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1 การเริ่มตนใชผลิตภัณฑ

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือต้ังคาเครื่องสแกน:
● ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการสิ่งของที่อยูในบรรจภุัณฑ
● ข้ันตอนที่ 2 ติดต้ังซอฟตแวร
● ข้ันตอนที่ 3 ตอแหลงจายไฟ
● ข้ันตอนที่ 4 ตอสายเคเบิล USB
● ข้ันตอนที่ 5 ทดสอบการติดต้ัง

ขั้นตอนที ่1 ตรวจสอบรายการสิ่งของทีอ่ยูในบรรจภุัณฑ 
แกะกลองบรรจุเครื่องสแกน ตรวจดูใหแนใจวาไดลอกเทปที่ติดมาทั้งหมดออก
แลว

A

B C
D

E

A เครื่องสแกน HP Scanjet G3010

B สายเคเบิล USB

C แหลงจายไฟ

D โปสเตอรการตั้งคาหรือคูมือการตั้งคาและการสนับสนุนเพ่ิมเติม

E แผนซีดีซอฟตแวรการสแกน
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ขั้นตอนที ่2 ติดตั้งซอฟตแวร     
ขอควรระวัง หากคุณกําลังติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows หามตอสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอรใน
ตอนนี้ ติดต้ังซอฟตแวรการสแกนกอนตอสายเคเบิล USB หากคุณกําลัง
ติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Macintosh คุณ
สามารถตอสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอรกอนหรือหลังการติดต้ัง
ซอฟตแวรก็ได

1. ใสแผนซดีี HP Photosmart ท่ีมาพรอมกับเครื่องสแกนลงในไดรฟซดีี
ของเครื่องคอมพิวเตอร    

สําหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัตกิาร Windows: รอจนกลองโตตอบการ
ติดต้ังปรากฏขึ้น หากกลองโตตอบไมปรากฏขึ้นหลังจากผานไปชั่วขณะ
โปรดดูท่ี การแกปญหาที่เกี่ยวของกับการติดต้ังเครื่องสแกน ในหนา 10  
สําหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัตกิาร Macintosh: ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
CD ที่ปรากฏอยูบนเดสกท็อปเพื่อเริ่มการติดต้ัง 

2. คลิก ติดตั้งซอฟตแวร ื่ ิ ั้    ิ ั ิ ํ ํ
 ื่ ํ ิ ั้    ็ ู 
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ขั้นตอนที ่3 ตอแหลงจายไฟ        
แหลงจายไฟมสีายเคเบิลที่ติดมาดวยเพื่อใชเช่ือมตอเขากับดานหลังของเครื่อง
สแกน

แหลงจายไฟยังมสีาย AC ที่ถูกตอเขากับแหลงจายไฟตรงปลายดานหนึ่ง และ
เสียบเขากับชองรับไฟ หรือตัวปองกันไฟกระชากที่ปลายอีกดานหนึ่ง
1. เสียบปล๊ักสาย AC เขากับดานหลังของแหลงจายไฟ
2. เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสาย AC เขากับชองรับไฟหรือตัวปองกันไฟ

กระชาก
3. ตอสายเคเบิล TMA จากฝาครอบไปยังฐานของเครื่องสแกน       

ขั้นตอนที ่4 ตอสายเคเบิล USB        
ขอควรระวัง หากคุณกําลังทําการติดต้ังในระบบปฏิบัติการ Windows
คุณตองติดต้ัง HP Photosmart Software กอนใชสายเคเบิล USB
ตอเครื่องสแกนเขากับคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูที่ ข้ันตอนที่ 2 ติดต้ัง
ซอฟตแวร ในหนา 3 หากคุณกําลังทําการติดต้ังในระบบปฏิบัติการ
Macintosh คุณสามารถตอสายเคเบิล USB กอนหรือหลังการติดต้ัง
ซอฟตแวรก็ได

บท 1
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ใชสายเคเบิล USB ท่ีมาพรอมกับเครื่องสแกนเพื่อตอเครื่องสแกนเขากับ
คอมพิวเตอร

1. ตอปลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของสายเคเบิลเขากับเครื่องสแกน

2. ตอปลายรูปสี่เหลี่ยมของสายเคเบิลเขากับคอมพิวเตอร

ขั้นตอนที ่5 ทดสอบการติดตั้ง

1
2
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1. วางภาพถายหรือเอกสารตนฉบับไวบนกระจกของเครื่องสแกน ดังเชนที่
แสดงดวยเครื่องหมายอางอิงบนเครื่องสแกน

2. กดปุม สแกน ( ) หากคุณกําลังสแกนโดยใชซอฟตแวร Windows หนา
จอ What are you scanning? จะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อทําการสแกนใหเสร็จ หากคุณกําลังสแกนโดยใชซอฟตแวร
Macintosh แอพพลิเคช่ัน HP Scan Pro จะปรากฏขึ้น และการแสดง
ตัวอยางของการสแกนจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณยอมรับภาพตัวอยาง ภาพที่
สแกนไดจะถูกสงไปยังปลายทางที่คุณเลือกไวในการตั้งคาของเครื่องสแกน
หากหนาจอ What are you scanning? หรือหนาตางของ HP Scan
Pro ไมปรากฏขึ้น โปรดดูวิธีการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการติดต้ังไดท่ี
การแกปญหาที่เกี่ยวของกับการติดต้ังเครื่องสแกน ในหนา 10

บท 1
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2 วิธกีารใชงานเครื่องสแกน

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงภาพรวมของเครื่องสแกน และวิธีการใชงานเครื่องสแกน
● แหลงขอมูลเพิ่มเติม
● HP Photosmart Windows Software
● HP Photosmart Macintosh Software
● ภาพรวมของแผงดานหนาและอุปกรณเสริม

แหลงขอมูลเพิ่มเติม             
คุณสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสแกนและซอฟตแวรไดในไฟล
วิธีใชของเคร่ืองสแกน หากคุณไดติดต้ัง HP Photosmart Software ท่ีมา
พรอมกับเครื่องสแกน ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูช่ันของ HP) บนเดสกท็อปของคุณ และคลิก Help and
Support ใตสวน Documentation ใหคลิก Product Help
ผูใช Macintosh: สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ันตอนการสแกน ใหเปด
HP Device Manager และคลิกที่เครื่องหมายคําถามที่อยูทางดานลางสุด
ของกลองโตตอบ

HP Photosmart Windows Software           
เมื่อคุณติดต้ัง HP Photosmart Windows Software ระบบจะเพ่ิมไอคอน
2 รายการไวบนเดสกท็อปของคุณ ไอคอนเหลาน้ีจะใชในการเปดโปรแกรม
ตางๆ สําหรับการสแกนและแกไขภาพสแกนของคุณ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ัน
ของ HP) และ HP Photosmart Software โปรดดูท่ีไฟลวิธีใชของเครื่อง
สแกน ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ
HP) บนเดสกท็อปของคุณ และคลิก Help and Support ใตสวน
Documentation ใหคลิก Product Help

HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) เปน
โปรแกรมที่ชวยใหคุณสามารถเริ่มตนสแกนภาพและ
เอกสารได จาก HP Solution Center ( ู  ิ

ู ช่ันของ HP) คุณสามารถ:
● ใชฟงกชันการสแกนและทําสําเนา
● เขาไปที่วิธีใชและขอมูลการแกปญหา
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● เขาไปที่ HP Photosmart Software เพ่ือแกไขภาพ
สแกนของคุณ

● แกไขการตั้งคาและการกําหนดลักษณะ

HP Photosmart Software เปนโปรแกรมที่ใชเพ่ือ
จัดการ, พิมพ, จัดเก็บถาวร และแบงปนภาพของคุณ เมื่อ
สแกนภาพนั้นแลว คุณสามารถหา 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)

