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1 วิธกีารใชงานเครื่องสแกน

คูมือเลมนี้อธิบายวิธีใช HP Scanjet G3010 Photo Scanner และอุปกรณ
เสริมตางๆ

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงภาพรวมของเครื่องสแกน และวิธีการใชงานเครื่องสแกน
● แหลงขอมูลเพิ่มเติม
● ความสามารถในการเขาใช
● วิธีใช HP Photosmart Software
● ภาพรวมของแผงดานหนาและอุปกรณเสริม
● ภาพรวมของการสแกน
● สแกนภาพและเอกสาร
● สแกนฟลม
● ดูตัวอยางภาพที่สแกน
● ทําสําเนา
● สแกนเปนไฟล PDF
● สงอีเมลเอกสารหรือภาพ
● เปลี่ยนการตั้งคาสแกน

แหลงขอมูลเพิ่มเติม       
คูมือการตั้งคาและการสนับสนุนของเครื่องสแกนนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับการติด
ต้ังซอฟตแวรของเครื่องสแกน หากตองการเขาใชคูมือเลมนี้ ใหคลิก Start ช้ี
เมาสไปที่ Programs หรือ All Programs ช้ีเมาสไปท่ี HP, Scanjet,
G3010 แลวคลิก Setup and Support Guide
คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑนี้ไดจาก HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) หากคุณไดติดต้ัง HP Photosmart
Software ที่มาพรอมกับเคร่ืองสแกน ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) บนเดสกท็อปของคุณ และคลิก Help
and Support ใตสวน Documentation ใหคลิก Product Help

ความสามารถในการเขาใช
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงตัวเลือกความสามารถในการเขาใชที่มาพรอมกับเคร่ือง
สแกนนี้

● คูมือผูใชในรูปแบบที่เปดอานไดบนหนาจอในภาษาอื่นๆ
● Button Disable Utility

2 HP Scanjet G3010



คูมือผูใชในรูปแบบทีเ่ปดอานไดบนหนาจอในภาษาอื่นๆ
คูมือผูใชเลมน้ียังมใีนรูปแบบท่ีเปดอานไดบนหนาจอซึ่งรวมอยูบน CD ของ
ซอฟตแวร หากตองการดูเวอรช่ันคูมือในภาษาอื่น:
1. ใส HP CD ี่  ั ื่  CD ของเครื่อง

คอมพิวเตอร
รอจนกลองโตตอบการติดต้ังปรากฏขึ้น

หมายเหตุ    ิ ั้  ึ้   ั ิ
ี่  scanner.htm ที่ไดเรคทอรีหลักของ CD การติดต้ัง

2.  View or print guides
รายการภาษาตางๆ จะปรากฏขึ้น

3. คลิกภาษาที่คุณตองการ
รายการคูมือจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Onscreen User Guide

Button Disable Utility
คุณสามารถใช Button Disable Utility เพ่ือปดใชปุมตางๆ เพ่ือปองกันการ
เผลอกดปุมเหลานั้นโดยไมไดต้ังใจ คุณสามารถใชยูทิลิต้ีเดียวกันน้ีเพ่ือเปดใช
ปุมตางๆ อีกครั้ง
หากตองการใช Button Disable Utility ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้:
1. บนฮารดไดรฟของคุณ ใหคลิกเมาสไปที่ C:\Program Files\Common

Files\Hewlett-Packard\Scanjet\g3010\hpbdu.exe
2. ดับเบิลคลิกที่ hpbdu.exe

กลองโตตอบ HP Button Disable Utility จะปรากฏขึ้น
3. เลือกเครื่องสแกน และคลิก Enable Buttons หรือ Disable Buttons

วิธใีช HP Photosmart Software           
เมื่อคุณติดต้ัง HP Photosmart Software ระบบจะเพิ่มไอคอน 2 รายการไว
บนเดสกท็อปของคุณ ไอคอนเหลานี้จะใชในการเปดโปรแกรมตางๆ สําหรับ
การสแกนและแกไขภาพสแกนของคุณ

HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) เปน
โปรแกรมที่ชวยใหคุณสามารถเริ่มตนสแกนภาพและ
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เอกสารได จาก HP Solution Center ( ู  ิ
ช่ันของ HP) คุณสามารถ:

● ใชฟงกชันการสแกนและทําสําเนา
● เขาไปที่วิธีใชและขอมูลการแกปญหา
● เขาไปที่ HP Photosmart Software เพ่ือแกไขภาพ

สแกนของคุณ
● แกไขการตั้งคาและการกําหนดลักษณะ

HP Photosmart Software เปนโปรแกรมที่ใชเพ่ือ
จัดการ, พิมพ, จัดเก็บถาวร และแบงปนภาพของคุณ เมื่อ
สแกนภาพนั้นแลว คุณสามารถขอรับ HP Photosmart
Software ไดจากไอคอนเดสกท็อป หรือผานทาง HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

วิธีเริ่มตนงานสแกน:
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)
บนเดสกท็อป คลิกที่แท็บของเครื่องสแกน แลวคลิกงานที่คุณตองการ

หมายเหตุ หากไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ัน
ของ HP) ไมปรากฏขึ้นบนเดสกท็อป ใหคลิก Start ช้ีเมาสไปที่
Programs หรือ All Programs ช้ีเมาสไปที่ HP แลวคลิก HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

ภาพรวมของแผงดานหนาและอุปกรณเสริม           
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงภาพรวมของแผงดานหนาของเครื่องสแกนและ
อะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA)
● ปุมตางๆ บนแผงดานหนา
● อะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA)

ปุมตางๆ บนแผงดานหนา

ไอคอน ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย

ปุม สแกน สแกนรูปภาพ, กราฟก, เอกสาร หรือวัตถุ

ปุม สแกน
ฟลม

สแกนฟลมโพสิทีฟ (เชน สไลดขนาด 35 มม.)
และเนกาทีฟ ในการสแกนฟลม คุณตองใช
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ไอคอน ชื่อคุณสมบัติ คําอธิบาย

อะแดปเตอรวัสดุท่ีเปนแผนใส (TMA) ซึ่งอยูขาง
ใตฝาครอบของเครื่องสแกน

ปุม ถาย
เอกสาร

สแกนเอกสารและสงไปยังเครื่องพิมพเพ่ือทํา
สําเนา

ปุม สแกน
เปน PDF

สแกนหนาเอกสารอยางนอยหนึ่งหนา และบันทึก
เปนไฟล PDF เพ่ือนําไปแบงปนหรือจัดเก็บ

อะแดปเตอรวัสดทุีเ่ปนแผนใส (TMA)
คุณสามารถใชอะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA) ในการสแกนสไลดหรือ
ฟลมเนกาทีฟขนาด 35 มม. สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TMA โปรดดูที่
สแกนฟลม ในหนา 9

