใชงาน
ซอฟตแวรปองกันไวรัส ออกจากการทํางานของโปรแกรมอื่นทั้งหมด แลว
ทําการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกครั้ง
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ปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรของเครื่องพิมพ
หมายเหต ุ1 กอนที่จะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้
เพ่ือดูคําแนะนําในการแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบอ
อนไลนท่ี www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ใน
ประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกันไป

หมายเหต ุ2 หากคุณตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
โดยใชสาย USB HP แนะนําใหใชสายเคเบิลที่ยาวนอยกวา 3 เมตร
(10 ฟุต) เพ่ือลดการเกิดสัญญาณรบกวนเนื่องจากการเกิดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา

ไฟสัญญาณ เปด กะพริบเปนสนี้ําเงินแตเครื่องพิมพไมทํางาน
วิธแีกไข เครื่องพิมพกําลังประมวลผลขอมูล โปรดรอจนกวาจะประมวล
ผลเสร็จ

ไฟสัญญาณเตือนกําลังกะพริบเปนสีแดง

วิธแีกไข ตรวจสอบหนาจอเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาดเฉพาะเรื่อง โปรดดูที่ ขอ
ความแสดงขอผิดพลาด

ถาไฟสัญญาณเตือนยังคงกะพริบเปนสีแดงอยู ใหไปที่ www.hp.com/
support หรือติดตอศูนยบริการ HP 

ไฟสัญญาณเตือนเปนสเีหลือง

วิธแีกไข ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 30 วินาที
จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ
ถาไฟสัญญาณเตือนยังคงเปนสีเหลือง ไปที่ www.hp.com/support หรือ
ติดตอศูนยบริการ HP 

ไฟสัญญาณเตือนกะพริบสเีหลืองเปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากฉันปดเครื่องพิมพ
วิธแีกไข ถือเปนกระบวนการปกติของการลดการใชพลังงานลง ไมใช
เปนการบงบอกถึงปญหาท่ีเกิดกับเครื่องพิมพ
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เครื่องพิมพเสียบปลั๊กอยู แตเปดเครื่องไมได

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจดึงพลังงานไฟฟาเขามามากเกินไป ถอดสายไฟของ

เครื่องพิมพออก รอประมาณ 30 วินาที แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
และเปดเครื่องพิมพ

● เครื่องพิมพอาจตออยูกับปล๊ักพวงที่ยังไมไดเปดใชงาน เปดสายไฟตอ
พวง แลวเปดเคร่ืองพิมพ

● สายไฟอาจชํารุด

เครื่องพิมพสงเสียงดังเมื่อเปดเครื่อง หรือหลังจากทิ้งไวครูหนึ่งโดยไมมกีารใช
งาน

วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากที่ไมไดใชงานชวงระยะหนึ่ง
หรือเมื่อเกิดไฟฟาตกและกลับคืนดังเดิม ซึ่งถือวาเปนการทํางานตามปกติ
เครื่องพิมพกําลังดําเนินกระบวนการบํารุงรักษาโดยอัตโนมัติเพ่ือให
คุณภาพของงานพิมพออกมาดีที่สุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปด
เครื่องพิมพทิ้งไว

ปญหาการพิมพ
หมายเหตุ กอนท่ีจะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้
เพ่ือดูคําแนะนําในการแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบอ
อนไลนท่ี www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ใน
ประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกันไป

เคล็ดลับ ดูที่ภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนย
บริการโซลูชันของ HP  เพ่ือศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธีติดต้ังและ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

การพิมพชามาก

สาเหตุ คุณอาจกําลังพิมพเอกสาร PDF หรือโปรเจ็กตที่มกีราฟกหรือ
ภาพถายความละเอียดสูง งานพิมพขนาดใหญและซับซอนและมีกราฟก
หรือภาพถายจะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ

บท 5
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วิธแีกไข ลองใชภาพกราฟกที่มคีวามละเอียดตํ่าในโปรเจ็กต ถาเปนไป
ได หรือใหเวลาการพิมพที่นานขึ้นสําหรับงานของคุณ

ถาดปอนกระดาษหลักปอนกระดาษเขาเครื่องพิมพไมถูกตอง

วิธแีกไข
● ถาคุณกําลังใชวัสดุพิมพแบบมันที่ไมใชยี่หอ HP หรือวัสดุพิมพที่มี

ความหนาในถาดปอนกระดาษหลัก และเครื่องพิมพไมปอนกระดาษ
หรือปอนกระดาษเขาครั้งละหลายแผน ใหพยายามลดจํานวน
แผนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลักลงใหเหลือ 20 แผน หรือใช
ถาดกระดาษชนิดพิเศษเพื่อพิมพครั้งละหนึ่งแผน

● นําถาดปอนกระดาษหลักออกจากเครื่องพิมพแลวตรวจสอบวาต้ัง
กระดาษเรียบเสมอกันอยูในถาด และไมอยูเหนือตัวกั้นกระดาษ เมื่อ
คุณเปลี่ยนถาด ใหแนใจวาคุณไดผลักถาดเขาสูเครื่องพิมพไปจนสุด

● อาจมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป ตรวจสอบวากระดาษไมถูกวาง
ซอนกันเกินความสูงของตัวกั้นความยาวของกระดาษ ถาเปนเชนนั้น
ใหนํากระดาษออกบางสวนและลองพิมพอีกครั้ง

● ตัวกั้นกระดาษอาจถูกปรับไวไมถูกตอง ปรับตัวกั้นความกวางและ
ความยาวของกระดาษใหชิดพอดีกับขอบกระดาษ โดยไมทําให
กระดาษงอ

● กระดาษอาจติดกันหลายแผน นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ
หลัก คลี่ขอบกระดาษเพื่อแยกกระดาษออกจากกัน แลวจึงใสกระดาษ
กลับเขาถาดและลองพิมพใหมอีกครั้ง

● หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใชกระดาษอื่น
● กระดาษอาจบางหรือหนาเกินไป ใชกระดาษ Inkjetท่ี HP ออกแบบ

มาเพื่อใหไดผลงานพิมพที่ดีท่ีสุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เลือก
กระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ท่ีเหมาะสม

เคล็ดลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการใสกระดาษ โปรดดู เลือก
กระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือดูภาพเคลื่อนไหว
How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

กระดาษทีพ่ิมพออกมาหลนจากถาดรับกระดาษ

วิธแีกไข ยืดแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกเสมอและพลิกตัว
จับกระดาษขึ้นเมื่อสั่งพิมพ
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กระดาษทีพ่ิมพออกมาเปนคลื่นหรือมวนงอ

วิธแีกไข
● ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในซอฟตแวรเครื่องพิมพตรง

กับชนิดของวัสดุพิมพที่ใสอยูในถาด
● ใชซอฟตแวรเครื่องพิมพลดระดับความอ่ิมตัวของน้ําหมึก โปรดดู

Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิกสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เอกสารทีพ่ิมพเอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธแีกไข คุณอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ปอนกระดาษใหม โดยตรวจ
สอบวากระดาษนั้นจัดวางอยางถูกตองในถาดปอนกระดาษหลัก และตัวกั้น
กระดาษทั้งหมดอยูชิดขอบกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการใส
กระดาษ โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือดูภาพ
เคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ
HP 

สขีองงานพิมพไมสวย

วิธแีกไข
● หมึกในตลับบรรจหุมึกหมด ใหเปลี่ยนตลับใหม
● หัวพนหมึกบนหัวพิมพบางอันอาจเกิดการอุดตัน การทําความสะอาด