HP Photosmart Macintosh Software        
เมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรการสแกนของ HP บนเครื่อง Macintosh ใน Dock
จะมโีปรแกรมที่สามารถใชงานได 2 โปรแกรม คือ HP Device Manager
และ HP Photosmart Studio โปรแกรมเหลานี้จะใชในการสแกนและแกไข
ภาพสแกนของคุณ

HP Device Manager เปนโปรแกรมที่ชวยใหคุณ
สามารถเริ่มตนสแกนภาพและเอกสารได จาก Device
Manager คุณสามารถ:
● ใชฟงกชันการสแกนและทําสําเนา
● เขาไปที่วิธีใชและขอมูลการแกปญหา
● เขาไปที่ HP Photosmart Studio เพ่ือแกไขภาพ

สแกนของคุณ
● แกไขการตั้งคาและการกําหนดลักษณะ

HP Photosmart Studio เปนโปรแกรมที่ใชเพ่ือจัดการ,
พิมพ, จัดเก็บถาวร และแบงปนภาพของคุณ เมื่อสแกนภาพ
น้ันแลว คุณสามารถเปด HP Photosmart Studio จาก
Dock หรือจากเมนู Applications ของ HP Device
Manager

บท 2
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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
อะแดปเตอรวัสดุท่ีเปนแผนใส (TMA) ซึ่งอยูขาง
ใตฝาครอบของเครื่องสแกน       

ปุม ถาย
เอกสาร

สแกนเอกสารและสงไปยังเครื่องพิมพเพ่ือทํา
สําเนา

ปุม สแกน
เปน PDF

สแกนหนาเอกสารอยางนอยหนึ่งหนา และบันทึก
เปนไฟล PDF เพ่ือนําไปแบงปนหรือจัดเก็บ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ที่เปน
คาเริ่มตนในระบบ Macintosh โปรดดูที่วิธีใชเครื่องสแกน HP
Scanjet

อะแดปเตอรวัสดทุีเ่ปนแผนใส (TMA)        
คุณสามารถใชอะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (TMA) ในการสแกนสไลดหรือ
ฟลมเนกาทีฟขนาด 35 มม. สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TMA โปรดดูที่คูมือ
ผูใชเครื่องสแกน
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3 การแกปญหาทีเ่กี่ยวของกับการติดตั้ง
เครื่องสแกน        
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงวิธีแกปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังและการตั้งคาตางๆ

● การลบการติดต้ังซอฟตแวร และการติดต้ังกลับเขาไปใหม
● ตรวจสอบสายเคเบิล

การลบการติดตั้งซอฟตแวร และการติดตั้งกลับเขาไปใหม     
    

การติดต้ังซอฟตแวรไมสมบูรณจะทําใหเครื่องไมยอมรับเครื่องสแกน หรือไม
สามารถเริ่มการทํางานของซอฟตแวรไดอยางถูกตอง ลองยกเลิกการติดต้ัง
ซอฟตแวรการสแกนของ HP และติดต้ังกลับเขาไปใหม ในการติดต้ัง
ซอฟตแวรการสแกนของ HP กลับเขาไปใหม คุณตองมีแผนซดีี HP
Photosmart Software
ระบบ Windows:  
1. คลิก Start คลิก Settings และคลิก Control Panel (ใน Windows

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

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

or Remove Programs) และเลือก HP Photosmart Software
5. ถอดสายเคเบิล USB ของเครื่องสแกนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
6. ติดต้ังซอฟตแวรกลับเขาไปใหมโดยใชแผนซีดี HP Photosmart

Software ที่มาพรอมกับเคร่ืองสแกน เมื่อคุณใสแผนซีดี อินเตอรเฟซการ
ติดต้ังจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เลือก HP Photosmart Software
เพ่ือติดต้ัง

7. ตอสายเคเบิล USB ของเครื่องสแกนอีกครั้งหลังจากที่ติดต้ังซอฟตแวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ข้ันตอนท่ี 4 ตอสายเคเบิล USB ในหนา 4
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ระบบ Macintosh:  
1. ไปท่ี Applications/Hewlett-Packard และเปด HP Uninstaller