ภาพรวมของการสแกน        
เริ่มตนงานสแกนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปน้ี

● สแกนจากปุมตางๆ บนแผงดานหนาของเครื่องสแกน
● สแกนจาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)
● สแกนจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่น

สแกนจากปุมตางๆ บนแผงดานหนาของเครื่องสแกน
ใชปุมตางๆ บนแผงดานหนาของเครื่องสแกนสําหรับงานสแกนเบื้องตน เชน
การสแกนรูปภาพและเอกสาร คําแนะนําในการใชปุมตางๆ บนแผงดานหนามี
อยูในคูมือเลมนี้ สําหรับฟงกชันข้ันสูงเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ
ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)
ปุมตางๆ บนแผงดานหนาของเครื่องสแกนมีปุมลัดของฟงกชันการสแกนพื้น
ฐานที่ใชงานบอย เชน การสแกนภาพและเอกสาร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชปุมตางๆ บนแผงดานหนา โปรดดูที่หัวขอ
ตางๆ ตอไปน้ี
● ภาพรวมของแผงดานหนาและอุปกรณเสริม ในหนา 4
● สแกนภาพและเอกสาร ในหนา 6
● สแกนฟลม ในหนา 9
● ทําสําเนา ในหนา 14
● สแกนเปนไฟล PDF ในหนา 14
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สแกนจาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูั่นของ HP)     
สแกนจาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) ื่ ุ
 อง ุ  ึ้    ื่ ุ  ู
ั   ั้ ุ     ุ ั ิ ั้ ู ิ่ ิ  ื ี่
ต้ังคาสแกน

วิธีเริ่มตน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP):
1. เลือกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

a. บนเดสกท็อปของ Windows ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

b. บนแถบงาน ใหคลิก Start ช้ีเมาสไปที่ Programs หรือ All
Programs ช้ีเมาสไปท่ี HP และคลิก HP Solution Center

 ( ู  ิ ู ั่  HP)
2. หากคุณติดต้ังอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งอุปกรณไวบนคอมพิวเตอร 

ใหคลิกที่แท็บของเครื่องสแกน HP Solution Center ( ู  ิ ู ั่
อง HP) จะแสดงเฉพาะตัวเลือกฟงกชัน, การตั้งคา และการสนับสนุนที่
เหมาะสมกับอุปกรณ HP ที่เลือกน้ัน

สแกนจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่น        
คุณสามารถสแกนภาพไดโดยตรงลงในโปรแกรมซอฟตแวรอื่นของคุณ หาก
โปรแกรมนั้นใชงานรวมกับ TWAIN ได โดยทั่วไป โปรแกรมจะเขากันไดหาก
โปรแกรมนั้นมีตัวเลือกเมน ูเชน Acquire, Scan, Import New Object
หากคุณไมแนใจวา โปรแกรมเขากันไดหรือไมหรือมีตัวเลือกใดบาง โปรดดูที่
เอกสารประกอบสําหรับโปรแกรมนั้น

สแกนภาพและเอกสาร
ใชปุมสแกนเพื่อสแกนภาพหรือเอกสารอยางรวดเร็ว

● เลือกประเภทตนฉบับ — เอกสารหรือภาพ
● สแกนรูปภาพ
● สแกนรูปภาพหลายๆ รูปดวยการสแกนหนึ่งครั้ง
● สแกนเอกสาร

บท 1
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ศนยบรการโซลชนของ

ศนยบรการโซลชน
ข

ตวอยางกอนจะสแกนขนสดทาย ใหใชคณสมบตขนสงเพมเตม หรอเปลยน
การ

เมอคณ
การควบคมงานไดมากขนในระหวางการสแกน เชน เมอคณตองการดภาพต



เลือกประเภทตนฉบับ — เอกสารหรือภาพ              
คุณมปีระเภทตนฉบับใหเลือก 2 ประเภทดวยกันคือ เอกสาร หรือ ภาพ เครื่อง
สแกนจะกําหนดการตั้งคาที่ดีท่ีสุดตามคาที่คุณเลือก ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือ
พิจารณาประเภทตนฉบับที่เหมาะกับความตองการของคุณมากที่สุด

หากตนฉบับของคุณมี เลือกประเภทตนฉบับนี้

ขอความ หรือทั้งขอความและภาพ เอกสาร

ภาพหรือภาพถายท่ีพิมพ ภาพ

สแกนรูปภาพ            
ใชปุม สแกน ( ) เพ่ือสแกนภาพและภาพถาย
สําหรับการสแกนสไลดหรือฟลมเนกาทีฟ โปรดดูที่ สแกนฟลม ในหนา 9

หมายเหตุ หากคุณตองการดูตัวอยางภาพสแกนกอนจะสงภาพนั้นไปยัง
ปลายทาง เลือก Show Preview ในกลองโตตอบ HP Scanning
โปรดดูเพ่ิมเติมที่ ดูตัวอยางภาพที่สแกน

1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของเครื่อง
สแกน ตามตําแหนงที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง กอนปดฝาเครื่องสแกน

2. กดปุม สแกน ( )
กลองโตตอบ HP Scanning จะปรากฏขึ้น

3. ใตหัวขอ What are you scanning? ใหคลิก Picture
4. เลือก Scan originals from glass

คูมือผูใช 7



5. คลิก Scan
6. เมื่อสแกนเสร็จ ใหวางเอกสารบนกระจกของเครื่องสแกน แลวคลิก Scan

เมื่อตองการสแกนภาพอื่น หรือคลิก Done ซอฟตแวรจะบันทึกภาพที่
สแกนไวในโฟลเดอรยอยในโฟลเดอร My Scans โฟลเดอรยอยนี้จะมช่ืีอ
ตามเดือนและปปจจุบัน ตามคาเริ่มตนแลว ภาพที่สแกนจะถูกสงไปยัง HP
Photosmart Software

หมายเหตุ หากมกีารเลือก Show Preview คุณตองคลิกปุม
Accept ในหนาจอแสดงตัวอยาง เพ่ือเริ่มตนสแกน เมื่อระบบ
แสดงขอความ ใหคลิก Yes เพ่ือสแกนภาพเพิ่มเติม หรือคลิก No
เพ่ือสงภาพที่สแกนแลวไปยังปลายทางที่ระบุ

เคล็ดลับ ซอฟตแวรการสแกนของ HP ใชเพ่ือแกไขภาพของคุณหรือ
ชวยใหภาพเกาที่สีซีดจางกลับมีสีสันสดใสไดโดยอัตโนมัติ ในการเปด
หรือปดใชงานการแกไขภาพ ใหเลือก Auto Correct Photos จาก
เมนู Basic ของซอฟตแวรการสแกนของ HP แลวเลือกตัวเลือกที่คุณ
ตองการ ในการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองเลือก Show Preview

