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ความเสียหาย

8. หากเครื่องทำงานผิดปกติ
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1 วิธีใช HP Officejet
J5700 All-in-One series
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP All-in-One โปรดดู:
• คนหาขอมูลเพิ่มเติม
• HP All-in-One ภาพรวม
• ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One
• How do I (ควรทำอยางไร)
• การวางตนฉบับและการใสกระดาษ
• การพิมพจากคอมพิวเตอร
• การใชคุณสมบัติโทรสาร
• การใชคุณสมบัติการทำสำเนา
• การใชคุณลักษณะการสแกน
• การบำรุงรักษา HP All-in-One
• การแกไขปญหาเบ้ืองตน
• การสั่งซื้อวัสดุ
• การรับประกันและบริการของ HP
• ขอมูลดานเทคนิค

วิธีใช HP Officejet J5700 All-in-One series 9
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ได ทั้งจากสิ่งพิมพและการแสดงผลบนหนา
จอ ซ่ึงจะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One
• แหลงขอมูล

แหลงขอมูล

โปสเตอรการติดตัง้

แผนโปสเตอรการติดตั้งจะแนะนำวิธีการติดตั้ง HP All-in-One ของคณุและการติดตั้ง
ซอฟตแวร คุณควรปฏิบัติตามขัน้ตอนในโปสเตอรการติดตั้งตามลำดับ

คูมือการใชงาน

คูมือการใชงานนี้ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับวิธีใช HP All-in-One ของคุณ รวมถงึคำแนะนำ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนและวิธีใชท่ีอธิบายทีละขั้นตอน ท้ังยังมีคำแนะนำการติดตั้งเพิ่ม
เติมเพื่อเสริมขอมูลในโปสเตอรการติดตั้ง

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซ่ึงอาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ
HP เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ไดรเวอร วัสดุและการสั่งซื้อ

คนหาขอมูลเพิ่มเติม 11
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3 HP All-in-One ภาพรวม
คุณสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงโดยไมตอง
เปดเครื่องคอมพิวเตอร คุณสามารถทำงานตางๆ เชน การทำสำเนาหรือการสง
โทรสารจาก HP All-in-One ไดอยางรวดเร็วและงายดาย
สวนนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะทางฮารดแวรของ HP All-in-One และฟงกชัน
ของแผงควบคุม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ขอความและสัญลักษณ
• ใชซอฟตแวร
• ขอมูลการเชื่อมตอ

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 แผงควบคุม

3 จอแสดงผลของแผงควบคุม (หรือท่ีเรียกวาจอแสดงผล)

4 แกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษ (หรือท่ีเรียกวา
แกนรองรับกระดาษของถาดรับ)

HP All-in-One ภาพรวม 13



ฉลาก รายละเอียด

5 ถาดปอนกระดาษ

6 ถาดรับกระดาษ

7 กระจก

8 แผนรองฝาปด

9 ฝาปดดานหลัง

10 พอรต USB ดานหลัง

11 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

12 พอรต 1-LINE (โทรสาร) และ 2-EXT (โทรศัพท)

คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

1 เมนู ในสวน โทรสาร: แสดง Fax Menu (เมนูโทรสาร) สำหรับการเลือกตัวเลือก

2 โทรซ้ำ/หยุด: โทรซ้ำหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีสำหรับหมายเลขโทรสาร

3 เริ่มสงโทรสารสีดำ: เริม่โทรสารขาวดำ

4 เริ่มสงโทรสารส:ี เริ่มโทรสารสี

5 ปุมหมายเลขโทรดวนสัมผัสเดียว เขาใชงานหมายเลขโทรดวนหาหมายเลขแรก

6 แปนหมายเลข ปอนหมายเลขโทรสาร คาหรือขอความ

7 ไฟสัญาณเตือน เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดที่คณุตองระมัดระวัง

8 ตั้งคา/?: แสดง Setup Menu (เมนูการตั้งคา) สำหรับการสรางรายงาน การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารและการดูแล
รักษาอื่นๆ รวมถึงการเขาสูเมน ูHelp (วิธีใช) กด  เพื่อเลื่อนไปตามหัวขอวิธีใชท่ีมี แลวกด OK เพื่อเลือกหัวขอ
หัวขอวธิีใชท่ีคุณเลือกจะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร

บท 3
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

9 ลูกศรซาย: ลดคาบนจอแสดงผล

10 OK: เลือกเมนูหรือการตั้งคาบนจอแสดงผล

11 ลูกศรขวา: เพิ่มคาบนจอแสดงผล

12 ยกเลิก: หยุดการทำงาน ออกจากเมน ูหรือออกจากการตั้งคา

13 เริ่มทำสำเนาขาวดำ: เริ่มงานทำสำเนาขาวดำ

14 เริ่มทำสำเนาสี: เร่ิมงานทำสำเนาสี

15 เริ่มสแกน: เริ่มงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม สแกนไปยัง 

16 สแกนไปยัง: แสดงเมนู Scan To (สแกนไปยัง) เพื่อเลือกปลายทางการสแกน

17 เพาเวอร: เปดหรือปดเคร่ือง HP All-in-One ปุมเปดจะติดสวางเมือ่ HP All-in-One เปดอยู ไฟจะกะพริบในขณะ
ทำงาน

เมื่อปดเครื่อง HP All-in-One แลว ยังคงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณ หากตองการตัดไฟที่จายให
เครื่อง HP All-in-One อยู ใหปดเครื่องแลวถอดปลั๊กออก