หมายเหตุ ุ  ี ิ ิ์ ั ู ู ิ
ิ ต้ังซอฟตแวร

2. เมื่อระบบแสดงขอความ ใหปอนช่ือผูใชและรหัสผาน หนาตาง HP
Uninstaller จะปรากฏข้ึน และแสดงผลิตภัณฑท่ีคุณสามารถยกเลิกการ
ติดต้ังได

3. เลือกผลิตภัณฑ G3010 และคลิก Next
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการลบการติดต้ังซอฟตแวรใหเสร็จ

สมบูรณ
5. ติดต้ังซอฟตแวรกลับเขาไปใหมโดยใชแผนซีดีติดต้ังซอฟตแวรของ HP ที่

มาพรอมกับเคร่ืองสแกน หลังจากที่ใสแผนซดีี ใหคลิกที่ไอคอน CD ท่ี
ปรากฏอยูบนเดสกท็อปเพื่อเร่ิมการติดต้ัง

ตรวจสอบสายเคเบิล              
ชนิดของสาย
เคเบิล

สิ่งทีค่วรทํา

สายเคเบิล ตอสายไฟระหวางเครื่องสแกนและชองรับไฟ

● ดูใหแนใจวา ไดตอสายไฟไวเปนอยางดีระหวาง
เครื่องสแกนและชองรับไฟหรืออุปกรณปองกัน
ไฟฟากระชากท่ีมไีฟเขา

● หากตอสายไฟเขากับอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก
ใหแนใจวา ไดเสียบปลั๊กอุปกรณน้ีเขากับชองรับไฟ
และเปดสวิตชไวแลว

● ปดสวิตชเครื่องสแกน และปดเครื่องคอมพิวเตอร
หลังจากนั้น 60 วินาที ใหเปดเครื่องสแกนขึ้นมาใหม
อีกครั้ง และเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรตามลําดับ

สายเคเบิล USB ตอสายเคเบิล USB ระหวางเคร่ืองสแกนและคอมพิวเตอร
● ใชสายเคเบิลท่ีมาพรอมกับเครื่องสแกน สายเคเบิล

USB อื่นอาจไมเขากันกับเครื่องสแกน
● ดูใหแนใจวา สายเคเบิล USB     ี

หวางเคร่ืองสแกนและคอมพิวเตอร

คูมือการตั้งคาและการสนับสนุน 11

ตอไวเปนอยางด
ระ

คณตองมสทธในระดบผดแลระบบในการยกเลกการ
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ชนิดของสาย
เคเบิล

สิ่งทีค่วรทํา

สําหรับขอมูลการแกปญหา USB เพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ
และใชเครื่องมือคนหาเพื่อคนหาหัวขอการแกปญหา
USB

สายเคเบิล TMA ตอสายเคเบิล TMA ระหวาง TMA ในฝาครอบเครื่อง
สแกนและฐานของเครื่องสแกน

ดูใหแนใจวา ไดตอสายเคเบิลที่ดานหลังของเครื่องสแกน
ไวเปนอยางดีแลว

บท 3
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4  ู ี่ ํ   ํ
ละเอียดของผลิตภัณฑ

ั  ี้   ู ี่ ํ   ํ ี ิ ั 
ํ หรับเครื่องสแกน HP Scanjet G3010 Photo และอุปกรณเสริม

● ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องสแกน
● ขอกําหนดรายละเอียดของอะแดปเตอรวัสดุท่ีเปนแผนใส (TMA)
● ขอกําหนดรายละเอียดดานสิ่งแวดลอม
● ขอมูลเกี่ยวกับการรไีซเคิลและวัตถุควบคุม
● การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนของสหภาพยุโรป

ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องสแกน   
ชื่อ คําอธิบาย

ประเภทของ
เครื่องสแกน

เครื่องสแกนแบบแทนพรอมอะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผน
ใส (TMA)

ขนาด 472 มม. x 298 มม. x 90 มม. (18.58 x 11.73 x
3.54 น้ิว)