สแกนรูปภาพหลายๆ รูปดวยการสแกนหนึ่งครั้ง      
คุณสามารถสแกนรูปภาพหลายๆ รูปไดพรอมๆ กันจากกระจกของเครื่องสแกน
จัดวางรูปภาพที่คุณตองการสแกนลงบนกระจกของอุปกรณสแกนของ HP และ
เพ่ือใหไดผลดีท่ีสุด ควรใหขอบรูปภาพแตละรูปอยูหางกัน 0.25 น้ิว (6 มม.)
เปนอยางนอย หลังจากนั้น ใหทําตามขั้นตอนการสแกนรูปภาพ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ สแกนรูปภาพ ในหนา 7
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่แท็บ Index ในวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ พิมพ
multiple ในชองรหัสผาน แลวคลิก multiple items, scan ในรายการ

สแกนเอกสาร      
ใชปุม สแกน ( ) เพ่ือสแกนเอกสาร
เครื่องสแกนจะสแกนเอกสารตนฉบับไปไวตามปลายทางที่ระบุตามท่ีเลือกไวใน
กลองโตตอบ HP Scanning

หมายเหตุ หากคุณตองการดูตัวอยางภาพสแกนกอนจะสงภาพนั้นไปยัง
ปลายทาง ใหเลือก Show Preview ในกลองโตตอบ HP Scanning
หรือเริ่มตนสแกนจาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ
HP) โปรดดูเพ่ิมเติมที่ ดูตัวอยางภาพที่สแกน
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1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของเครื่อง
สแกน ตามตําแหนงที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง

2. กดปุม สแกน ( ) กลองโตตอบ HP Scanning จะปรากฏขึ้น
3. ใตหัวขอ What are you scanning? ใหคลิก Document แลวเลือก

ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้
– Color – คานี้กําหนดเปนคาเร่ิมตน
– Grayscale – แปลงสีจากสีตนฉบับเปนโทนสีเทา และสรางไฟลท่ีมี

ขนาดเล็กกวาตัวเลือก Color
– Black & White – คาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสแกนภาพขาวดํา

แตไมเหมาะกับการสแกนภาพตนฉบับที่เปนสีหรือมโีทนสีเทา เพราะ
รายละเอียดในภาพอาจปรากฏไมครบถวน

4. คลิก Scan
5. เมื่อคุณสแกนหนาน้ันเสร็จ ใหวางหนาถัดไปบนกระจก แลวคลิก Scan

เพ่ือสแกนเอกสารอื่นหรือหนาอื่น
6. เมื่อคุณสแกนเสร็จทุกหนาแลว ใหคลิก Done เมื่อคลิก Done ซอฟตแวร

จะสงไฟลที่สแกนไปยังปลายทางที่ระบุ

หมายเหตุ หากมกีารเลือก Show Preview คุณตองคลิกปุม
Accept ในหนาจอแสดงตัวอยาง เพ่ือเริ่มตนสแกน เมื่อระบบ
แสดงขอความ ใหคลิก Yes เพ่ือสแกนหนาอื่น หรือคลิก No เพ่ือ
สงหนาที่สแกนแลวไปยังปลายทางที่ระบุ

สแกนฟลม              
เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสําหรับวัสดุที่เปน
แผนใส (TMA) เพ่ือสแกนฟลม รวมถึงสไลดขนาด 35 มม. และฟลมเนกาทีฟ
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สําหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการสแกนฟลม โปรดดูที่ เคล็ดลับในการสแกนวัสดุที่
เปนแผนใส ในหนา 13
● สแกนฟลม (เชน สไลดขนาด 35 มม.)
● สแกนเนกาทีฟ
● เคล็ดลับในการสแกนวัสดุที่เปนแผนใส

สแกนฟลม (เชน สไลดขนาด 35 มม.)  
อะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA) ในเครื่องรุนน้ีชวยใหคุณสามารถสแกน
สไลดขนาด 35 มม. ไดมากถึงสองสไลดในครั้งเดียวกัน ข้ึนกับแนวการวาง ใน
การสแกนสไลดขนาด 35 มม. ใหใชตัวยึดสไลด ซึ่งเปนอุปกรณสวนหนึ่งของ
TMA ในเครื่อง

1. เปดฝาครอบเครื่องสแกน
2. ถอดฝาครอบ TMA
3. นําตัวยึดฟลมเนกาทีฟออกจากตัวยึดสไลด หากมี
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4. วางสไลดลงในตัวยึดสไลด ใสสไลด โดยหันดานบนของสไลดข้ึน และให
ดานหนาของสไลดหันเขาหาตัวคุณ

5. ปดฝาครอบเครื่องสแกน

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาสไลดวางราบ และไมซอนกัน ยังไม
ตองกดปุม สแกนฟลม จนกวาจะใสสไลดและปดฝาครอบแลว

6. กดปุม สแกนฟลม ( ) ที่เครื่องสแกน หรือคลิก Scan Film ใน HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

7. ในกลองโตตอบ HP Scanning เลือก Picture
8. เลือก Scan positives, including 35 mm slides, using the

TMA
หากคุณตองการดูตัวอยางภาพสแกน ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย Show
Preview ในหนาจอ หรือเร่ิมตนสแกนจาก HP Solution Center
 (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

9. คลิก Scan
10. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือสแกนใหเสร็จ

ไฟลที่สแกนจะถูกสงไปยังปลายทางตามที่เลือกไวในกลองโตตอบ HP
Scanning

11. เมื่อสแกนเสร็จ ใหนําสไลดออก ใสตัวยึดฟลมเนกาทีฟกลับคืนฝาครอบ
เครื่องสแกน เพ่ือการจัดเก็บที่สะดวก

12. ใสฝาครอบ TMA กลับคืน และปดฝาครอบเครื่องสแกน

สแกนเนกาทฟี        
ในการสแกนฟลมเนกาทีฟขนาด 35 มม. ใหใชตัวยึดฟลมเนกาทีฟ ตัวยึดฟลม
เนกาทีฟอยูที่ดานในของตัวยึดสไลด ซึ่งเปนอุปกรณสวนหนึ่งของอะแดปเตอร
วัสดุที่เปนแผนใส (TMA) ในตัวเครื่อง

หมายเหตุ คุณตองใชตัวยึดฟลมเนกาทีฟเพื่อสแกนฟลมเนกาทีฟขนาด
35 มม. เก็บตัวยึดฟลมเนกาทีฟกลับคืนที่เดิมภายในตัวยึดสไลดในฝา
ครอบเครื่องสแกนทุกครั้ง เมื่อสแกนเสร็จ
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1. เปดฝาครอบเครื่องสแกน
2. ถอดฝาครอบ TMA
3. นําตัวยึดฟลมเนกาทีฟออกจากตัวยึดสไลด
4. เลื่อนแผนฟลมเนกาทีฟเขาในตัวยึดฟลมเนกาทีฟ โดยใหดานท่ีมันเงาของ