18 คุณภาพ: เลือก ดีท่ีสุด, ธรรมดา หรือคุณภาพ แบบเร็ว สำหรับการทำสำเนา

19 ยอ/ขยาย: เปลี่ยนขนาดของสำเนาสำหรับการพิมพ

20 เมนู ในสวน สำเนา: แสดง Copy Menu (เมนูการทำสำเนา)  สำหรับการเลือกตัวเลือก

21 จอแสดงผล: ดูเมนแูละขอความ

22 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขโทรดวน

23 ฟงกชันการทำงานของปุมน้ีจะขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาคซึ่งมีการจำหนาย HP All-in-One ช่ือของปุมจะมีดงัตอไป
นี้

ความละเอียดแฟกซ: ปรับความละเอยีดสำหรับโทรสารท่ีคุณจะสง

ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตองการ: แสดงเมน ูJunk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
สำหรับการจัดการสายโทรสารที่ไมตองการ คุณตองสมัครรับบริการแสดงเลขหมายผูโทรกับบริษัทโทรศัพทของคณุ
เพื่อใชคุณลักษณะนี้

ขอความและสัญลักษณ
ทานสามารถใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมปอนขอความและสัญลักษณ เม่ือทานตั้ง
คาหมายเลขลัดและขอมูลหวักระดาษโทรสาร

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมกดเมื่อกดหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทก็ไดเมือ่
HP All-in-One กดหมายเลข มันจะแปลสัญลักษณและตอบสนองตัวอยางเชน
เมื่อทานใสขีด "-" ในหมายเลขโทรสาร HP All-in-One จะหยุดช่ัวคราวกอนกด
ตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมีประโยชนเมื่อทานตองติดตอสายนอกกอนที่
จะกดหมายเลขโทรสารที่ตองการ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การปอนขอความโดยใชปุมที่แผงควบคุม
• สัญลักษณตางๆ สำหรับการกดหมายเลขโทรสาร

(ทำตอ)
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การปอนขอความโดยใชปุมที่แผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

การปอนขอความ
1. กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ

c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

เคล็ดลับ กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรท่ีใชได ทานสามารถ
ใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎบนปุมตัวเลขได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของทาน

2. หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวา หรือกด
กดปุมหมายเลขที่มีอักษรตัวถัดไปท่ีตองการใหกดปุมซ้ำจนกวาจะไดตัว
อักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคำจะเปนตัวพิมพใหญโดยอัตโนมัติ

การปอนชองวาง หยุดชั่วคราว หรือสัญลักษณ
▲ หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค

หากตองการเวนชวง ใหกด โทรซ้ำ/หยุด เคร่ืองหมาย "-" จะปรากฏอยูใน
ลำดับตัวเลข
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม สัญลักษณ ซ้ำ เพ่ือเลื่อนดู
รายการสัญลักษณที่มีอยู

ดอกจัน (*) ขีดกลาง (-) และ (&)

จุด (.) ทับ (/) วงเล็บ ( )

แอพโพสโทรฟ (') เทากับ (=) สี่เหลี่ยม (#)

ที่ (@) ขีดลาง (_) บวก (+)

อัศเจรีย (!) อัฒภาค (;) คำถาม (?)

จุลภาค (,) โคลอน (:) เปอรเซ็นต (%)

ประมาณ (~)   

การลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ
▲ หากทานทำผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบท้ิง จากนั้นใสตัวอักษรท่ีถูกตองใหม

หลังจากใสขอความแลว ใหกด OK เพ่ือเก็บรายการของทาน
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สัญลักษณตางๆ สำหรับการกดหมายเลขโทรสาร
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน * ใหกด สัญลักษณ ซ้ำๆ เพ่ือเลื่อนไปยงัรายการ
สัญลักษณ ตารางตอไปนี้จะแสดงสัญลักษณที่คุณสามารถใชในหมายเลขโทรสาร
หรือโทรศัพท ขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร และหมายเลขลัด

สัญลักษณตางๆ คำอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อปอนขอมูล

* แสดงเครื่องหมายดอกจันเมื่อตองการโทร ชื่อหัวกระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด
หมายเลขโทรลัด หมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท และการโทรจากหนาจอ

- เมื่อโทรอัตโนมัต ิเครื่อง HP All-in-One จะหยุด
ช่ัวคราวในระหวางลำดับหมายเลข

ชื่อหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

( ) แสดงเครื่องหมายวงเปดหรือปดเพือ่แยกหมายเลข
เพื่อใหดูงายขึ้น เชน รหัสพ้ืนที่ สัญลักษณเหลานี้ไม
มีผลตอการโทร

ชื่อหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

W เมื่อโทรอัตโนมัต ิเครื่องหมาย W จะทำใหเครื่อง
HP All-in-One รอเสียงโทรออกกอนที่จะโทรตอ
ไป

หมายเลขลัดและหมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท

R เมื่อโทรอัตโนมัต ิเครื่องหมาย R จะทำหนาท่ี
เหมือนกับปุมแฟลช (Flash) บนโทรศัพทของคุณ

หมายเลขลัดและหมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท

+ แสดงเครื่องหมายบวก สัญลักษณนี้ไมมผีลตอการ
โทร

ชื่อหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

ใชซอฟตแวร
คุณสามารถใชซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP (Windows) หรือ
ซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac) (Mac) เพื่อเขาใชงานคุณลักษณะ
จำนวนมากซึ่งไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุม

ซอฟตแวรจะถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอรของคุณเมื่อคุณติดต้ัง
HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูแผนโปสเตอรการติดตั้งที่มา
พรอมกับอุปกรณของคุณ

การเขาใชงานซอฟตแวรจะแตกตางกันตามระบบปฏิบัติการ (OS) ตัวอยางเชน
หากคุณมีคอมพิวเตอรระบบ Windows จุดเขาใชซอฟตแวร ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP คือ HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) หาก
คุณมีเครื่อง Mac จุดเขาใชซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac) คือ
หนาตาง HP Photosmart Studio โดยไมคำนึงวาจุดเขาใชจะทำหนาที่เปน
ฐานเรียกใชงานสำหรับซอฟตแวรและบริการ
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การเปดซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP บนคอมพิวเตอรระบบ
Windows
1. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• ดับเบิลคลิกไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ
HP) บนเดสกท็อปของ Windows

• ดับเบิลคลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเท
รยซ่ึงอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

• บนทาสกบาร ใหคลิก Start (เริ่ม) ชี้ไปที่ Programs (โปรแกรม)
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลวเลือก HP ตอจาก
นั้นคลิก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)

2. หากทานติดตั้งอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกแท็บ
HP All-in-One

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณลักษณะ ที่สามารถใชได
ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) จะแตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่
เลือกไว หากอุปกรณท่ีเลือกไวไมมีคุณลักษณะ พิเศษ  ไอคอนของคุณ
ลักษณะนั้นๆ จะไมแสดงใน HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP)
เคล็ดลับ หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) บน
เครื่องคอมพิวเตอรไมมีไอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนใน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ในการแกปญหานี ้ใหใช Control Panel (แผง
ควบคุม) ใน Windows เพื่อยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP จากนั้นจึงติดต้ังซอฟตแวรใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูวิธีใชบนหนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

ขอมูลการเชื่อมตอ
คุณสามารถใช HP All-in-One เปนเครื่องถายเอกสารหรือเครื่องโทรสารแบบ
สแตนดอะโลน หรือคุณสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรเพ่ือ
ใหสามารถพิมพและใชงานคุณลักษณะซอฟตแวรอื่นๆ ได ตัวเลือกการเชื่อมตอ
อื่นๆ ท่ีคุณสามารถใชไดจะมีการระบุไวในสวนตอไปนี้

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบลิ USB
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน
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ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน

รายละเอียด จำนวนของคอมพิวเตอรท่ีแนะ
นำใหเชื่อมตอ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

คุณสมบัติของซอฟตแวรท่ีรอง
รับ

คำแนะนำในการติดตั้ง

การเชื่อมตอกับพอรท USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเชื่อม
ตอสาย USB เขากับพอรต
USB ดานหลังของ
HP All-in-One

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมด

อานรายละเอยีดคำแนะนำการ
ใชงานไดจากโปสเตอรการติด
ตั้ง

การใชงานเครื่องพิมพรวมกัน
ของ Windows

คอมพิวเตอรสงูสุดหาเครื่อง

โฮสตคอมพิวเตอรตองเปดไว
ตลอดเวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนจะไม
สามารถสั่งพิมพไปยัง
HP All-in-One ได

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมดท่ีอยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย เฉพาะ
การพิมพเทานั้นท่ีจะไดรับการ
รองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร
อื่นๆ

สำหรับคำแนะนำการตั้งคา
โปรดดูหัวขอ การใช
เครื่องพิมพรวมกัน.

การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB
โปรดดูแผนโปสเตอรการติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพื่อดูคำแนะ
นำโดยละเอียดเก่ียวกับการใชสาย USB เพ่ือตอเขาเครื่องคอมพิวเตอรทาง
พอรต USB ดานหลัง

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของคุณอยูบนเครอืขายและคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือขาย
เชื่อมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB คุณสามารถใชอุปกรณดัง
กลาวเปนเครื่องพิมพโดยใชคุณสมบัติการใชเคร่ืองพิมพรวมกันบน Windows
คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทำหนาที่เปนแมขาย
สำหรับเคร่ืองพิมพและมีฟงกชันการทำงานอยางครบถวน เครื่องคอมพิวเตอร
อ่ืนบนเครือขายที่เปนเคร่ืองลูกขายจะเขาถึงเฉพาะคุณลักษณะการพิมพเทานั้น
ฟงกชันอื่นๆ ทั้งหมดตองดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดใชงานเคร่ืองพิมพรวมกันบน Windows
โปรดดูในคูมือการใชงานที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณหรือหนาจอ
วิธีใชของ Windows
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4 ข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
HP All-in-One
เม่ือปฏิบัตติามขั้นตอนในแผนโปสเตอรการติดต้ังเรียบรอยแลว ใหศึกษาคำแนะ
นำในสวนนี้เพื่อชวยคุณในการตั้งคา HP All-in-One ในสวนนี้จะมีขอมูลสำคัญ
เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่ตองการ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
• การติดต้ังโทรสาร

ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
ทานสามารถเปลี่ยนคาบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทำงานตามความ
ตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถกำหนดลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป
ของอุปกรณ เชน ภาษาที่ใชในการแสดงขอความ และวันท่ีและเวลาบนจอแสดง
ผล ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กำหนดไวตั้งแตแรกซื้อไดดวย ซ่ึง
วิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมท่ีทานกำหนดไว