นํ้าหนัก 3.1 กก. (6.8 ปอนด)


ํ หรับงานสแกน

อุปกรณ Charge-coupled

อินเตอรเฟซ USB 2.0 Hi-Speed

ความละเอียด
ของฮารดแวร

ความละเอียดของฮารดแวร 4800 x 9600 ppi

ความละเอียดที่
เลือกได

12 dpi ถึง 999,999 dpi ที่ปรับเพิ่มคุณภาพในอัตราสวน
ภาพ 100 เปอรเซ็นต

แรงดันไฟฟา
AC

100-120 V 60 Hz – อเมริกาเหนือ
200-240 V 50 Hz – ทวีปยุโรป, สหราชอาณาจักร,
ออสเตรเลีย

100-240 V 50 Hz/60 Hz – ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

คูมือการตั้งคาและการสนับสนุน 13

ขอมลทจาเปนและขอกาหนด
ราย
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สา

สวนประกอบ
สา



ชื่อ คําอธิบาย

ขอมูลควบคุม หมายเลขประจํารุนที่ใชควบคุม: หมายเลขควบคุมของ
ผลิตภัณฑของคุณจะเปนตัวกําหนดหมายเลขรุนที่ใชควบ
คุม หมายเลขประจํารุนที่ใชควบคุมสําหรับผลิตภัณฑของ
คุณคือ FCLSD-0511 หามจําหมายเลขนี้สับสนกับช่ือ
ผลิตภัณฑ (HP Scanjet G3010) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (L1985A) สําหรับขอมูลความสิ้นเปลืองกําลัง
ไฟ โปรดดูที่ไฟล regulatory_supplement.htm file
บนแผนซีดี HP Photosmart ที่มาพรอมกับเครื่องสแกน

การใช
พลังงาน

การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อใชงานในโหมด
ENERGY STAR® ซึ่งจะชวยประหยัดการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ และประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานในระดับสูงของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY
STAR (MOU v. 1.0) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือท่ีจัด
ต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสํานักงานที่มีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

 ENERGY STAR  ื่ ิ
ทะเบียนในสหรัฐฯ ของกรมคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐ

อเมริกา (EPA) ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY
STAR HP ขอรับประกันวาผลิตภัณฑช้ินนี้เปนไปตาม
มาตรฐานสําหรับการใชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพของ
ENERGY STAR ู  ู ิ่ ิ ี่ ั
 กําหนดของ ENERGY STAR ไดที่เว็บไซตน้ี: 

www.energystar.gov

บท 4
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ขอกําหนดรายละเอียดของอะแดปเตอรวัสดทุีเ่ปนแผนใส
(TMA)        

ชื่อ คําอธิบาย

ประเภทของสื่อ สไลดขนาด 35 มม. หรือกรอบฟลมเนกาที
 35 มม. สูงสุด 2 ช้ิน

การใชกําลังไฟ สูงสุด 12 โวลต/400 mA

ขอมูลความส้ินเปลือง
กําลังไฟและการควบคุม

สําหรับขอมูลความสิ้นเปลืองกําลังไฟ แหลงจายไฟ
และการควบคุม โปรดดูที่ไฟล
regulatory_supplement.htm บนแผนซดีี HP
Photosmart Software

ขอกําหนดรายละเอียดดานสิ่งแวดลอม       
ชื่อ คําอธิบาย

อุณหภูมิ ขณะใชงานเครื่องสแกนและ TMA: 10° ถึง
ถึง 95°F)

การจัดเก็บ: -40° ถึง 60°C (-40° ถึง 140°F)

ความชื้นสัมพัทธ ขณะใชงานเครื่องสแกนและ TMA: ไมควบแนน
15% ถึง 80% ที่อุณหภูมิ 10° ถึง 35°C (50°
ถึง 95°F)

การจัดเก็บ: สูงสุด 90% ที่อุณหภูมิ 0° ถึง 60°C
หรือ (32° ถึง 140°F)