หัวพิมพ โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
● การตั้งคาการจัดการสีของเครื่องพิมพอาจไมไดถูกกําหนดไวอยางถูก

ตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการสี
● ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในซอฟตแวรเครื่องพิมพตรง

กับชนิดของวัสดุพิมพที่ใสอยูในถาด

กระดาษติดขัดขณะพิมพ หรือไมมกีระดาษออกมาจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข
● หากกระดาษติดขณะพิมพ ปฏิบัติดังตอไปนี้:

– ปดเครื่องพิมพ แลวถอดสายไฟออก ดึงฝาปดดานหลังออก
คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดในเครื่องพิมพออก แลวปดฝากลับตาม
เดิม เปดฝาดานบนและนํากระดาษที่ขวางเสนทางการ
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ปอนกระดาษออก ถาจําเปน คอยๆ เคลื่อนชุดหัวพิมพไปอีกดาน
หนึ่งเพื่อนํากระดาษออก ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ ลอง
พิมพใหมอีกครั้ง

– ในขณะท่ีพิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจาก
แผนปดดานหลังขณะท่ีผานเครื่องพิมพ

– สภาพแวดลอมท่ีแหงอาจทําใหกระดาษมวนเปนคลื่น ซึ่งสามารถ
ทําใหกระดาษติด ดังนั้นใหจัดเก็บวัสดุพิมพพิเศษท่ีมรีาคาแพง
ไวในถุงพลาสติกแทนการเก็บไวในถาดปอนกระดาษหลัก

● ลองดึงถาดปอนกระดาษหลักและใสกลับเขาไปในเครื่องพิมพ โดยให
แนใจวาไดผลักถาดเขาไปจนสุด จนกระทั่งเขาไปอยูในเครื่องพิมพ
พอดี

● เครื่องพิมพอาจตองการการตรวจสอบ โปรดอานคําแนะนําจากหนา
จอเครื่องพิมพ

มกีระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข
● ตรวจสอบเปอรเซ็นตของระดับหมึกบนหนาจอเครื่องพิมพ เปลี่ยน

ตลับบรรจหุมึกท่ีหมด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับ
บรรจหุมึก

● คุณอาจเริ่มพิมพไปแลวและไดสั่งยกเลิกการพิมพ หากยกเลิกกระบวน
การพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึงกระดาษเพื่อ
เตรียมการพิมพแลว เมื่อพิมพงานครั้งถัดไป เครื่องพิมพจะพิมพ
กระดาษเปลาออกมากอนท่ีจะเริ่มตนพิมพงานใหม

เครื่องพิมพพิมพกระดาษออกมาในขณะทีเ่ตรียมการพิมพ

วิธแีกไข การโดนแสงแดดจาโดยตรงอาจมีผลตอการทํางานของ
เซ็นเซอรกระดาษอัตโนมัติ ยายตําแหนงเครื่องพิมพไมใหโดนแสงแดด
โดยตรง
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คุณภาพการพิมพไมดี

วิธแีกไข
● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ เพ่ือใหได

ผลการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระกระดาษ HP Advanced Photo
Paper

● คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษ
ในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานทีจ่ะพิมพคว่ําหนาลงหรือใน
ถาดกระดาษชนิดพิเศษโดยใหดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น

● คุณอาจเลือกคาความละเอียดตํ่าในกลองถายภาพดิจิตอล ลดขนาด
ภาพที่ถูกพิมพและลองพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลที่ดีข้ึนในอนาคต ให
ต้ังคากลองดิจิตอลใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน

● อาจมปีญหากับหัวพิมพ ลองทําดังนี้
– เรียกใชงานระบบทําความสะอาดโนมัต ิจากแผงควบคุมเครื่อง

พิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดหัวพิมพ
โดยอัตโนมัติ

– ปรับต้ังเครื่องพิมพจากแผงควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ

– ลางหัวพนหมึกในหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทํา
ความสะอาดหัวพิมพดวยตนเอง

● ถาคุณกําลังพิมพจากไฟลขนาดใหญ (ตัวอยางเชน การพิมพภาพ
ขนาดใหญที่ความละเอียดสูง) และระบบของคุณมี RAM ไมเพียงพอ
และ/หรือ โปรเซสเซอรมีความเร็วไมเพียงพอ อาจทําใหงานพิมพของ
คุณมคุีณภาพต่ําลงได ใหลองทําตามวิธีตอไปน้ี หรือเพิ่มความเร็ว
โปรเซสเซอรและขนาดหนวยความจํา (RAM) ใหกับระบบของคุณ
กรุณาเขาไปที่ www.hp.com/support (คําสําคัญสําหรับการคน
หา: PHOTOSMART PRO B9180) เมื่อตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ วิธีการปรับคุณภาพงานพิมพใหดีที่สุดสําหรับคอมพิวเตอรที่ชา
– ปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดอยู ยกเวนโปรแกรมที่คุณตองการ

พิมพงาน ตรวจดูใหแนใจวาไมมีการทํางานใดๆ ที่ทํางานอยู
เบื้องหลัง

– เปลี่ยนวิธีการจัดการสีไปที่ "Managed by Application" (จัด
การโดยแอ็พพลิเคชัน) หรือยกเลิกการจัดการสี สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การจัดการสี

– ถาคุณกําลังพิมพภาพแนวนอน ใหปรับภาพใหเปนแนวตั้ง แลว
เลือกภาพแนวตั้งที่ไดรเวอรกอนที่จะพิมพ
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มรีอยขีดขวนหรือรอยแตกปรากฏทีข่อบของวัสดพุิมพชนิดแข็ง

วิธแีกไข เมื่อคุณใสวัสดุพิมพชนิดแข็งที่มคีวามกวาง 28 ซม. บน
ถาดกระดาษชนิดพิเศษ ใหวางวัสดุพิมพขนาด 15 มม. ทางดานซายของ
ขอบที่ยกข้ึนบนถาด แทนการจัดแนวใหอยูในระดับเดียวกับขอบที่ยกข้ึน
ตรวจสอบวาขอบดานหลังของวัสดุพิมพ (ขอบที่อยูใกลตัวคุณที่สุด) อยูใน
แนวเดียวกับเสนประสีขาวบนถาด

ขอความแสดงขอผิดพลาด
ขอความแสดงขอผิดพลาดทีแ่สดงอยูบนหนาจอเครื่องพิมพแบงประเภทไดดังนี้:
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจหุมึกและหัวพิมพ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับเครือขาย

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
กอนที่จะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้เพ่ือดูคําแนะนําใน
การแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนที่
www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาค
ตางๆ อาจแตกตางกันไป

เคล็ดลับ ดูที่ภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนย
บริการโซลูชันของ HP  เพ่ือศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธีติดต้ังและ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: นําวัสดพุิมพออก
วิธแีกไข เมื่อคุณสั่งพิมพบนวัสดุพิมพบางประเภทโดยใชถาดกระดาษ
ชนิดพิเศษ จะมบีางสวนของวัสดุพิมพยังคงติดอยูในเครื่องพิมพ ถาเครื่อง
พิมพแสดงขอความ Remove media (นําวัสดุพิมพออก) ใหจับวัสดุ
พิมพดวยมือทั้งสองขาง แลวคอยๆ ดึงวัสดุพิมพออกทางดานหนาของ
เครื่องพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: กระดาษติด ใหนําวัสดพุิมพออก และตรวจสอบ
ความเรียบ กด OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอไป