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป
• ลักษณะที่ตองการของโทรสาร

ลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป
กอนเริ่มใชงาน HP All-in-One คุณควรตรวจสอบและถาจำเปนควรปรับคาโดย
ทั่วไปของอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค
• การตั้งวันที่และเวลา
• การตั้งความเร็วในการเล่ือนขอความ
• การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน
• การกลับไปใชคาดีฟอลต

การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค

การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคจะกำหนดวา เคร่ือง HP All-in-One จะ
แสดงผลเปนภาษาใดบนหนาจอ โดยทั่วไปคุณจะไดกำหนดภาษาและประเทศ/
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ภูมิภาคเม่ือติดต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
เปลี่ยนการต้ังคานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธีการกำหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
1. กด ต้ังคา
2. กด 7 จากนั้นกด 1

ซ่ึงเลือก Preferences (คากำหนด) แลวเลือก Set Language &
Country/Region (กำหนดภาษา ประเทศ/ภูมิภาค)

3. กด  หรือ  เพื่อเล่ือนดูภาษา เมื่อถึงภาษาที่ทานตองการ ใหกด OK
4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือ Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือNo (ไมไช)
5. กด  หรือ  เพื่อเล่ือนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภูมิภาคที่ตอง

การแลว ใหกด OK
6. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือ Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือNo (ไมไช)

การตั้งวันที่และเวลา

ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุม รูปแบบของวันที่และเวลาจะขึ้น
อยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค เมื่อสงโทรสาร วันท่ีและเวลาปจจุบัน
จะถูกระบุไปพรอมกับชื่อของทานและหมายเลขโทรสาร โดยจะอยูในสวนหัว
กระดาษโทรสาร

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค มีกฎหมายกำหนดใหระบุวันที่และเวลาที่
สวนหัวกระดาษโทรสาร

หากเครื่อง HP All-in-One หยุดทำงานนานกวา 72 ชั่วโมง ทานตองตั้งวันที่และ
เวลาใหม

วิธีการตั้งวันที่และเวลา
1. กด ต้ังคา
2. กด 6 จากนั้นจึงกด 3

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Date and Time (วันที่และ
เวลา)

3. ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม คุณอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

4. ใสช่ัวโมงและนาที
5. หากเวลาของคุณแสดงในรูป 12 ช่ัวโมง ใหกด 1 สำหรับ AM หรือ 2

สำหรับ PM
วันที่และเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผล
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การตั้งความเร็วในการเลื่อนขอความ

ตัวเลือก Set Scroll Speed (ต้ังความเร็วในการเล่ือน) จะชวยใหทานสามารถ
ควบคุมอัตราการเลื่อนขอความจากขวาไปซายบนหนาจอ เชน หากขอความคือ
"Aligning cartridges, please wait. (กำลังปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
โปรดรอสักครู)" จะไมพอดีกับกับหนาจอและจำเปนตองเลื่อนดู เพื่อทานจะได
อานขอความนั้นไดทั้งหมด ทานสามารถเลือกอตัราความเร็วในการเลื่อนขอ
ความได Normal (ธรรมดา), Fast (ดวน), หรือ Slow (ชา) คาดีฟอลตคือ
Normal (ธรรมดา)

วิธีการตั้งคาความเร็วในการเลื่อนขอความ
1. กด ต้ังคา
2. กด 7 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Preferences (คากำหนด) แลวเลือก Set Scroll Speed (ต้ัง
ความเร็วในการเล่ือน)

3. กด  เพื่อเลอืกความเร็วในการเล่ือนขอความ จากนั้นกด OK

การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน

ตัวเลือก Set Prompt Delay Time (การตั้งเวลาหนวงของขอความแจง
เตือน)  ทำใหทานสามารถควบคุมระยะเวลากอนจะปรากฏขอความแจงใหทาน
ดำเนินการตอไป

ตัวอยางเชน ถาคุณกด เมนู ในพื้นที ่สำเนา และผานเวลาหนวงของขอความแจง
เตือนไปแลวกอนที่จะกดปุมอื่น ขอความ "Press Menu for settings. (กด
เมนูเพื่อต้ังคา)" จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

วิธีการตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน
1. กด ต้ังคา
2. กด 7 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Preferences (คากำหนด) แลวเลือก Set Prompt Delay
Time (การตั้งเวลาหนวงของขอความแจงเตือน)

3. กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากนั้นกด OK
คุณสามารถเลือก Normal (ธรรมดา), Fast (ดวน), Slow (ชา), หรือ Off
(ปด) หากคุณเลือก Off (ปด) คำอธิบายจะไมปรากฏบนจอแผงควบคุม แต
ขอความอื่น อาทิ คำเตือนวาปริมาณหมึกมีเหลือนอย และขอความแสดงขอ
ผิดพลาดจะยังคงปรากฏ

การกลับไปใชคาดีฟอลต

คุณสามารถเรียกคืนใหเปนคาที่กำหนดไวเมื่อคุณซื้อ HP All-in-One ได
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หมายเหตุ การกลับไปใชคาดีฟอลตที่มาจากโรงงานจะไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ท่ีคุณทำตอการตั้งคาการสแกน รวมถึงการตั้งคาภาษาและ
ประเทศ/ภูมิภาคดวย การตั้งคาสวนบุคคล ตลอดจนรายการตางๆ เชน หัว
กระดาษโทรสาร หมายเลขโทรสาร รายการโทรสารที่ไมตองการ และรายการ
หมายเลขโทรดวน ที่คุณไดบันทึกไว จะไมถูกลบออกเมื่อทำการเรียกคืนคาที่
ต้ังจากโรงงาน

คุณสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทานั้น

วิธีเรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงาน
1. กด ต้ังคา
2. กด 6 จากนั้นกด 4

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Restore Factory Defaults
(เรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงาน)
คาดีฟอลตทีก่ำหนดจากโรงงานจะถูกเรียกคืน

ลักษณะท่ีตองการของโทรสาร
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือโทรซ้ำหมายเลขโทรสารโดยอัตโนมัติ
• การปรับระดับเสียง
• การตั้งคาโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน
• การตั้งความเร็วโทรสาร

การตั้งคา HP All-in-One เพื่อโทรซ้ำหมายเลขโทรสารโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถตั้งใหเครื่อง HP All-in-One โทรซ้ำอัตโนมัติเม่ือสายไมวางหรือไม
มีผูรับสาย การตั้งคาดีฟอลตของ Busy Redial (โทรซ้ำเม่ือสายไมวาง) คือ
Redial (โทรซ้ำ) การตั้งคาดีฟอลตของ No Answer Redial (โทรซ้ำเมื่อไม
มีผูรับสาย) คือ No Redial (ไมโทรซ้ำ)
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วิธีการตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

วิธีการเปลี่ยนการตั้งคา Busy Redial (โทรซ้ำเมื่อสายไมวาง)
▲ กด 5 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Busy Redial (โทรซ้ำเมื่อสายไมวาง)

วิธีการเปลี่ยนการตั้งคา No Answer Redial (โทรซ้ำเมื่อไมมีผูรับสาย)
▲ กด 5 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก No Answer Redial (โทรซ้ำเม่ือไมมีผูรับสาย)

3. กด  หรือ Redial (โทรซ้ำ) เพื่อเลือก No Redial (ไมโทรซ้ำ)
4. กด OK

การปรับระดับเสียง

เคร่ือง HP All-in-One มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลำโพงสาม
ระดับดวยกัน ระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดัง ระดับเสียงของ
ลำโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณโทรสาร และเสียงปุม
กด คาดีฟอลตจะกำหนดเปน Soft (เบา)

วิธีการปรับระดับเสียงจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ)
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3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง Soft (เบา), Loud (ดัง), หรือ Off
(ปด)

หมายเหตุ เสียงปบท่ีไดยินเมื่อกดปุมจะยังคงดังในระดับเดิม ไมวาทาน
จะเลือก Loud (ดัง) หรือ Soft (เบา) ตัวเลือกท้ังสองนี้จะมีผลเฉพาะกับ
เสียงเรียกเขา เสียงการโทร และโทนเสียงอื่นๆ ที่ไดยินเมื่อรับสงโทรสาร
อยางไรก็ตาม หากทานเลือก Off (ปด) เสียงการกดปุมจะหายไปดวย

หากทานเลือก Off (ปด) ทานจะไมไดยินเสียงการโทร เสียงโทรสาร หรือ
เสียงเรียกเขา หาก Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขา
และเสียงสัญญาณ) ตั้งคาเปน Off (ปด) ทานจะไมสามารถสงโทรสารโดย
การใชการโทรจากหนาจอ เชน เม่ือมีการใชการดโทรศัพทเพ่ือสงโทร
สาร

4. กด OK

หัวขอที่เกี่ยวของ
การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

การตั้งคาโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน

คุณสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเปนการโทรระบบ
กดปุมหรือระบบหมุนอยางใดอยางหนึ่งได

ระบบโทรศัพทสวนใหญจะทำงานโดยระบบใดระบบหนึง่ หากระบบโทรศัพท
ของคุณไมจำเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนำใหคุณใชระบบกด หากคุณมีชุม
สายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขายโทรศัพท (PBX) คุณอาจจำเปนตองใช
Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทในทองถิ่น
ของคุณ หากคุณไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหตุ หากทานเลือก Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) คุณ
ลักษณะบางประการของระบบโทรศัพทอาจใชไมได รวมทั้งยังอาจใชเวลา
นานกวาในการหมุนหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณี
คุณลักษณะนี้ไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของทาน Tone or Pulse
Dialing (โทรศัพทระบบกดปุมหรือโทรศัพทระบบหมุน) จะไมปรากฎใน
เมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)
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วิธีการตั้งระบบโทรศัพทแบบกดหรือแบบหมุนโดยใชแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Tone or Pulse Dialing (โทรศัพทระบบกดปุมหรือโทรศัพทระบบ
หมุน)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK

การตั้งความเร็วโทรสาร

ทานสามารถตั้งคาความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP All-in-One
และเคร่ืองโทรสารอื่นๆ ในขณะที่รับสงโทรสารได ความเร็วโทรสารที่กำหนด
เปนคาดีฟอลตนั้นจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

หากทานใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้อาจจำเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:

• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเนต็โพรโทคอล (Fax over Internet Protocol

- FoIP)
• โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital

network - ISDN)
หากทานประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ทานอาจตองลองตั้งคา Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow (ชา)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)
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การติดต้ังโทรสาร 
ในสวนนี ้คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One เพื่อใหการสงโทรสาร
สามารถทำงานไดกับอุปกรณและบริการท่ีคุณอาจมีอยูแลวดวยสายโทรศัพทสาย
เดียวกันกับ HP All-in-One