ฟลมหันเขาหาคุณ

หมายเหตุ ฟลมเนกาทีฟเสียหายไดงาย จึงควรจับเฉพาะท่ีขอบฟลม

5. ใสตัวยึดฟลมเนกาทีฟกลับเขาไปในตัวยึดสไลด

หมายเหตุ ั ี ี่  ื ั ึ   ี   ั  
กาทีฟลงจนสุด แลวเลื่อนฝาครอบ TMA ลงแทนในที่วางน้ัน

6. ปดฝาครอบเครื่องสแกน
7. กดปุม สแกนฟลม ( ) ที่เครื่องสแกน หรือคลิก Scan Film ใน HP

Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)
8. ในกลองโตตอบ HP Scanning เลือก Picture
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9. เลือก Scan negatives using the Transparent Materials
Adapter (TMA)
หากคุณตองการดูตัวอยางภาพสแกน ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย Show
Preview ในหนาจอ หรือเร่ิมตนสแกนจาก HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูช่ันของ HP)

10. คลิก Scan
11. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือสแกนใหเสร็จ

ไฟลที่สแกนจะถูกสงไปยังปลายทางตามที่เลือกไวในกลองโตตอบ HP
Scanning

12. เมื่อสแกนเสร็จ ใหนําฟลมเนกาทีฟออก ใสตัวยึดฟลมเนกาทีฟกลับคืนฝา
ครอบเครื่องสแกน เพ่ือการจัดเก็บที่สะดวก

13. ใสฝาครอบ TMA กลับคืน และปดฝาครอบเครื่องสแกน

เคล็ดลับในการสแกนวัสดทุีเ่ปนแผนใส               
● หากตองการสแกนสื่อท่ีใหญกวาที่อะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA)

จะรองรับได ใหวางแผนใสนั้นบนกระจกของเครื่องสแกน แลววาง
แผนกระดาษเปลาทับดานบนของแผนใส แลวสแกนตามปกติ

● ขณะสแกนสไลด 35 มม. หรือเนกาทีฟ ซอฟตแวรเคร่ืองสแกนจะขยาย
ภาพใหใหญข้ึนโดยอัตโนมัติ ใหมขีนาดประมาณ 10 ซม. x 15 ซม. (4 x
6 นิ้ว) หากคุณตองการใหภาพในขั้นสุดทายใหญข้ึนหรือเล็กลง ใหใช
เครื่องมือ Resize ในซอฟตแวรเคร่ืองสแกน เพ่ือกําหนดขนาดตามตอง
การ เครื่องสแกนจะสแกนสื่อตางๆ เปนขนาดท่ีคุณเลือก และปรับความ
ละเอียดของงานสแกนตามความเหมาะสม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่แท็บ Index ในวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ
พิมพ resize ในชองรหัสผาน แลวคลิก images in HP Scanning
software ในรายการ

● ในการสแกนฟลมโพสิทีฟ เชน สไลดขนาด 35 มม. หรือฟลมเนกาทีฟโดย
ใช TMA ใหกดปุม สแกนฟลม ( ) หรือคลิก Scan Film ใน HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP)

ดตูัวอยางภาพทีส่แกน   
หากคุณตองการดูตัวอยางภาพที่สแกน ใหเร่ิมตนการสแกนจาก HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) หรือคลิก Show Preview ในกลองโต
ตอบ HP Scanning
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาปุมตางๆ ของเครื่องสแกน เพ่ือใหซอฟตแวรแสดง
ขอความทุกครั้งเกี่ยวกับการแสดงตัวอยางเอกสารหรือภาพ โปรดดูที่ เปลี่ยน
การตั้งคาสแกน ในหนา 16
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ทําสําเนา   
ใชปุม ถายเอกสาร ( ) เพ่ือสแกนตนฉบับ และสงไปยังเครื่องพิมพ
ปุม ถายเอกสาร บนแผงดานหนาจะชวยสแกนและพิมพสิ่งที่อยูบนกระจกของ
เครื่องสแกนไดอยางดีที่สุด หากคุณตองการปรับเปลี่ยนภาพ เชน ทําใหสวาง
ข้ึน ทําใหมืดลง หรือปรับขนาด ใหคลิก Cancel ในกลองโตตอบ hp
copying ปรับการตั้งคา แลวทําการสแกนจนเสร็จ หากคุณใช HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) คุณยังสามารถคลิกปุม Make
Copies และปรับการตั้งคาในหนาจอแสดงตัวอยาง
1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของเครื่อง

สแกน ตามตําแหนงที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง
2. กดปุม ถายเอกสาร ( ) สําเนาจะถูกพิมพในเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคา

เริ่มตน

หมายเหตุ ฟงกชันทําสําเนาน้ีจะไมมีการแสดงตัวอยางภาพ

สแกนเปนไฟล PDF 
ใชปุม สแกนเปน PDF ( ) เพ่ือสแกนเอกสารหรือภาพ และบันทึกเปนไฟล
PDF
1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของเครื่อง

สแกน ตามตําแหนงที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง

2. กดปุม สแกนเปน PDF ( ) กลองโตตอบ HP Scanning จะปรากฏขึ้น

บท 1
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3. ใตหัวขอ What are you scanning? ใหคลิก Document แลวเลือก
ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้
– Color – คานี้กําหนดเปนคาเร่ิมตน
– Grayscale – แปลงสีจากสีตนฉบับเปนโทนสีเทา และสรางไฟลท่ีมี

ขนาดเล็กกวาตัวเลือก Color
– Black & White – คาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสแกนภาพขาวดํา

แตไมเหมาะกับการสแกนภาพตนฉบับที่เปนสีหรือมโีทนสีเทา เพราะ
รายละเอียดในภาพอาจปรากฏไมครบถวน

4. ในกลองแบบหลนลง Scan to ใหเลือก Save to file หรือเลือกตัวเลือก
อื่น เชน E-mail ตรวจสอบวามีการเลือก PDF ในกลองแบบหลนลง
File Type ในการเลือกปลายทางใหกับไฟลที่บันทึก ใหคลิกปุม Save
to file Save Options

5. คลิก Scan
6. เมื่อคุณสแกนหนาน้ันเสร็จ ใหวางหนาถัดไปบนกระจก แลวคลิก Scan

เพ่ือสแกนเอกสารอื่นหรือหนาอื่น
7. เมื่อคุณสแกนเสร็จทุกหนาแลว ใหคลิก Done เมื่อคลิก Done ซอฟตแวร

จะสงไฟลที่สแกนไปยังปลายทางที่ระบุ

สงอีเมลเอกสารหรือภาพ          
ทําตามคําแนะนําเหลานี้ เพ่ือสแกนภาพหรือเอกสารจากกระจกของเครื่อง
สแกน และสงงานสแกนไปยังโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุนในรูปแบบของสิ่งที่
แนบ