วิธแีกไข เมื่อคุณพิมพบนกระดาษอัดลายผาโดยใชถาดกระดาษชนิด
พิเศษ เคร่ืองพิมพจะทําการทดสอบเบื้องตนเพ่ือตรวจสอบวาวัสดุพิมพมี
ความเรียบ ทั้งนี้เพ่ือไมใหวัสดุพิมพหรือเครื่องพิมพชํารุดเสียหาย ถาวัสดุ
พิมพไมเรียบเพียงพอ เครื่องพิมพจะแสดงขอความแจงใหคุณนําวัสดุพิมพ
ออกเพื่อตรวจสอบความเรียบ จับวัสดุพิมพดวยมือทั้งสองขาง แลวคอยๆ
ดึงออกทางดานหลังของเครื่องพิมพผานทางชองดานหลัง ใสวัสดุพิมพลง
ในถุงพลาสติก แลวคอยๆ งอวัสดุพิมพในทิศทางตรงขามจนกระทั่งแบน
เรียบ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: กระดาษติด นํากระดาษทีต่ิดออกแลวกด OK
(ตกลง)

วิธแีกไข
● ลองดึงถาดปอนกระดาษหลักและใสกลับเขาไปในเครื่องพิมพ โดยให

แนใจวาไดผลักถาดเขาไปจนสุด จนกระทั่งเขาไปอยูในเครื่องพิมพ
พอดี

● หากกระดาษติดขณะพิมพ ปฏิบัติดังตอไปนี้:
– ปดเครื่องพิมพ แลวถอดสายไฟออก ดึงฝาปดดานหลังออก

คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดในเครื่องพิมพออก แลวปดฝากลับตาม
เดิม เปดฝาดานบนและนํากระดาษที่ขวางเสนทางการ
ปอนกระดาษออก ถาจําเปน คอยๆ เคลื่อนชุดหัวพิมพไปอีกดาน
หนึ่งเพื่อนํากระดาษออก ตอสายเครื่องพิมพกลับเขาไป และเปด
เครื่องพิมพ ลองพิมพใหมอีกครั้ง

– ในขณะท่ีพิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจาก
แผนปดดานหลังขณะท่ีผานเครื่องพิมพ

– สภาพแวดลอมท่ีแหงอาจทําใหกระดาษมวนเปนคลื่น ซึ่งสามารถ
ทําใหกระดาษติด ดังนั้นใหจัดเก็บวัสดุพิมพพิเศษท่ีมรีาคาแพง
ไวในถุงพลาสติกแทนการเก็บไวในถาดปอนกระดาษหลัก

บท 5

66 เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series



ขอความแสดงขอผิดพลาด: กระดาษหมด ปอนกระดาษแลวกด OK  (ตกลง)
วิธแีกไข ใสกระดาษ แลวกด OK (ตกลง) เพ่ือพิมพอีกครั้ง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสกระดาษ โปรดดู การใสถาดปอนกระดาษ
หลัก

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การทํางานของเซ็นเซอรกระดาษอัตโนมัตไิมถูก
ตอง

วิธแีกไข เซ็นเซอรกระดาษอัตโนมัติถูกกีดขวางหรือเสียหาย ลองยาย
เครื่องพิมพใหพนจากบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง แลวกด OK (ตกลง)
และลองพิมพอีกครั้ง หากไมไดผล ใหไปที่ www.hp.com/support หรือ
ติดตอศูนยบริการ HP  ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาค
ตางๆ อาจแตกตางกันไป

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ขนาดกระดาษไมตรงกัน
สาเหตุ ขนาดของกระดาษในถาดไมตรงกับขนาดภาพถายที่เลือกในได
รเวอรเครื่องพิมพ

วิธแีกไข ใสกระดาษที่มีขนาดตรงกับขนาดภาพถายที่เลือกไว หรือ
เปลี่ยนขนาดภาพถายในไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับกระดาษที่คุณใช
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใสกระดาษ โปรดดูท่ี การใสถาด
ปอนกระดาษหลัก

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพ
กอนที่จะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้เพ่ือดูคําแนะนําใน
การแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนที่
www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาค
ตางๆ อาจแตกตางกันไป

เคล็ดลับ ดูที่ภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนย
บริการโซลูชันของ HP  เพ่ือศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธีติดต้ังและ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: การเตรียมพรอมไมสมบูรณ ถอดหัวพิมพ ใสฝา
ครอบปองกันอีกครั้งหนึ่ง

วิธแีกไข เมื่อคุณติดต้ังเครื่องพิมพเปนครั้งแรก ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในคูมือ การติดต้ังฉบับยอ
หลังจากที่คุณไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกแลว เครื่องพิมพจะดําเนินการเตรียม
พรอมตลับบรรจหุมึกเพ่ือเริ่มการไหลของหมึกและไลอากาศออกจากทอ
หมึก ถาคุณถอดฝาครอบปองกันออกจากภายในเครื่องพิมพกอนที่จะติดต้ัง
ตลับบรรจหุมึก หรือกอนที่จะเตรียมพรอมการทํางานของตลับบรรจหุมึก
หนาจอเครื่องพิมพจะแสดงขอผิดพลาด การเตรียมพรอมไมสมบูรณ
1. ถอดหัวพิมพถาติดต้ังอยู ใสฝาครอบปองกันอีกคร้ัง แลวปดฝาครอบ

ดานบน
2. ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกทั้งหมดลงในชองแบงของ

ตลับบรรจหุมึกท่ีดานหนาของเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว ปดฝา
ครอบตลับบรรจหุมึก เครื่องพิมพจะดําเนินการเตรียมพรอมตลับบรรจุ
หมึกเพื่อเริ่มการไหลของหมึกและไลอากาศออกจากทอหมึก

3. รอจนกระทั่งหนาจอเครื่องพิมพแสดงขอความแจงใหคุณเปดฝาครอบ
ดานบน จากนั้นถอดฝาครอบปองกันออก และติดต้ังหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การปรับตําแหนงไมเหมาะสม การปรับตําแหนง –
เลือก ปรับตําแหนงหัวพิมพ กด OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอไป

วิธแีกไข การปรับตําแหนงหัวพิมพไมสําเร็จ เลือก Align
printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือทําการ
ปรับตําแหนงหัวพิมพอีกคร้ัง เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด ควรตรวจดูใหแนใจวา
ไดใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน)
ไวแลว

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Closed loop calibration (การปรับตั้งแบบลูป
ปด) ไมสําเร็จ: กด OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอไป

วิธแีกไข Closed loop calibration (การปรับต้ังแบบลูปปด) ไม
สําเร็จ กด OK (ตกลง) ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษ
HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบมัน) ในถาด
ปอนกระดาษหลักแลว เลือก Closed loop calibration (การปรับต้ัง
แบบลูปปด) จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือทําการปรับต้ังอีกครั้ง
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตรวจพบสภาวะการไมไดใชงานยาวนานขึ้น ขอ
แนะนําใหทํา Closed loop calibration (การปรับตั้งแบบลูปปด): กด OK
(ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอไป

วิธแีกไข ถาเครื่องพิมพปดการทํางานเปนระยะเวลานานกวาปกติ เครื่อง
พิมพจะแสดงขอความแจงใหคุณทําการปรับต้ังแบบลูปปด ตรวจดูใหแนใจ
วาคุณไดใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper - Glossy (แบบ
มัน) ในถาดปอนกระดาษหลักแลว จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพ่ือทําการ
ปรับต้ังและเพื่อรักษาคุณภาพงานพิมพใหดีที่สุด