ขอมูลเกี่ยวกับการรไีซเคิลและวัตถคุวบคุม

การรีไซเคิล
HP ไดจัดใหมโีครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิล ในหลายประเทศ/
พ้ืนที่ และบริษัทคูคาตางๆ อยางตอเน่ือง โดยผานศูนยบริการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดซึ่งมอียูทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
โดยการนําผลิตภัณฑท่ีเปนที่นิยมมากที่สุดกลับมาจําหนายใหม สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑของ HP โปรดคลิกเขามา
ที่: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/  
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วัตถคุวบคุมของผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของ HP น้ีประกอบดวยวัสดุท่ีตองมีการจัดการเปนพิเศษเมื่อสิ้นสุด
การใชงาน: สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรนเซนตของเครื่องสแกน และ
อะแดปเตอรวัสดุที่เปนแผนใส (< 5 มก.)
สําหรับขอมูลการรีไซเคิล โปรดดูท่ี www.hp.com/go/recycleติดตอเจา
หนาที่ในทองถิ่นของคุณ หรือ Electronic Industries Alliance (สมาพันธ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส) ท่ี www.eiae.org

การกําจัดอุปกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนของสหภาพ
ยุโรป    

สัญลักษณ WEEE บนผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑ หมายความวา คุณจะตอง
ไมท้ิงทําลายผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเปนความ
รับผิดชอบของคุณในการทิ้งทําลายอุปกรณที่ไมใชงานแลวโดยการนําไปทิ้งใน
จุดทิ้งขยะท่ีเปนอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือนํามารีไซเคิล การแยกและ
การรีไซเคิลอุปกรณที่เปนขยะเหลานี้เมื่อมกีารทิ้งทําลายจะชวยรักษาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และชวยใหมั่นใจวาขยะดังกลาวถูกนําไปรีไซเคิลเพื่อปกปอง
สุขภาพของมนุษยและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ทิ้ง
ขยะที่เปนอุปกรณเพ่ือใชรีไซเคิล โปรดติดตอสํานักงานสวนทองถิ่นของคุณ ผู
ใหบริการกําจัดขยะในครัวเรือนหรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

บท 4
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5 การสนับสนุนผลิตภัณฑ

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงตัวเลือกตางๆ ของการสนับสนุนผลิตภัณฑ
● ความสามารถในการเขาใช
● เว็บไซต HP Scanjet
● การขอรับความชวยเหลือ

ความสามารถในการเขาใช         
ตัวเลือกสําหรับความสามารถในการเขาใชตอไปนี้เปนตัวเลือกของเครื่องสแกน
รุนน้ี:
ระบบ Windows:    
● คุณสามารถใช Button Disable Utility เพ่ือปดใชปุมตางๆ เพ่ือปองกัน

การเผลอกดปุมเหลานั้นโดยไมไดต้ังใจ คุณสามารถใชยูทิลิต้ีเดียวกันนี้เพ่ือ
เปดใชปุมตางๆ อีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Button Disable Utility โปรดดูที่คูมือผูใช
เครื่องสแกน

● คูมือผูใชเครื่องสแกนมีอยูในรูปแบบ CHM ที่ตัวอานหนาจอโดยสวนใหญ
สามารถอานได เมื่อตองการคนหาไฟลน้ี ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูช่ันของ HP) บนเดสกท็อปของคุณ
และคลิก Help and Support ใตสวน Documentation ใหคลิก
Product Help

ระบบ Macintosh:  
● คุณสามารถใช Button Disable Utility ในการปดใชปุมตางๆ เพ่ือ

ปองกันการเผลอกดปุมเหลาน้ันโดยไมไดต้ังใจ คุณสามารถใชยูทิลิต้ี
เดียวกันนี้เพ่ือเปดใชปุมตางๆ อีกคร้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Button Disable Utility โปรดดูที่วิธีใช
เครื่องสแกน HP Scanjet

● วิธีใชเครื่องสแกน HP Scanjet มอียูในรูปแบบที่ตัวอานหนาจอโดยสวน
ใหญสามารถอานได เมื่อตองการคนหาไฟลนี้ ใหเปด HP Device
Manager ิ ี่ ื่ ํ ี่ ู   ุ 
ตอบ