1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของเครื่อง
สแกน ตามตําแหนงที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง

2. กดปุม สแกน ( ) กลองโตตอบ HP Scanning จะปรากฏขึ้น
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3. ใตหัวขอ What are you scanning? คลิก Document หรือ
Picture  ื ั ื ี่  ั ื 
แกน

4. ในสวนของ Scan to เลือก E-mail
5. คลิก Scan
6. เมื่อคุณสแกนภาพหรือเอกสารหนาแรกเสร็จ ใหวางหนาตอไปบนกระจก

แลวคลิก Scan เพ่ือสแกนภาพหรือเอกสารหนาอื่น
7. เมื่อคุณสแกนเสร็จทุกหนาแลว ใหคลิก Done เมื่อคุณคลิก Done แลว

ซอฟตแวรจะสงไฟลที่สแกนไปยังโปรแกรมอีเมลที่กําหนดเปนคาเริ่มตน

หมายเหตุ หากมกีารเลือก Show Preview คุณตองคลิกปุม
Accept ในหนาจอแสดงตัวอยาง เพ่ือเริ่มตนสแกน เมื่อระบบ
แสดงขอความ ใหคลิก Yes เพ่ือสแกนหนาอื่น หรือคลิก No เพ่ือ
สงหนาที่สแกนแลวไปยังปลายทางที่ระบุ

8. ใชโปรแกรมอีเมลที่กําหนดเปนคาเริ่มตนของคุณเพ่ือทํางานใหเสร็จสิ้น
และสงอีเมลพรอมแนบภาพที่สแกนไปดวย หากตองการดูภาพที่สแกนกอน
จะสงอีเมล ใหดับเบิลคลิกที่สิ่งที่แนบ

หมายเหตุ ในการเปลี่ยนโปรแกรมอีเมล ใหเปดซอฟตแวร HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) จากไอคอน
เดสกท็อป หรือจากเมนู Start  ิ ็ ื่  
ิกปุม Settings แลวเลือก E-mail Settings กลองโตตอบ

ึ้  ื ี  ี่ ุ
 ใช แลวคลิก OK

เปลี่ยนการตั้งคาสแกน                  
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ของการสแกนผานทาง HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) รวมถึง:
● การตั้งคาปุมสําหรับแผงดานหนาของเครื่องสแกน
● การตั้งคาสําหรับปุมการสแกนของ HP Solution Center (ศูนยบริการ

โซลูช่ันของ HP)
● การกําหนดลักษณะการสแกน เชน การเปดรับแสงโดยอัตโนมัติ
ในการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาสแกน ใหเปด HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูช่ันของ HP) และเลือกแท็บอุปกรณ คลิก Settings ช้ีเมาสไปที่
Scan Settings แลวเลือกประเภทการตั้งคาที่คุณตองการดูหรือเปลี่ยนแปลง
หากตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการตั้งคา คลิก Help
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 จะปรากฏขน เลอกโปรแกรมอเมลทคณ
ตองการ

ใหคลกแทบของเครองสแกน
คล
E-mail Settings

 

ี่แลวเลอกตวเลอกทเหมาะสมใหกบเอกสารหรอภาพทตองการ
ส



2 การบํารุงรักษา

เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยขอมูลวิธีการบํารุงรักษาเครื่องสแกน

● ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
● ทําความสะอาดอะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA)
● สั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการบํารุงรักษาและสําหรับเครื่องสแกน

การทําความสะอาดเครื่องสแกนอยางสม่ําเสมอจะชวยใหไดงานสแกนคุณภาพ
สูง จํานวนคร้ังในการบํารุงรักษาขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงปริมาณการใช
งานและสภาพแวดลอม คุณควรทําความสะอาดเครื่องสแกนใหเปนกิจวัตรตาม
จําเปน

สําหรับข้ันตอนการบํารุงรักษาทั้งหมดท่ีจําเปนสําหรับเครื่องสแกน โปรดดูใน
สวนการบํารุงรักษาสําหรับเครื่องสแกนในวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ใน HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) ใหคลิก Help แลวเลือกวิธี
ใชสําหรับรุนเครื่องสแกนของคุณ

การบํารุงรักษาเปนประจําควรรวมถึงการทําความสะอาดกระจกของเครื่อง
สแกนและอะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA)

ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการวางของที่มีปลายแหลมบนเครื่องสแกน เน่ือง
จากอาจทําใหเครื่องสแกนเสียหายได กอนการนําส่ิงใดไปวางไวบน
กระจกของเครื่องสแกน ใหตรวจดูวาสิ่งนั้นไมมีสวนประกอบของกาวที่
เปยกอยู น้ํายาลบคําผิด หรือสิ่งใดๆ ท่ีอาจเปอนติดกระจก
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ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน    
1. ถอดสายเคเบิล Universal serial bus (USB) และสายไฟออกจากเครื่อง

สแกน
2. ทําความสะอาดกระจกโดยใชผานุมที่ไมเปนขุย ฉีดพนดวยน้ํายาทําความ

สะอาดกระจกอยางออน และเช็ดใหแหงดวยผาแหง นุม และไมเปนขุย

ขอควรระวัง ใชเฉพาะน้ํายาทําความสะอาดกระจกเทานั้น หลีกเลี่ยง
น้ํายาทําความสะอาดที่มีสารกัดกรอน เอซีโทน เบนซิน และคารบอน
เททราคลอไรด ซึ่งทั้งหมดจะทําใหกระจกเครื่องสแกนชํารุดเสียหาย
ได หลีกเล่ียงไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเพราะอาจทําใหเกิดรอยบน
กระจกได

หามฉีดพนน้ํายาเช็ดกระจกลงบนกระจกโดยตรง หากใชน้ํายาเช็ดกระจก
มากเกินไป น้ํายาอาจรั่วซึมตามขอบและทําใหเคร่ืองสแกนเสียได

3. เมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว ใหตอสายเคเบิล USB และสายไฟของเครื่อง
สแกนอีกครั้ง

หมายเหตุ สําหรับคําแนะนําวิธีการทําความสะอาดขางใตกระจกของ
เครื่องสแกน โปรดคลิกเขามาดูที่ www.hp.com/support

ทําความสะอาดอะแดปเตอรวัสดทุีเ่ปนแผนใส (TMA)     
ใชผาแหงและนุมทําความสะอาด TMA หากจําเปน ใหฉีดพนน้ํายาเช็ดกระจก
เล็กนอยลงบนผา แลวเช็ด TMA

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการบํารุงรักษาและสําหรับ
เครื่องสแกน     

ุ ื้ ุ  ํ ั ํ ุ ั   ี่ ็ 
ั สนุนของเครื่องสแกนที่ www.hp.com/buy/parts
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3 การแกปญหา