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ฝาครอบดานบนเปดอยู
วิธแีกไข ปดฝาครอบดานบนของเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจหุมึกและหัวพิมพ
กอนที่จะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้เพ่ือดูคําแนะนําใน
การแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนที่
www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาค
ตางๆ อาจแตกตางกันไป

เคล็ดลับ ดูที่ภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนย
บริการโซลูชันของ HP  เพ่ือศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธีติดต้ังและ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: หมึกในตลับบรรจหุมึกนีห้มดอายแุลว หรือ ตลับ
บรรจหุมึกตอไปนีด้เูหมือนวาจะสูญหายหรือเสียหาย หรือไมสามารถพิมพได
เปลี่ยนตลับบรรจหุมึกทีห่มดตอไปนีเ้พ่ือกลับสูการพิมพตอ

วิธแีกไข ตลับบรรจหุมึกหรือหัวพิมพที่ระบุไวนี้อาจเกาหรือเสียหาย ถอด
ตลับบรรจหุมึกออก แลวใสกลับเขาท่ี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก หากยังไมไดผล ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม ถาจํา
เปนตองเปลี่ยนหัวพิมพ โปรดติดตอศูนยบริการ HP สําหรับคําแนะนํา
เฉพาะ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: ควรเปลี่ยนตลับบรรจหุมึกตอไปนีไ้ดแลว หรือ
หมึกในตลับบรรจหุมึกตอไปนีใ้กลถึงวันหมดอาย ุหรือไมมหีมึกของ HP ใน
ตลับบรรจหุมึกตอไปนีแ้ลว

วิธแีกไข กด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอ หรือเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
ตามที่ระบุไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ขอความแสดงขอผิดพลาด: เปลี่ยนตลับบรรจหุมึกทีเ่สียตอไปนี้
วิธแีกไข เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่เสียดวยตลับบรรจุหมึกใหมของ HP
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตลับบรรจหุมึกตอไปนีไ้มไดถูกกําหนดใหใชกับ
เครื่องพิมพนี้

วิธแีกไข คุณใสตลับบรรจุหมึกที่ไมสามารถใชงานไดกับเครื่องพิมพน้ี
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกโดยใชตลับบรรจหุมึกที่ใชงานไดกับเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก

ขอความแสดงขอผิดพลาด ติดตั้งหัวพิมพตอไปนี้
วิธแีกไข หนึ่งในหัวพิมพไดรับการติดต้ังไมถูกตอง นําหัวพิมพออกและ
ทําตามคําแนะนําในคูมือการใชงานโดยยอเพื่อติดต้ังตลับบรรจุหมึกและหัว
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: เปลี่ยนหัวพิมพทีช่ํารุดตอไปนี ้หรือ เปลี่ยนหัวพิมพ
ทีใ่ชงานไมไดตอไปนี้

วิธแีกไข โปรดติดตอศูนยบริการ HP เพ่ือรับคําแนะนําเฉพาะในการแก
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: เปลี่ยนหัวพิมพตอไปนีท้ีใ่ชงานไมได
วิธแีกไข หัวพิมพหนึ่งหัวหรือมากกวาไมสามารถใชงานได เปลี่ยนหัว
พิมพท่ีใชงานไมไดกับหัวพิมพที่ถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เปลี่ยนหัวพิมพที่ผิดปกติ
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ขอผิดพลาดเกี่ยวกับเครือขาย
กอนที่จะติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดอานสวนนี้เพ่ือดูคําแนะนําใน
การแกปญหาเบื้องตนหรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนที่
www.hp.com/support ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาค
ตางๆ อาจแตกตางกันไป คุณสามารถคนหาความชวยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครื่องพิมพเขาสูเครือขายไดโดยไปท่ีโฮมเพจของเว็บเซิรฟเวอรที่ฝงตัวอยูใน
เครื่องพิมพ โปรดดูท่ี วิธีการเปดดูวิธีใชสําหรับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ไมมกีารเชื่อมตอกับเครือขาย
วิธแีกไข เครื่องพิมพไมพบเครือขาย ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายอีเธอร
เน็ตกับพอรตอีเธอรเน็ตและเครือขายอยางถูกตองแลว ถาเครือขายของคุณ
จําเปนตองใชที่อยู IP ของพร็อกซี่ ใหไปต้ังคาพร็อกซีท่ี่เว็บเซิรฟเวอร
โปรดดูท่ี การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
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6 ฝายสนับสนุนของ HP
● ข้ันตอนการใหบริการ
● ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP
● ตัวเลือกในการรับประกันเพ่ิมเติม

ขั้นตอนการใหบริการ

ถาคุณมปีญหาในการใชงานอุปกรณ โปรดปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี:้
1. อานเอกสารที่มาพรอมกับ HP Photosmart
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ท่ี

www.hp.com/support ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอม
ใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดรวด
เร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของอุปกรณและความชวยเหลือ
จากผูเช่ียวชาญ รวมทั้งใหบริการดังนี้:
– เขาถึงผูเช่ียวชาญท่ีทรงคุณวุฒิที่ใหบริการแบบออนไลนไดอยางรวด

เร็ว
– อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
– ขอมูล HP Photosmart ที่มปีระโยชนและขอมูลการแกไขปญหา

เบื้องตนสําหรับปญหาทั่วๆ ไป
– การอัพเดทอุปกรณลวงหนา ความพรอมในการใหบริการ และขาว

สารจาก HP จะมใีหบริการเมื่อคุณลงทะเบียน HP Photosmart
3. เฉพาะยุโรปเทานั้น: โปรดติดตอศูนยจําหนายในพื้นท่ีของคุณ ถา HP

Photosmart มปีญหาฮารดแวรไมทํางาน คุณจะตองนําผลิตภัณฑนั้นกลับ
มายังศูนยจําหนายในพื้นที่ของคุณ (การบริการไมตองเสียคาใชจายใน
ระหวางท่ีอุปกรณอยูภายใตระยะของการรับประกัน แตถาภายหลังระยะ
เวลาการรับประกัน จะคิดคาใชจายในการใหบริการ)

4. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกสําหรับการบริการและความ
พรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนที่ และ
ภาษา

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP
สําหรับรายชื่อศูนยบริการพรอมหมายเลขโทรศัพท โปรดดูที่ดานในของฝา
ครอบดานหนา
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ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศัพท
บริการทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการใน
อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมถึงเม็กซิโก) หากตองการ
ตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา ใหไปที่ www.hp.com/support การโทรศัพทเขาบริษัทจะตองเสีย
คาใชจายตามปกติ

การโทรศัพทติดตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอร
และ HP Photosmart ควรเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:
● หมายเลขรุนของอุปกรณ (อยูบนปายฉลากดานหนาอุปกรณ)
● หมายเลขลําดับของอุปกรณ (อยูที่ดานหลังหรือดานลางของอุปกรณ)
● ขอความที่ปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
● คําตอบสําหรับคําถามเหลานี้:

– เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม?
– คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนอีกครั้งไดหรือไม?
– คุณเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณใน

ชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม?
– มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง อุปกรณ

ถูกยาย ฯลฯ)?