สําหรับลูกคาที่ทุพพลภาพ สามารถขอรับความชวยเหลือไดโดยเขาไป
ที่ www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/ (เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ)
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และคลกทเครองหมายคาถามทอยทางดานลางสดของกลอง
โต

http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/


เว็บไซต HP Scanjet            
คลิกเขามาที่ www.hp.com และเลือกประเทศ/ภาษาของคุณจากดานบนสุด
ของเพจ บนเพจประเทศ ใหเลือกเคร่ืองสแกนจากรายการผลิตภัณฑ ใชไซตนี้
เพ่ือดูขอมูลหลายประเภท ดังน้ี:
● คนหาวิธีแกปญหาทางดานเทคนิค
● เรียนรูเคล็ดลับวิธีการสแกนใหมปีระสิทธิภาพขึ้นและสรางสรรคยิ่งข้ึน
● ปรับปรุงไดรเวอรและซอฟตแวร HP ของคุณ
● ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ
● สมัครรับบริการจดหมายขาว ไดรเวอรและซอฟตแวรรุนปรับปรุง และการ

แจงเตือนของฝายสนับสนุน
● สั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

การขอรับความชวยเหลือ
เพ่ือรับส่ิงที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ HP ุ  ึ  
ั สนุน HP มาตรฐานตอไปนี้:

1. โปรดอานเอกสารประกอบผลิตภัณฑที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
– ทบทวนเนื้อหาในสวนการแกปญหาหรือดูความชวยเหลือแบบ

อิเล็กทรอนิกสของคูมือเลมนี้/CD
– ทบทวนเนื้อหาในสวนความชวยเหลือแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูใน

ซอฟตแวร
2. เยี่ยมชม ฝายสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

หรือติดตอ ณ จุดซื้อของคุณ
ฝายสนับสนุนออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาทุกคนของ HP ถือ
เปนแหลงรวบรวมที่รวดเร็วที่สุดของขอมูลผลิตภัณฑอันทันสมัยที่สุด รวม
ถึงความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ และคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้:
– การติดตอกับผูเช่ียวชาญดานการสนับสนุนทางออนไลนที่มคุีณสมบัติ

ครบครันผานทางอีเมลไดอยางรวดเร็ว
– ซอฟตแวรและไดรเวอรรุนปรับปรุงสําหรับผลิตภัณฑของคุณ
– ขอมูลที่มคีาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการแกปญหาในประเด็นทางดาน

เทคนิค
– การปรับปรุงผลิตภัณฑ การแจงเตือนของฝายสนับสนุน และจดหมาย

ขาวของ HP (เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ)

บท 5
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ของคณ โปรดศกษาขอเสนอดานการ
สนบ

http://www.hp.com/sbso/busproducts_imaging.html 
http://www.hp.com/support


3. การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
– ตัวเลือกของการสนับสนุนและคาบริการจะแตกตางกันตามผลิตภัณฑ

ประเทศ และภาษา
– คาบริการและนโยบายเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง

หนา โปรดตรวจสอบขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต 
www.hp.com/support

4. ระยะเวลาหลังสิ้นสุดการรับประกัน
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑแลว โปรดคลิกเขามา
ที่ www.hp.com/support สําหรับความชวยเหลือแบบออนไลน

5. การขยายเวลาหรือการปรับรุนการรับประกันของคุณ   
หากคุณตองการขยายเวลารับประกันหรือปรับรุนการรับประกันผลิตภัณฑ
โปรดติดตอ ณ จุดซื้อ หรือตรวจสอบบริการตางๆ ของ HP Care Pack
ที่ www.hp.com/support  สําหรับความชวยเหลือแบบออนไลน

6. หากคุณซื้อ HP Care Pack Service  เรียบรอยแลว โปรดตรวจสอบ
เงื่อนไขการใหการสนับสนุนในสัญญาของคุณ
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