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงวิธีแกปญหาท่ัวไปเกี่ยวกับเคร่ืองสแกนและอะแดปเตอร
วัสดุที่เปนแผนใส (TMA)
● ปญหาของฮารดแวรหรือการเริ่มตนทํางานของเครื่องสแกน
● ปญหาการทํางานของเครื่องสแกน
● ปญหาเกี่ยวกับสไลด, เนกาทีฟ และ TMA

ปญหาของฮารดแวรหรือการเริ่มตนทํางานของเครื่องสแกน
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงวิธีแกปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรและการเร่ิมตนการทํางาน

● รีเซ็ตเครื่องสแกน
● ทดสอบฮารดแวรของเครื่องสแกน
● เครื่องสแกนหยุดทํางาน
● ขอมูลการแกปญหาเพิ่มเติม

รเีซ็ตเครื่องสแกน      
หากคุณไดรับขอความแสดงความผิดพลาดที่คลายกับ “Scanner
initialization failed” หรือ “Scanner not found” เมื่อพยายามใชเครื่อง
สแกน ใหใชข้ันตอนตอไปนี้
1. ปด HP Photosmart Software หากยังเปดอยู
2. ถอดสายเคเบิลที่ตอเครื่องสแกนเขากับคอมพิวเตอรออก
3. ปดเครื่องคอมพิวเตอร รอ 60 วินาที แลวเปดคอมพิวเตอรใหม
4. ตอสายเคเบิลที่ตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องสแกนอีกครั้ง

– ดูใหแนใจวาไดตอสายเคเบิล USB เขาที่ดานหลังของเครื่องสแกนไว
ถูกตอง สัญลักษณ USB ที่ปลายสายเคเบิล (ข้ัวตอ) ควรหงายขึ้น เมื่อ
ตอสายอยางถูกตองดีแลว ข้ัวตอ USB จะหลวมเล็กนอย หากตอสาย
ไมถูกตอง ข้ัวตอ USB จะแนนมาก

– ลองตอสายเคเบิล USB เขากับพอรต USB พอรตอื่นบน
คอมพิวเตอร

ทดสอบฮารดแวรของเครื่องสแกน       
หากคุณคิดวาเครื่องสแกนมีปญหาดานฮารดแวร ใหตรวจสอบวาสายเคเบิล
เช่ือมตอกับเครื่องสแกน, คอมพิวเตอร และแหลงจายไฟแนนดีแลว หากตอสาย
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เคเบิลถูกตองดีแลว ใหตรวจสอบวาเครื่องสแกนเปดอยู แลวทดสอบเครื่อง
สแกนโดยใชข้ันตอนตอไปนี้

1. ถอดสายเคเบิล USB และสายไฟออกจากเครื่องสแกน
2. ตอสายเคเบิล USB และสายไฟเขากับเครื่องสแกนอีกครั้ง
แครสแกนในเครื่องจะเลื่อนไปขางหนาและถอยหลังประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)
และไฟจะติดสวาง

หากแครสแกนไมเล่ือน และหลอดไฟเครื่องสแกนไมติด อาจมปีญหากับ
ฮารดแวรของเครื่องสแกน โปรดดูที่ เครื่องสแกนหยุดทํางาน ในหนา 20

เครื่องสแกนหยุดทํางาน     
หากเครื่องสแกนหยุดทํางาน ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้ตามลําดับ หลังจากทําแต
ละข้ันตอนเสร็จแลว ใหเริ่มตนการสแกนอีกครั้งเพื่อดูวาเครื่องสแกนทํางานหรือ
ไม หากยังเกิดปญหาอยู ใหทําตามขั้นตอนตอไป
1. สายเคเบิลอาจหลวม ดูใหแนใจวา ทั้งสายเคเบิล USB และสายไฟตอไว

แนนแลว
2. ปดสวิตชเครื่องสแกน รอ 60 วินาที แลวเปดข้ึนมาอีกครั้ง
3. รีบูตคอมพิวเตอรของคุณ
4. ซอฟตแวรที่อยูบนคอมพิวเตอรอาจขัดแยงกัน คุณอาจจําเปนตองยกเลิก

การติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องสแกนอีกครั้ง
a. คลิก Start คลิก Settings และคลิก Control Panel (ใน

Windows XP ใหคลิก Start และคลิก Control Panel)
b. คลิก Add/Remove Programs (ใน Windows XP จะเรียกวา

Add or Remove Programs) และเลือก HP Scanjet G3010
c. คลิก Remove
d. คลิก Add/Remove Programs (ใน Windows XP จะเรียกวา

Add or Remove Programs) และเลือก HP Photosmart
Software

e. คลิก Remove
5. ติดต้ังอีกครั้งโดยใชแผนซีดีของ HP Photosmart Software ที่มาพรอม

กับเครื่องสแกน เมื่อคุณใสแผนซีดี อินเตอรเฟซการติดต้ังจะเริ่มทํางาน
โดยอัตโนมัติ เลือก HP Photosmart Software เพ่ือติดต้ัง

หากเครื่องสแกนยังไมทํางาน โปรดดูที่ www.hp.com/support หรือติดตอ
ฝายสนับสนุนลูกคาของ HP
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ขอมูลการแกปญหาเพิ่มเติม
หากคุณไดติดต้ัง HP Photosmart Software ไวแลว คุณสามารถใชวิธีใชที่
แสดงบนหนาจอเพื่อแกไขปญหาอื่นเกี่ยวกับเครื่องสแกน ในการเขาใชวิธีใชน้ี
ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ
HP) บนเดสกท็อปของคุณ แลวคลิก Help and Support ใตสวน
Documentation ใหคลิก Product Help วิธีใชนี้มีขอมูลเกี่ยวกับฮารดแวร
ของ HP Scanjet G3010 Photo Scanner พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ HP
Photosmart Software และซอฟตแวรการสแกนของ HP นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถดู Scan troubleshooting ในสวน Troubleshooting and
support ทั่วไปของวิธีใช

ปญหาการทํางานของเครื่องสแกน
● เครื่องสแกนไมทํางาน
● เครื่องสแกนไมสแกนทันที
● ปุมตางๆ ไมทํางาน
● ปญหาเกี่ยวกับการสแกนเอกสารหรือขอความ (OCR)
● ภาพที่สแกนไมชัด
● เครื่องสแกนทํางานชามาก
● อาจตองทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกน

เครื่องสแกนไมทํางาน    
หากเครื่องสแกนไมทํางานเมื่อคุณกดปุมตางๆ บนแผงดานหนาของเครื่อง
สแกน ใหตรวจสอบปญหาทีอ่าจเปนไดดังนี้
● อาจยังไมไดเสียบปล๊ักเครื่องสแกน ตรวจสอบเพื่อดูวา ไมไดถอดสายไฟ