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยังอาจขอรับความชวย
เหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP: www.hp.com/
support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพท
ของศูนยบริการในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ เพ่ือขอขอมูลตัวเลือกสําหรับการบริ
การ

ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม
อาจมคีาใชจายเพิ่มข้ึนในการใหบริการเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นดูที่
การบริการและการรับประกันสําหรับขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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A การเชื่อมตอเครือขาย

คําแนะนําในสวนน้ีจะอธิบายวิธีติดต้ังเครื่องพิมพในเครือขายแบบอีเธอรเน็ต (ใชสาย)
การติดต้ังแบบใชสายทําใหเครื่องพิมพสามารถติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอรผานเรา
เตอร ฮับ และสวิตช จําเปนตองใชอินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนดเพ่ือใหสามารถใชงาน
คุณลักษณะเครื่องพิมพไดอยางเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ สําหรับการติดต้ัง USB โปรดดูท่ีคูมือ การติดต้ังฉบับยอ ท่ีมาพรอม
กันในกลอง

กอนดําเนินการตอไปในสวนน้ี ใหแนใจวาคุณไดต้ังคาเครือขายแบบใชสายเรียบรอย
แลว โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับฮารดแวรเครือขายของคุณ และควรแนใจวาคุณได
ติดต้ังเครื่องพิมพตามที่ไดอธิบายไวในคําแนะนําการติดต้ังท่ีอยูในกลอง
● การเชื่อมตอเครือขายขั้นพ้ืนฐาน (Windows และ Mac)
● เชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย
● การติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
● ติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบน Mac
● การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
● พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย

การเชื่อมตอเครือขายขั้นพื้นฐาน (Windows และ Mac)
การเชื่อมตอเครือขายทําใหสามารถเชื่อมตออุปกรณตางๆ ใหสามารถติดตอสื่อสารกัน
ได เชน คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ เครือขายแบบใชสายหรือแบบอีเธอรเน็ตเปน
ชนิดของเครือขายท่ีนิยมใชในสํานักงานและในบาน
อะแดปเตอรเครือขายในตัวเครื่องพิมพจะรองรับเครือขายอีเธอรเน็ตท่ีความเร็ว 10
Mbps และ 100 Mbps ในการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขาย คุณจําเปนตองใชสาย
เคเบิลแบบ CAT-5 ท่ีมีหัวตอแบบ RJ-45 ซึ่งไมเหมือนกับสาย USB คุณตองซ้ือสาย
อีเธอรเน็ตแยกตางหาก เพราะไมไดใหมากับเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ถึงแมวาหัวตอแบบ RJ-45 ของสายเคเบิล CAT-5 จะมีลักษณะ
เดียวกับหัวตอสายโทรศัพทท่ัวไป แตไมใชอยางเดียวกัน หามใชสายโทรศัพท
ท่ัวไปในการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายอีเธอรเน็ต การทําเชนน้ันอาจ
สรางความเสียหายใหกับเครื่องพิมพและอุปกรณเครือขายอื่นๆได

ภาพประกอบตอไปน้ีแสดงใหเห็นตัวอยางของการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร
หลายเครื่องผาน ฮับ สวิตซ หรือเราเตอร สายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL จะเชื่อมตอฮับ
และอุปกรณในเครือขายเขาสูอินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด
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1 สายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL เชื่อมตออุปกรณในเครือขายเขาสูอินเทอรเน็ตแบบบรอด
แบนด

2 จุดเชื่อมตอเขาสูเครือขาย (ฮับ สวิตซ หรือเราเตอร) ซึ่งใชเชื่อมตออุปกรณทั้งหมดผาน
สายอีเธอรเน็ต

อุปกรณในเครือขายเชื่อมตอกันผานอุปกรณศูนยกลาง ชนิดของอุปกรณท่ัวไปที่นิยมใช
ประกอบดวย:
● ฮับ: อุปกรณเครือขายธรรมดาที่มีราคาไมแพง ท่ีทําใหคอมพิวเตอรหลายเครื่อง

สามารถสื่อสารกันไดหรือใชเครื่องพิมพรวมกันได ฮับจะตั้งไวอยูกับท่ี มีหนาท่ีแค
สรางเสนทางสําหรับการติดตอส่ือสารใหเกิดข้ึนระหวางอุปกรณอื่นๆ เทาน้ัน

● สวิตช: สวิตชมีลักษณะที่คลายฮับ แตสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงกันระหวาง
อุปกรณและสงตอขอมูลไปยังอุปกรณท่ีเหมาะสมเทาน้ัน สวิตซสามารถลดการใช
งานแบนดวิธบนเครือขายและชวยรักษาใหเครือขายทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

● เราเตอร: เราเตอรหรือเกตเวยเชื่อมตอไดท้ังอุปกรณและเครือขาย โดยท่ัวไปจะ
ใชงานเพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรในบานหลายๆ เครื่องท่ีอยูในเครือขายหน่ึงเขากับ
อินเทอรเน็ต เราเตอรโดยปกติจะรวมไฟรวอลแบบภายในอยูดวยเพื่อชวยปองกัน
เครือขายจากการเขาถึงท่ีไมไดรับอนุญาต

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเฉพาะในการติดต้ังและตั้งคาฮารดแวรบนเครือขาย
ของคุณ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับฮารดแวร

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ถาเครือขายของคุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยผานเราเตอรหรือเกตเวย HP แนะนํา
ใหใชเราเตอรหรือเกตเวยท่ีสนับสนุนการใช Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) เกตเวยท่ีมี DHCP สามารถจัดการชุดของท่ีอยู IP ท่ีสํารองไวซ่ึง
ถูกกําหนดไวตลอดเวลาตามความจําเปน โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับเราเตอรหรือเก
ตเวย
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การตั้งคาเครือขายทีแ่นะนําใหปฏิบัติ
การตั้งคาเครือขายตอไปน้ีจะสนับสนุนเครื่องพิมพ ใหคํานึงถึงชนิดของการตั้งคาเครือ
ขายท่ีคุณมี แลวดู เชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย และ การติดต้ังซอฟตแวรเคร่ือง
พิมพบนคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพบน Mac
สําหรับคําแนะนําในการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพของคุณเขาสูเครือขายแลวติดต้ัง
ซอฟตแวร

เครือขายอเีธอรเน็ตทีไ่มมกีารเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
คอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพติดตอสื่อสารกันผานฮับ ทําใหเกิดเครือขายแบบงายๆ ไม
มีอุปกรณใดในเครือขายท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ต

เครือขายอเีธอรเน็ตเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยการใชโมเด็มแบบ dial-up
คอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพติดตอสื่อสารกันผานฮับ ทําใหเกิดเครือขายแบบงายๆ จะมี
คอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งท่ีเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชโมเด็มและบัญชีผูใชแบบ
dial-up ไมมีอุปกรณอ่ืนใดในเครือขาย รวมทั้งเครื่องพิมพ ท่ีเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
โดยตรง

เครือขายอเีธอรเน็ตทีเ่ชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนดที่ผานเราเตอร
เครื่องพิมพถูกเชื่อมตอกับเราเตอรซ่ึงทําหนาท่ีเปนเกตเวยระหวางผูใชในเครือขายและ
อินเทอรเน็ต ซึ่งถือเปนการตั้งคาเครือขายท่ีสมบูรณแบบที่สุด

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย
ในการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขายแบบใชสาย คุณจําเปนตองมีสิ่งตอไปนี้:
● จุดเชื่อมตอเขาสูเครือขายเชน ฮับ เราเตอร หรือสวิตซท่ีมีพอรตเปดอยู
● สายอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5 ท่ีมีหัวตอแบบ RJ-45

หมายเหต ุ1 คุณไมควรเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย
สายอีเธอรเน็ต ไมสนับสนุนเครือขายแบบ Peer-to-peer

หมายเหต ุ2 หลังจากเชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขายตามท่ีไดอธิบายไวใน
สวนน้ีแลว คุณตองติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ โปรดดู การติดต้ัง
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ ติดต้ังซอฟตแวร
เครื่องพิมพบน Mac

วิธกีารเชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย
1. ถามีปลอกพลาสติกปองกันอยูในพอรตอีเธอรเน็ตดานหลังของเครื่องพิมพ ใหดึง

ออก
2. ตอสายอีเธอรเน็ตเขาท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ

คูมือผูใช HP Photosmart Pro B9100 series 77



3. เชื่อมตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตท่ีวางบน ฮับ เราเตอร หรือสวิตซ

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ใหติดต้ังซอฟตแวรเครื่อง
พิมพ คุณไมสามารถพิมพงานจากคอมพิวเตอรไดจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
● การติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
● ติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบน Mac

การติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
หมายเหตุ ติดต้ังเครื่องพิมพตามที่ระบุไวในคูมือการติดต้ังฉบับยอท่ีมาพรอม
กันในกลอง

การติดต้ังใชเวลาประมาณ 20 นาที แตระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ขนาดพ้ืนท่ีฮารดไดรฟท่ีมีอยูและความเร็วหนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร ใหแนใจ
วาไดเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายดวยสายอีเธอรเน็ตกอนเริ่มการติดต้ัง

หมายเหตุ ซอฟตแวรเครื่องพิมพตองถูกติดต้ังตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ีบน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีอยูในเครือขายท่ีซึ่งคุณตองการพิมพงานออกสู
HP Photosmart Pro B9100 series เครื่องพิมพ หลังการติดต้ัง การพิมพ
งานจะเหมือนการพิมพงานผานการแชื่อมตอแบบ USB

เคล็ดลับ หามใชโปรแกรม Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) ในแผงควบคุม
ของ Windows เพื่อติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ คุณตองใชโปรแกรมติด
ต้ังของ HP เพื่อติดต้ังเครื่องพิมพบนเครือขายไดอยางเหมาะสม
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วิธกีารติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
1. พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย คุณอาจจําเปนตองใชขอมูลท่ีอยูในรายงานนี้ถา

โปรแกรมติดต้ังไมสามารถตรวจพบเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี พิมพหนาการตั้งคา
เครือขาย

2. ใสแผนซีดี ซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ในไดรฟซีดีรอมของ
คอมพิวเตอร

3. คลิก Next (ถัดไป) และทําตามคําแนะนําในโปรแกรมติดต้ังเพ่ือตรวจสอบและ
เตรียมระบบ และติดต้ังไดรเวอร plug-in และซอฟตแวร ซึ่งอาจใชเวลาหลาย
นาที

4. ท่ีหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) เลือก Through the
network (ผานเครือขาย) แลวคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กําลังคนหา) จะปรากฏขึ้นในขณะที่โปรแกรมการติดต้ังทํา
การคนหาเครื่องพิมพบนเครือขาย
ถาหนาจอ Printer Found (พบเครื่องพิมพแลว) ปรากฏขึ้น ใหทําตามนี้:
a. ใหดูวาคําอธิบายเครื่องพิมพถูกตอง (ใชหนาการตั้งคาเพ่ือตรวจสอบชื่อ

เครื่องพิมพและที่อยูฮารดแวร โปรดดูท่ี พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย)
b. ถาคําอธิบายเครื่องพิมพถูกตอง เลือก Yes, install this printer (ตกลง

ติดต้ังเครื่องพิมพน้ี) แลวคลิก Next (ถัดไป)
ถาพบวามีเครื่องพิมพมากกวาหน่ึงเคร่ืองในเครือขาย เลือก
HP Photosmart Pro B9100 series ใหเปนอุปกรณท่ีถูกตั้งคาและ
ติดต้ัง แลวคลิก Next (ถัดไป) ถาคุณมีเคร่ืองพิมพมากกวาหน่ึงเครื่องอยู
บนเครือขาย ใหใชรายการ Hardware Address (MAC) ในหนาการตั้ง
คาเครือขายเพื่อกําหนดเครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100
series เฉพาะท่ีคุณตองการติดต้ัง

ถาหนาจอ Check Cable Connection (การตรวจสอบการเชื่อมตอสาย
เคเบิล) ปรากฏขึ้น ใหทําดังน้ี:
a. ใหทําตามคําแนะนําหนาจอ เลือก Specify a printer by address 

(ระบุเครื่องพิมพดวยท่ีอยู) แลวคลิก Next (ถัดไป)
b. บนหนาจอ Specify Printer (ระบุเครื่องพิมพ) ใสหมายเลข Hardware

Address (MAC) ท่ีแสดงอยูในรายการของหนาการตั้งคาเครือขายใน
กลอง Hardware Address (MAC) (ท่ีอยูฮารดแวร (MAC))
ตัวอยาง: 02bad065cb97
MAC ยอมาจาก Media Access Control ซ่ึงเปนท่ีอยูฮารดแวรท่ีระบุ
เครื่องพิมพบนเครือขาย

c. ใสคาท่ีอยู IP ท่ีแสดงอยูในรายการของหนาการตั้งคาเครือขายในชอง IP
Address (ท่ีอยู IP) แลวคลิก Next (ถัดไป)
ตัวอยาง: 169.254.203.151

d. เมื่อหนาจอ Printer Found (พบเครื่องพิมพแลว) ปรากฏขึ้น เลือก
Yes, install this printer (ตกลง ติดต้ังเคร่ืองพิมพน้ี) แลวคลิก Next
(ถัดไป)
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e. ในหนาจอ Confirm Settings (ยืนยันการตั้งคา) คลิก Next (ถัดไป)
f. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

5. เมื่อรอคําสั่ง คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพ่ือออกจากการติดต้ัง

ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพบน Mac
หมายเหตุ ติดต้ังเครื่องพิมพตามที่ระบุไวในคูมือการติดต้ังฉบับยอท่ีมาพรอม
กันในกลอง

ระยะเวลาในการติดต้ังอยูระหวาง 3-4 นาทีท้ังน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ
ขนาดของพ้ืนท่ีฮารดไดรฟท่ีมีอยู และความเร็วหนวยประมวลผลของ Mac ใหแนใจวา
ไดเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายดวยสายอีเธอรเน็ตกอนเริ่มการติดต้ัง ถาคุณได
ติดต้ังเครื่องพิมพผานการเชื่อมตอ USB แลว คุณไมจําเปนตองทําตามคําแนะนําเหลา
น้ีในการติดต้ังเครือขาย โปรดดูท่ี วิธีการเปลี่ยนเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอแบบ USB ไป
เปนการเชื่อมตอกับเครือขาย

หมายเหต ุ1 ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพตองถูกติดต้ังตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี
บนคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีอยูในเครือขายท่ีซึ่งคุณตองการพิมพงานออกสู
HP Photosmart Pro B9100 series เครื่องพิมพ หลังการติดต้ัง การพิมพ
งานจะเหมือนการพิมพงานผานเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอโดยสาย USB

หมายเหต ุ2 สําหรับระบบ Mac OS X 10.2.8: ดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ือง
พิมพสําหรับ Mac OS X 10.2.8 จาก www.hp.com/support และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในการติดต้ังบนหนาจอ

วิธกีารติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพบน Mac OS X 1.3, 10.4 หรือรุนทีสู่งกวา
1. ใสแผนซีดีซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ในไดรฟซีดีรอมของ Mac
2. ดับเบิลคลิกไอคอน CD (ซีดี) บนเดสกท็อป
3. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน HP PhotosmartInstaller (โปรแกรมติดต้ัง)
4. กรอกชื่อและรหัสผานท่ีใชในการจัดการเครื่อง Mac ของคุณ แลวคลิก OK

(ตกลง)
5. เลือกภาษาของคุณ จากนั้นเลือกอุปกรณ HP Photosmart Pro B9100

series ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
6. เมื่อหนาตาง HP Photosmart Installer (โปรแกรมติดต้ัง) ปรากฏขึ้น ให

เลือก Easy Install (ติดต้ังอยางงาย) หรือ Custom Install (ติดต้ังแบบ
กําหนดเอง) จากนั้นคลิก Install (ติดต้ัง)

7. คลิก Continue (ดําเนินการตอไป) เพ่ือสั่งให HP Setup Assistant (ตัวชวย
ติดต้ังของ HP) ทํางาน

8. เมื่อ HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP) ปรากฏขึ้น ใหคลิก Next
(ตอไป)
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9. ไฮไลตเครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B9100 series จากนั้นคลิก
Next (ตอไป) ถาเครื่องพิมพไมอยูในรายการบนหนาตาง ตรวจดูใหแนใจวา
เครื่องพิมพเปดอยูและสายเครือขายตออยูกับเครื่องพิมพ

10. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอในการติดต้ังเครื่องพิมพของคุณโดยใช Printer
Setup Utility (ยทิูลีต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ)

11. คลิก Next (ตอไป)
12. เมื่อหนา Congratulations (แสดงความยินดี) ปรากฏขึ้น ใหคลิก Finish (สิ้น

สุด)

วิธกีารเปลี่ยนเครื่องพิมพที่เชื่อมตอแบบ USB ไปเปนการเชื่อมตอกับเครือขาย
1. เชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย โปรดดูท่ี เชื่อมตอเครื่องพิมพเขาสูเครือขาย
2. พิมพหนาการตั้งคาเครือขายและคนหาท่ีอยู IP ในรายการ
3. เปดเว็บเบราเซอรและใสคาท่ีอยู IP เพ่ือเขาสูเว็บเซิรฟเวอรท่ีอยูในเครื่องพิมพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวน้ี โปรดดู การใชเว็บเซิรฟ
เวอรแบบฝงตัว

4. คลิกแถบ Networking (เครือขาย)
5. คลิก mDNS ในสวน Applications (แอ็พพลิเคชัน) ดานซายมือ
6. พิมพช่ือเฉพาะ (63 ตัวอักษรหรือนอยกวา) ในชอง mDNS Service Name

(ช่ือบริการ mDNS)
7. คลิก Apply (ทําใหมีผล)
8. เลือกเครื่องพิมพในกลองโตตอบ Print (พิมพ) ถาเคร่ืองพิมพไมปรากฏใน

รายการ เลือก Edit Printer List (แกไขรายการเครื่องพิมพ) เพื่อเพ่ิมเครื่อง
พิมพ

9. ในหนาตาง Printer List (รายการเครื่องพิมพ) คลิก Add (เพ่ิม)
10. เลือก Rendezvous หรือ Bonjour จากเมนูแบบดึงลง
11. เลือกเครื่องพิมพจากรายการ แลวคลิก Add (เพิ่ม)

การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวในเคร่ืองพิมพทําใหมีชองทางที่งายในการจัดการเครื่องพิมพท่ี
อยูในเครือขาย การใชเว็บเบราเซอรจากคอมพิวเตอรแบบ Windows หรือ Mac ทํา
ใหคุณสามารถติดตอสื่อสารกับเครื่องพิมพผานเครือขายไดเพ่ือ:
● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพและระดับหมึกโดยประมาณ
● ดูสถิติเกี่ยวกับเครือขาย
● ปรับแตงการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพโดยการกําหนดพร็อกซี่เซิรฟเวอร

การตั้งชื่อ DNS หรือการใสหมายเลขที่อยู IP ดวยตนเอง
● จํากัดการเขาถึงหนาการตั้งคา
● การสั่งซื้อวัสดุ
● ไปท่ีเว็บไซต HP เพ่ือขอรับบริการ
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วิธกีารเปดโฮมเพจของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
1. พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย โปรดดูท่ี พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย
2. ใสคาท่ีอยู IP ของเครื่องพิมพท่ีแสดงอยูบนหนาการตั้งคาเครือขาย ลงในชองท่ีอยู

ของเบราเซอรของคุณ
ตัวอยางท่ีอยู IP: 10.0.0.81
โฮมเพจสําหรับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทดานเครือขายและเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวท่ีไมมีอยูในคู
มือน้ี ใหเปดดูท่ีวิธีใชในเว็บเซิรฟเวอร

วิธกีารเปดดวูิธใีชสําหรับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
1. ไปท่ีโฮมเพจของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว โปรดดูท่ี วิธีการเปดโฮมเพจของ

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
2. คลิก Help (วิธีใช) ในสวน Other Links (ลิงคอ่ืนๆ) ของโฮมเพจ

พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย
คุณสามารถพิมพหนาการตั้งคาเครือขายไดจากเคร่ืองพิมพโดยที่ไมจําเปนตองเชื่อมตอ
เขากับคอมพิวเตอร หนาการตั้งคาเครือขายมีขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับท่ีอยู IP
ของเครื่องพิมพ สถิติเครือขาย และการตั้งคาเครือขายอื่น คุณสามารถแสดงขอมูลสรุป
ของการตั้งคาเครือขายท่ีเลือกบนตัวเคร่ืองพิมพ

วิธกีารพิมพหนาการตั้งคาเครือขาย
1. กด Menu (เมนู) บนเครื่องพิมพ
2. กด  จนกระทั่ง Network settings (การตั้งคาเครือขาย) ปรากฏขึ้นแลวกด

OK (ตกลง)
3. กด  จนกระทั่ง Print network settings page (หนาการตั้งคาเครือขาย

การพิมพ ปรากฏขึ้นแลวกด OK (ตกลง)

ภาคผนวก A
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B ขอมูลจําเพาะ

สวนน้ีจะเปนการบอกรายละเอียดขอกําหนดขั้นต่ําของระบบสําหรับการติดต้ัง
ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ HP Photosmart และขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

สวนประกอบ Windows Mac

ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft®

Windows 2000
Professional,
XP Home,
XP Professional หรือ
XP Professional x64
Edition

หมายเหตุ ระบบ
x64 สามารถเชื่อม
ตอกับเครื่องพิมพ
โดยตรงผานทาง
พอรต USB เทา
น้ัน การใชระบบ
เครือขายกับระบบ
x64 ไมรองรับการ
ทํางาน

Mac OS X 10.2.8,
10.3, 10.4 หรือรุนท่ีสูงก
วา

หมายเหตุ ได
รเวอรเครื่องพิมพ
สําหรับระบบ
Mac OS X 10.2.
8 ตองดาวนโหลด
จาก
www.hp.com/
support

โปรเซสเซอร ขอกําหนดขั้นต่ํา: Intel®
Pentium II 233 MHz
(หรือเทียบเทา) หรือสูงก
วา

แนะนําใหใช: Intel®
Pentium 4 (หรือเทียบ
เทา) หรือสูงกวา

ขอกําหนดขั้นต่ํา:
PowerPC สําหรับ G3,
G4, G5 หรือ
โปรเซสเซอร Intel® Core
แนะนําใหใช:
PowerPC สําหรับ G5
2 GHz หรือ
โปรเซสเซอร Intel®
Core Duo

RAM ขอกําหนดขั้นต่ํา: 256
MB
แนะนําใหใช: 1 GB

ขอกําหนดขั้นต่ํา: 256
MB
แนะนําใหใช: 512 MB
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สวนประกอบ Windows Mac