ออกจากเครื่องสแกนหรือถอดปลั๊กออกจากแหลงจายไฟ
● เครื่องสแกนอาจปดอยู ตรวจสอบเพื่อดูวาสวิตชเปดปดเครื่องสแกนนั้นเปด

อยู
● ตรวจสอบเพื่อดูวา ไมไดถอดสายเคเบิล TMA ออกจากเครื่องสแกน

เครื่องสแกนไมสแกนทันท ี  
หากไมไดใชเครื่องสแกนมาสักพักหนึ่งแลว ไฟเครื่องสแกนอาจเขาสูโหมด
เตรียมพรอมกอนเร่ิมตนสแกนอีกครั้ง หากไฟของเครื่องสแกนตองเขาสูโหมด
เตรียมพรอม เคร่ืองอาจใชเวลาสักครูหลังจากไดเริ่มตนซอฟตแวรหรือกดปุม
บนเครื่องสแกนเพื่อเริ่มตนงานสแกน
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ปุมตางๆ ไมทํางาน        
หลังจากทําแตละข้ันตอนแลว ใหเริ่มสแกนอีกครั้งเพื่อดูวาปุมตางๆ ทํางานหรือ
ไม หากไมทํางาน ใหทําตามขั้นตอนถัดไปตอ
● สายเคเบิลอาจหลวม ดูใหแนใจวาตอสายเคเบิล USB สายเคเบิล TMA

และสายไฟไวอยางแนนหนาแลว
● ปดสวิตชเครื่องสแกน แลวเปดข้ึนมาอีกครั้ง
● ปดและเปดคอมพิวเตอรข้ึนมาใหม
● อาจจะยังไมไดเปดใชปุมตาง ๆ ลองทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

– เปด Control Panel เลือก Scanners and Cameras และ
เลือกรุนของเครื่องสแกนจากรายการ

– เปด Properties และคลิกแท็บ Events จากรายการ Scanner
events ใหเลือก Scan Document button press

– ดูใหแนใจวา ไดเลือกตัวเลือก HP Scanning software แลว
– Windows 98 และ Windows 2000: ู       ื

ั เลือก Disable Device Events
– Windows Me และ Windows XP: ู       ื

ั เลือก Take No Action
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ปญหาเกี่ยวกับการสแกนเอกสารหรือขอความ (OCR)        
เครื่องสแกนใชคุณสมบัติการจดจําตัวอักษรแบบมองเห็นได (OCR) เพ่ือแปลง
ขอความในหนาเอกสารเปนขอความที่คุณสามารถแกไขไดในคอมพิวเตอร

● หากคุณสแกนขอความ แตไมสามารถแกไขขอความได โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณไดเลือกคาตอไปนี้ในระหวางการสแกน:
– HP Scanning (เลือก Document)
– Scan to (เลือกโปรแกรมประมวลผลคําหรือ Save to File)

หมายเหตุ หากคุณเลือก Save to File ใหเลือกประเภทไฟล
ขอความจากรายการแบบหลนลงของ File Type

● ขอความที่สแกนอาจปรากฏในคอมพิวเตอรไมเหมือนกับที่ปรากฏในตน
ฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากขอความในตนฉบับไมคมชัดหรือมรีอยเปอน
เชน ตัวอักษรบางตัวอาจไมถูกตองหรือหายไป เมื่อคุณแกไขขอความ ให
เปรียบเทียบขอความที่สแกนกับตนฉบับ แลวดําเนินการแกไขใหถูกตอง

● ในการเปลี่ยนตัวเลือกการสแกนขอความ ใหคลิกปุม Scan Document
Settings ในหนาจอเริ่มตน What are you scanning?

หมายเหตุ ซอฟตแวร OCR จะไดรับการติดต้ังโดยอัตโนมัติ เมื่อ
คุณติดต้ังซอฟตแวรการสแกนของ HP ในระหวางการตั้งคาเครื่อง
สแกน

ภาพทีส่แกนไมชัด    
สิ่งสําคัญคือ ส่ิงที่คุณจะสแกนตองสัมผัสกับกระจกสแกน หากภาพสแกนที่ไดไม
ชัดเจน ใหตรวจสอบเพื่อดูวา เอกสารท่ีจะสแกนนั้นสัมผัสกับกระจกของเครื่อง
สแกนจริงๆ หรือไม
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เครื่องสแกนทํางานชามาก   
● หากคุณสแกนเพื่อแกไขขอความ โปรแกรมซอฟตแวรการจดจําตัวอักษร

แบบมองเห็นได (OCR) เปนสาเหตุใหเครื่องสแกนสแกนชาลง ซึ่งถือเปน
เรื่องปกติ โปรดรอตอไป

● คาท่ีกําหนดเปนคาเร่ิมตนบางคาอาจทําใหเครื่องสแกนทํางานชาลงได ให
เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) คลิก
Settings คลิก Scan Settings and Preferences แลวคลิก
Scan Preferences ในแท็บ Quality vs. Speed ใหลบเครื่องหมาย
ในกลอง Scan at maximum pixel depth

● อาจตั้งความละเอียดสูงเกินไป รีเซ็ตความละเอียดใหตํ่าลงมา ซอฟตแวร
เครื่องสแกนจะเลือกความละเอียดท่ีสรางสมดุลท่ีดีที่สุดระหวางคุณภาพของ
ภาพและขนาดของไฟลใหโดยอัตโนมัติ
หากตองการเปลี่ยนความละเอียด ใหเปด HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูช่ันของ HP) แลวคลิก Settings เลือก Scan Settings
and Preferences แลวคลิก Button Settings กลองโตตอบ
Button Settings จะปรากฏข้ึน คลิกที่แท็บของ Scan Document
button (Solution Center) หรือ Scan Document To button
แลวคลิกที่ปุม Scan Document Settings กลองโตตอบ Scan
Document Settings จะปรากฏขึ้น ใชรายการแบบหลนลงเพื่อเปลี่ยน
ความละเอียด

อาจตองทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกน
ทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกนเมื่อมีกรณีตางๆ ตอไปนี้เกิดข้ึน
● น้ําหมึกเลอะกระจก
● มีรอยนิ้วมือบนกระจก
● เอกสารท่ีสแกนมฝุีนหรือส่ิงสกปรกอยูเปนจํานวนมาก
● มีรอยเปอนหรือรอยอื่นอยูบนภาพท่ีสแกน
● มีฝาหรือฝุนอยูบนกระจก

ปลอยใหกระจกแหงสนิทกอนใชสแกนภาพอื่น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การบํารุงรักษา ในหนา 17

ปญหาเกี่ยวกับสไลด, เนกาทฟี และ TMA                 
ใชเนื้อหาในสวนนี้เพ่ือชวยแกปญหาของสไลดขนาด 35 มม. หรือฟลมเนกาที