พื้นท่ีวางบนดิสก ขอกําหนดขั้นต่ํา: 200
MB
แนะนําใหใช: 450 MB

ขอกําหนดขั้นต่ํา: 500
MB

จอแสดงผล ขอกําหนดขั้นต่ํา:
มอนิเตอร SVGA
(800 x 600, สี 16 บิต)
แนะนําใหใช: มอนิเตอร
SVGA (1024 x 768, สี
32 บิต)

ขอกําหนดขั้นต่ํา:
มอนิเตอร SVGA
(800 x 600, สี 16 บิต)
แนะนําใหใช: มอนิเตอร
SVGA (1024 x 768,
สี 32 บิต)

ไดรฟซดีรีอม สิ่งท่ีจําเปน สิ่งท่ีจําเปน

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.01 ท่ีมี
SP2 หรือรุนท่ีสูงกวา

—

USB พอรต USB (ไมรวมสาย) พอรต USB (ไมรวมสาย)

การเชื่อมตอเครือขาย พอรตอีเธอรเน็ต (ไมรวม
สาย)

พอรตอีเธอรเน็ต (ไมรวม
สาย)

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ประเภท ขอมูลจําเพาะ

การเชื่อมตอ USB 2.0 ความเร็วสูง
อีเธอรเน็ต 802.3

ขนาด น้ําหนัก: 17.1 กก.
ความสูง: 235 มม.
ความกวาง: 675 มม.
ความลึก: 430 มม.

ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวด
ลอม

คาสูงสุดทีแ่นะนําระหวางการใชงาน: 15–35 องศา
เซลเซียส (59–95 องศาฟาเรนไฮต), 20–
80% RH
คาสูงสุดระหวางการใชงาน: 5–40 องศาเซลเซียส
(41–104 องศาฟาเรนไฮต), 5–95% RH

ภาคผนวก B

(ทําตอ)
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

ชวงของอุณหภูมใินการเก็บรักษา: -30–65 องศา
เซลเซียส (–22–149 องศาฟาเรนไฮต)

ตลับบรรจหุมึก ตลับบรรจุหมึก HP 38 Photo Black (PK)
Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Light Gray (LG)
Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Matte Black (MK)
Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Cyan (C) Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Magenta (M) Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Yellow (Y) Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Light Gray (LM)
Pigment
ตลับบรรจุหมึก HP 38 Light Gray (LC)
Pigment

ระยะขอบ การพิมพบนวัสดพุิมพท่ีแข็ง: ดานบน/ดานลาง
14 มม. ซาย/ขวา 3 มม.
การพิมพแบบไมมขีอบบนวัสดพุิมพชนิดอื่นๆ: บน/
ลาง/ซาย/ขวา 0.0 มม.

ขอมูลจําเพาะของวัสดพุิมพ ความยาวสูงสุด: 483 มม.
ความกวางสูงสุด: 330 มม.
น้ําหนักสูงสุดสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก: 220
แกรม วัสดุพิมพแบบออน
ความหนาสูงสุดสําหรับถาดกระดาษชนิดพิเศษ:
1.5 มม. ครั้งละหน่ึงแผน

ขนาดของวัสดพุิมพ ขนาดทีร่องรับได

7.6 x 12.7 ซม. ถึง 33 x 48.3 ซม. รวมทั้ง:
เมตริก: 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), พาโนรา
มา 10 x 30, 13 x 18 ซม., A3, A4, A5, A6,
B4, B5, E
อิมพเีรยีล: บัตรดรรชนี 3 x 5 น้ิว, บัตรดรรชนี 4
x 6 น้ิว, บัตรดรรชนี 5 x 8 น้ิว, 3.5 x 5 น้ิว,

(ทําตอ)
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

4 x 6 น้ิว (มีหรือไมมีแถบ), พาโนรามา
4 x 10 น้ิว, พาโนรามา 4 x 11 น้ิว, พาโนรามา
4 x 12 น้ิว, 5 x 7 น้ิว, 8 x 10 น้ิว, 11 x 14 น้ิว,
11 x 17 น้ิว, 12 x 12 น้ิว, 13 x 19 น้ิว
สหรัฐอเมริกา: Letter, Legal, Executive,
Tabloid
ญี่ปุน: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki
ซองจดหมาย: ซองจดหมายเบอร 10, A2, C6, DL

ประเภทของวัสดพุิมพ กระดาษ (ภาพถาย, ธรรมดา, อิงกเจ็ต และกระดาษ
พิเศษ)
ซองจดหมาย

แผนใส

ปาย

บัตร (ดรรชนี, Hagaki, A6, L)
แผนท่ีผนึกดวยเตารีด

การสนับสนุนดานเครือขาย Microsoft Windows 2000 Professional,
XP Home, และ XP Professional
Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 หรือรุนท่ีสูงกวา

ถาดกระดาษและขนาด
กระดาษที่รองรับ

ถาดปอนกระดาษหลัก

7.6 x 12.7 ซม. ถึง 33 x 48.3 ซม.:
ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

7.6 x 12.7 ซม. ถึง 33 x 48.3 ซม.:
ถาดรับกระดาษ

ขนาดท่ีใชไดท้ังหมด

ความจุของถาดใสกระดาษ ถาดปอนกระดาษหลัก

กระดาษธรรมดา 200 แผน
กระดาษภาพถาย 60 แผน
ซองจดหมาย 50 ซอง
บัตร 20–40 ใบ (ข้ึนอยูกับความหนา)
ฉลาก 30 แผน
ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

ภาคผนวก B

(ทําตอ)
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

วัสดุพิมพหน่ึงแผนจนถึงสื่อท่ีมีความหนาถึง 1.5
มม.
ถาดรับกระดาษ

กระดาษธรรมดา 50 แผน
กระดาษภาพถาย 20 แผน
บัตร 10 ใบ หรือซองจดหมาย 10 ซอง

การใชไฟฟา: การพิมพ: สูงสุด 65 วัตต โดยเฉล่ีย 22 วัตต
ไมทํางาน: โดยเฉลี่ย 9.8 วัตต
ปดเครื่อง: โดยเฉลี่ย 0.4 วัตต

หมายเลขรุนของสายไฟ 8121-0740 (อเมริกาเหนือ)
8121-0731 (ยุโรป (ยกเวน ประเทศ/ภูมิภาค ท่ี
แสดงอยูในรายการขางลาง) เกาหลี)
8121-0731 + 8121-0733 (เด็นมารก สวีเดน
นอรเวย ฟนแลนด)
8121-0731 + 8121-0739 + 8121-0740
(ตะวันออกกลาง แอฟริกา (ยกเวนทางใต) กลุม
ประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) รัสเซีย)
8121-0837 (ออสเตรเลีย)
8121-0737 + 8121-1004 (อิสราเอล แอฟริกา
ใต)
8121-0738 (สวิตเซอรแลนด)
8121-0739 (สหราชอาณาจักร ไอรแลนด ฮองกง
สิงคโปร)
8121-0742 (จีน)
8121-0964 (ไตหวัน)
8121-0790 (ญ่ีปุน)

(ทําตอ)
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

หัวพิมพ หัวพิมพ HP 70 Photo Black/Light Gray
หัวพิมพ HP 70 Matte Black/Cyan
หัวพิมพ HP 70 Matte Magenta/Yellow
หัวพิมพ HP 70 Light Magenta/Light Cyan

ท่ีสนับสนุน USB Microsoft Windows 2000 Professional,
XP Home, XP Professional และ XP
Professional x64
Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 หรือรุนท่ีสูงกวา
HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวไมเกิน 3
เมตร (10 ฟุต)

ภาคผนวก B

(ทําตอ)
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C การรับประกันจาก HP
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