 35 มม. ที่สแกนดวย TMA
● ขยายภาพใหมีขนาดใหญข้ึนไมได
● พิมพสีผิดหรือภาพสวางหรือเขมเกินไป
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● มีจุดหรือริ้วปรากฏบนภาพที่สแกน
● ภาพที่สแกนเปนสีคลํ้า
● TMA ไมทํางาน
● ไมมแีสงหรือเห็นแสงเพียงรางๆ ใน TMA ั ื  ื  

กาทีฟในกลองโตตอบ Scan

ขยายภาพใหมขีนาดใหญขึ้นไมได
คุณอาจใช Zoom in ซึ่งเปล่ียนขนาดเฉพาะในหนาจอ ใหใช Resize เพ่ือ
เปลี่ยนขนาดของภาพที่สแกนในข้ันสุดทาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่แท็บ
Index ในวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ พิมพ resize ในชองรหัสผาน แลวคลิก
images in HP Scanning software ในรายการ

พิมพสผีิดหรือภาพสวางหรือเขมเกินไป
● ซอฟตแวรอาจตั้งคาการเปดรับแสงสําหรับทุกสวนแทนที่จะเปนสไลดหนึ่ง

สไลดหรือฟลมเนกาทีฟหน่ึงมวน เลือกและลากจุดเลือกที่อยูรอบๆ บริเวณที่
เลือกจนกวาจะเห็นสวนของภาพที่คุณตองการสแกน

● ใชฝาครอบ TMA เพ่ือคลุมสวนที่เหลือในตัวยึดสไลด หากคุณกําลังใช
TMA  ํ ี่   ํ ู ุ ี่  ํ
 นี้จะชวยรับประกันวาจะไมมีแสงหลุดรอดลงไปในงานสแกน

● ใชฝาครอบ TMA เพ่ือคลุมสวนที่เหลือในตัวยึดฟลมเนกาทีฟ หากคุณกําลัง
ใช TMA สแกนฟลมเนกาทีฟในจํานวนที่นอยกวาจํานวนสูงสุดที่สแกนได
การทําเชนนี้จะชวยรับประกันวาจะไมมแีสงหลุดรอดลงไปในงานสแกน

● คาของวัสดุท่ีเปนแผนใสอาจกลับกันได ดูใหแนใจวาคุณเลือก Scan
positives, such as 35 mm slides, using the TMA ไวสําหรับ
สไลด หรือ Scan negatives using the Transparent
Materials Adapter (TMA) สําหรับเนกาทีฟ

มจีุดหรือริ้วปรากฏบนภาพทีส่แกน
● ตรวจสอบสไลดตนฉบับหรือฟลมเนกาทีฟเพื่อดูรองรอยความชํารุดหรือ

เสียหาย
● ใชผาแหงและนุมทําความสะอาด TMA หากจําเปน ใหพนน้ํายาทําความ

สะอาดกระจกอยางออนลงไปที่ผา และปลอยใหกระจกแหงสนิทกอนใช
สแกนภาพอื่น
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ภาพทีส่แกนเปนสคีล้ํา
● ตรวจสอบวา ไดเปดแสง TMA ไวแลวหรือไมกอนคลิก Scan หรือ

Accept
● หลอดไฟในแหลงกําเนิดแสงของ TMA อาจเสียหรือไมทํางาน หากหลอด

ไฟเสีย ใหเปล่ียนหลอดไฟ
● อาจไมไดเลือกสวนที่ตองการอยางถูกตอง เลือกสวนที่ตองการท่ีรวมเฉพาะ

ภาพเทานั้น โดยไมตองมเีสนขอบ

TMA ไมทํางาน
อาจเชื่อมตอสายเคเบิลไมถูกตอง ดูใหแนใจวา ไดตอสายเคเบิล TMA เขากับ
พอรต TMA ที่อยูดานหลังของเครื่องสแกนแนนดีแลว

ไมมแีสงหรือเห็นแสงเพียงรางๆ ใน TMA หลังจากเลือกสไลดหรือฟลมเนกาที
   Scan

หลังจากทําแตละข้ันตอนเสร็จแลว ใหเริ่มตนการสแกนอีกครั้งเพื่อดูวาเครื่อง
สแกนทํางานหรือไม หากไมทํางาน ใหทําตามข้ันตอนถัดไปตอ
1. ดูใหแนใจวาไดตอ TMA เขากับเครื่องสแกนแลว
2. ดูใหแนใจวาเลือก Scan positives, including 35 mm slides,

using the TMA หรือ Scan negatives using the
Transparent Materials Adapter (TMA) ไวในกลองโตตอบ HP
Scanning

3. หลอดไฟใน TMA อาจไมทํางาน คลิกปุม สแกนฟลม ( ) และดูวามี
แสงออกมาหรือไม หากหลอดไฟเสีย ใหเปลี่ยนหลอดไฟ ดูท่ีคูมือการต้ังคา
และการสนับสนุน หากตองการเขาใชคูมือเลมน้ี ใหคลิก Start ช้ีเมาสไป
ที่ Programs หรือ All Programs ช้ีเมาสไปท่ี HP, Scanjet,
G3010 แลวคลิก Setup and Support Guide

4. TMA มีชวงเวลาสั้นๆ ในโหมดเตรียมพรอม โปรดรอสักครูเพ่ือดูวาแสงไฟ
จะสวางขึ้นหรือไม คุณควรรอใหการเตรียมพรอมของแสงไฟ TMA ผาน
ไปอยางนอย 30 วินาที เพ่ือคุณภาพงานสแกนที่ดีทีสุ่ด
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วิธีใช 2
วิธีใชท่ีแสดงบนหนาจอ 2
เว็บไซต

ส่ังซื้ออุปกรณส้ินเปลือง
สําหรับการบํารุง
รักษา 18

ศ
ศูนยบริการโซลูชั่น

การตั้งคา 16
วิธีใช 2
สแกนจาก 6
เกี่ยวกับ 3

ส
ส่ังซื้ออุปกรณส้ินเปลือง
สําหรับการบํารุงรักษา
18

ส่ิงที่แนบ, อีเมล 15
สแกน

จาก HP Solution
Center (ศูนยบริการ
โซลูชั่นของ HP) 6

จากซอฟตแวร
TWAIN 6

จากปุมตางๆ บนแผงดาน
หนา 5

ดูตัวอยางภาพ 13
ประเภทตนฉบับ 7
ภาพ 7
รูปภาพหลายๆ รูป 8
วัสดุท่ีเปนแผนใส 9,

13
อีเมล 15
เอกสาร 8

สแกนรูปภาพหลายๆ รูป 8
สไลด

สแกน 9, 10, 13
แกปญหา 24

สงอีเมลงานสแกน 15

อ
อุปกรณ, ส่ังซื้อ 18

อุปกรณส้ินเปลือง, การบํารุง
รักษา 18

เอกสาร
สแกน 8
อีเมล 15
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