เคล็ดลับ ทานสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้งโทรสาร)
(Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดตั้งโทรสาร) (Mac)
เพื่อชวยในการติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสายหรือขอมูลบน
หัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาสู Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้ง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้การติดต้ังโทรสาร)
(Mac) ไดทางซอฟตแวร ที่ทานติดต้ังดวย  HP All-in-One หลังจากที่รัน
Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax
Setup Utility (ยูทิลิตี้การติดต้ังโทรสาร) (Mac) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนใน
สวนนี้เพ่ือใหการติดต้ังโทรสารเสร็จสมบูรณ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
• เปล่ียนคาบน HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร
• ทดสอบการติดตั้งโทรสารของคุณ
• การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
• การตั้งคาหมายเลขลัด

การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
กอนที่คุณจะเร่ิมต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสาร ใหกำหนดชนิดของระบบ
โทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของคุณใช วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพื่อสงโทร
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สารนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบ
ขนาน

• หากไมพบรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคของคุณในตารางนี ้แสดงวาคุณอาจมี
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัต)ิ จะไมสามารถใชเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT" ของเครื่อง
HP All-in-One ได แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทที่มาพรอมกับ HP All-in-One อาจมีชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซ่ึงทำใหทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังท่ีทานใชเสียบเขา
กับ HP All-in-One

• หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณมีช่ืออยูในตารางดานลาง คุณอาจจะมีระบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน คุณสามารถตอ
อุปกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบขนาน HP ขอแนะนำให
ใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่มาพรอมกับเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือตอ
เคร่ือง HP All-in-One กับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ตาราง 4-1 ประเทศ/ภูมิภาคที่ใชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ
• การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับบานหรือที่ทำงานของคุณ
• เลือกวิธีติดต้ังโทรสารสำหรับกรณีของคุณ
• กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสายสนทนา)
• กรณี B: การติดต้ัง HP All-in-One ที่ม ีDSL
• กรณี C: การติดต้ัง HP All-in-One ท่ีมีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย

ISDN
• กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน
• กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน
• กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล
• กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร (ไมรับ

สายสนทนา)
• กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของ

คอมพิวเตอร
• กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
• กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ

คอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
• กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ

คอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล

การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับบานหรือที่ทำงานของคุณ

ในการสงโทรสาร คุณตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของคุณ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณสำนักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One โดยตรง
และอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนท่ีจะสงโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ที่บานหรือสำนักงานท่ีดีที่สุด กอน
อื่น ใหคุณอานคำถามในสวนนี้แลวบันทึกคำตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางในสวน
ตอไปแลวเลือกวิธีการติดตั้งที่แนะนำโดยใชผลคำตอบของคุณ

โปรดอานและตอบคำถามตอไปนี้ตามลำดับคำถามดังที่ปรากฏ

1. คุณมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของคุณ
ใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การติดต้ัง HP All-in-One ท่ีม ีDSL โดย
ไมตองตอบคำถามอื่นๆ
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หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป
2. คุณใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม

ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี C: การติดต้ัง HP All-in-One ท่ีมีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคำถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป

3. คุณใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
คุณ ซ่ึงใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารทีใ่ชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน โดยไมตองตอบคำถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป
คุณไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษัทโทรศัพทหลาย
แหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษท่ีชวยใหคุณใชหมายเลขโทรศัพท
หลายหมายเลขได โดยมีสายโทรศัพทเดียว
เมื่อคุณใชบริการนี ้รูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับแตละหมายเลขจะแตกตาง
กันออกไป ตัวอยางเชน คุณสามารถมีเสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้งและ
สามครั้งสำหรับหมายเลขตางๆ คุณสามารถกำหนดใหเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมื่อเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียงเรียก
เขาดังสองครั้งเมื่อไดรับสายโทรสาร ซ่ึงจะชวยใหคุณทราบความแตกตาง
เม่ือโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. คุณรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารดวย
HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคำถามตอไป

5. คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใชหรือไม?
❑ ใช ฉันมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
❑ ไมใช
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คุณไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากคุณตอบ
ใช สำหรับคำถามตอไปนี ้คุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
• คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
• คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ การเชื่อม

ตอแบบ dial-up?
กรุณาตอบคำถามตอไป

6. คุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายโทรสารบน HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันมีเครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคำถามตอไป

7. คุณสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณดวย
หมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่คุณใชสำหรับการโทรเพื่อสงโทรสารบน
HP All-in-One ของคุณใชหรือไม
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคำถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดตั้งโทรสารใน
กรณีตางๆ

เลือกวิธีติดตั้งโทรสารสำหรับกรณีของคุณ

ตอนนี้เม่ือคุณตอบคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One แลว คุณก็พรอมที่จะเลือกประเภทการติด
ต้ังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบานหรือสำนักงานของคุณ

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการที่
ใชงานไดกับการติดตั้งที่บานหรือสำนักงานของคุณ ตอจากนั้นใหดูประเภทการ
ติดต้ังท่ีเหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของคุณ ในสวน
ตอๆ ไปนี้จะมีคำแนะนำทลีะขั้นตอนสำหรับแตละประเภท

ถาคุณตอบคำถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมม”ี จากคอลัมนแรกในตาราง
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หมายเหตุ หากการติดต้ังที่บานหรือสำนักงานของคุณไมไดอธิบายไวใน
สวนนี้ ใหติดตั้ง HP All-in-One เหมือนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อกปกติ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือมตอปลาย
สายเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรตท่ีชื่อ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังของ HP All-in-One หากคุณใชสาย
โทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ท่ีใชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนำสำหรับ
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่แนะนำสำหรับ
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม

ไมระบุ

(คุณไดตอบคำถามทุกขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)

บริการ DSL
(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 1 วา ใช)

กรณี B: การติดตั้ง
HP All-in-One ท่ีม ีDSL

กรณี B: การติดตั้ง
HP All-in-One ที่ม ีDSL

ระบบ PBX หรือ ISDN
(คุณตอบใชสำหรับคำถามที่ 2 เทา
น้ัน)

กรณี C: การติดตั้ง
HP All-in-One ท่ีมีระบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN

กรณี C: การติดตั้ง HP All-in-One
ที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN

บริการเสียงเรียกเขาพิเศษ

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 3 วา ใช)

กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกัน

กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกัน

สายสนทนา

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4 วา ใช)

กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน

กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4 และ 7
วา ใช)

กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวม
กับ วอยซเมล

กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวม
กับ วอยซเมล

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(ไมรับสายสนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4 และ 5
วา ใช)

กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่
ใชรวมกันกับโมเดม็ dial-up ของ
คอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4 และ 6
วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวม
กับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเครื่องตอบรบั
โทรศัพท

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
6 วา ใช)

กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการฝากขอความ
เสียง

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ี
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบรกิารวอยซเมล

ไมสามารถใชได
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ท่ีใชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนำสำหรับ
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่แนะนำสำหรับ
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม

(คุณตอบคำถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
7 วา ใช)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัง้คาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค
โปรดดูเว็บไซตการกำหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝรั่งเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

สเปน www.hp.es/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช) www.hp.be/nl/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

สวีเดน www.hp.se/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

บท 4
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กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสายสนทนา)

หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายเพื่อสนทนา และคุณไมมี
อุปกรณอ่ืนท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี ้ใหต้ังคา HP All-in-One ของคุณตามที่
ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 4-1 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

วิธีการติดตั้ง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปน

การตั้งคาท่ีนอยท่ีสุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น HP All-in-One จะตอบรับโดยอตัโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจำนวนครั้งที่คุณกำหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร
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กรณี B: การติดตั้ง HP All-in-One ที่มี DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชคำแนะนำในสวนนี้เพ่ือ
เช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและ
HP All-in-One ของคุณ ตัวฟลเตอร DSL จะกำจัดสัญญาณดิจิตัลท่ีอาจรบกวน
เครื่อง HP All-in-One เพ่ือให HP All-in-One สามารถสื่อสารกับสายโทรศัพท
ไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)

หมายเหตุ ถาคุณมีสาย DSL แตไมไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารดวย HP All-in-One ได

ภาพ 4-2 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ที่มี DSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

บท 4
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3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

หมายเหตุ หากทา นใชอุปกรณหรือบริการอื่นๆ  รวมกันบนสาย
โทรศัพทนี้ เชน บริการจำแนกเสียงเรียกเขา เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือ
วอยซเมล โปรดดูหัวขอตางๆ ในสวนนีเ้พ่ือทราบคำแนะนำเพิ่มเติม
สำหรับการติดต้ัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

กรณี C: การติดต้ัง HP All-in-One ที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สำหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้
• หากคุณใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสำหรับ ISDN โปรด

ตอ HP All-in-One เขากับพอรทที่กำหนดไวสำหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี้ ใหดูวากำหนดอุปกรณแปลงสัญญาณท่ีตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานตั้งคาคอนฟกพอรต
ของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจกำหนด
ใหพอรตหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน Group 3 และ
อีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบปญหาในการตอ
พอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใช
พอรตที่กำหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-
combi" หรือคำอื่นที่คลายกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหตั้งเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมีเสียงเรียกสายซอนที่ทาง
โรงงานไดต้ังให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทรสาร
และคุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย HP All-in-One ได ดู
เอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือทราบวิธีปดเสียงของสายเรียก
ซอน
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• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพื่อเช่ือมตอเครื่องกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
เพราะหากไมใชสายดังกลาว คุณอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงาน หาก
สายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อตอ
ขยายสายโทรศัพทจากรานจำหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน
หากคุณสมัครบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่
ทำใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคา HP All-in-One ตาม
ที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 4-3 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

บท 4

38 ข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One



การตั้งคา HP All-in-One ที่มีบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกตั้งคามาจากโรงงานใหรับเสียง
เรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมไดตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียก
เขาเฉพาะ) ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กำหนดใหกับหมายเลข
โทรสาร HP All-in-One อาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไม
รับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซ่ึงคุณเลือก (การตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจำนวนท่ีคุณเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)) จากนั้นเครื่องจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร
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กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณ
ไมมีอุปกรณสำนักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 4-4 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

บท 4
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การตั้งคา HP All-in-One ที่มีสายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

2. ทานจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัติ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที ่HP All-in-One
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายอัตโนมัต ิให
เปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

• หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทานตองอยู
รับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทร
สารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปด
การตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

3. คุณจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติหรือ
ตองการรับสายเองโดย
• หากคุณต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายอัตโนมัติ เครื่องจะรับสายเรียก

เขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยกความ
แตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวา
สายใดเปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่ HP All-in-One จะรับ
สาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการ
ต้ังคา ตอบรับอัตโนมัติ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งโหมดตอบ
รับ

• หากคุณต้ังคา HP All-in-One เพื่อรับโทรสารดวยตนเอง คุณตองอยูรับ
สายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสาร
ได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการ
ต้ังคา ตอบรับอัตโนมัติ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งโหมดตอบ
รับ

4. รันการทดสอบโทรสาร
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5. เสียบสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
6. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ

โทรศัพทของทาน
• หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตที่มีปาย 2-EXT บนดานหลังของ HP All-in-One แลวเช่ือม
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

• หากทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบิล HP All-in-One ท่ีมีการตอกับปลั๊กเสียบ
สายบนผนัง

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล

หากคุณรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และคุณยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาเครื่อง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายในสวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซ่ึงหมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเครื่อง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว
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ภาพ 4-5 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ที่มีบริการวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

2. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมีโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรท่ี
เชื่อมตอกับสายนี ้ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช
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HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารหากคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

ภาพ 4-6 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดต้ัง HP All-in-One ที่มีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน
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4. หากซอฟตแวรโมเด็มของคณุต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
6. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น HP All-in-One จะตอบรับโดยอตัโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจำนวนครั้งที่คุณกำหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร

กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหตั้งคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช
HP All-in-One เพื่อรับสงโทรสารหากคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ขึ้นอยู
กับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซ้ือตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 4-7 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพ 4-8 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 4
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การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของคณุต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ทานจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัติ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที ่HP All-in-One
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายอัตโนมัต ิให
เปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

• หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทานตองอยู
รับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทร
สารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปด
การตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

7. รันการทดสอบโทรสาร
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หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและเชื่อม
ตอกับเคร่ืองรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทนี ้ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 4-9 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรท "IN" ท่ีเคร่ืองตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

บท 4
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การตั้งคา HP All-in-One ที่มีสายสนทนา/รับสงสายโทรสารใชรวมกันกับ
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณโดย
ตรงกับ HP All-in-One สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูก
บันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสาร
ดวย HP All-in-One ของคุณได

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนือ่งจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เคร่ือง HP All-in-One คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสำหรับการ
เช่ือมตอในสวนนี้

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
6. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One

เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนครั้ง
ที่คุณตั้งไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับ โทร

การติดตั้งโทรสาร 49



สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะ
เลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเชื่อมตออยูกับสายโทรศัพท
นี้ดวย ใหตั้งคา HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ในเวลา
เดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารถา
คุณกำลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรอืเขาใชงานอินเตอรเนต็

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม
ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเคร่ืองมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตลับแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับ
แยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่ง
ปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ 4-10 ตัวอยางของตลับแยกสายแบบขนาน

บท 4
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• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพ 4-11 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 พอรตโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร
3 พอรตโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

เมื่อตองการตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทสายเดียวกับที่ใชกับ
คอมพิวเตอรดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One
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3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
ซ่ึงจะชวยใหเคร่ือง HP All-in-One และเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอกัน
โดยตรง แมวาโมเด็มคอมพิวเตอรจะถกูเชื่อมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวยวิธีนี้
สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเครื่องตอบ
รับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย HP All-in-One ได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

5. (ทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพื่อความ
สะดวก คุณอาจตองการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนือ่งจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เครื่อง HP All-in-One คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสำหรับการ
เชื่อมตอในสวนนี้

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
8. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
9. เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One

เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร
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เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนครั้ง
ที่คุณตั้งไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากพบ
สัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับโทรสาร
ออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะเลิก
ตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และบรกิารวอยซเมล

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกนั ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันนี้ และสมัครบริการวอ
ยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหตั้งคา HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวใน
สวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเคร่ือง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช
HP All-in-One เพื่อรับสงโทรสารหากคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ขึ้นอยู
กับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซ้ือตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 4-12 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพ 4-13 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 4
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การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสำนักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของคณุต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

เปล่ียนคาบน HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร
หากตองการใหการรับโทรสารราบรื่น ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาบางตัวของ
HP All-in-One ถาทานไมแนใจวาควรใชคาใดสำหรับตัวเลือกการสงโทรสารที่
ตองการ โปรดอานข้ันตอนการติดต้ังโทรสารอยางละเอียดในเอกสารประกอบ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เลือกโหมดตอบรับที่แนะนำสำหรับการติดต้ังของคุณ
• การตั้งโหมดตอบรับ
• การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ
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เลือกโหมดตอบรับที่แนะนำสำหรับการติดตั้งของคุณ

โปรดดูตารางดานลางเพือ่ใหทราบแนวทางการโตตอบกับสายโทรสารที่เขามา
โดยข้ึนอยูกับการตั้งคาที่บานหรือสำนักงานของคุณ จากคอลัมนแรกในตาราง
ใหเลือกประเภทอุปกรณและบริการที่สำนักงานของคุณมีใช จากนั้น ใหหาคาการ
ติดต้ังท่ีเหมาะสมจากคอลัมนที่สอง คอลัมนท่ีสามจะอธิบายวิธีที่ HP All-in-One
รับสายที่เขามา

หลังจากท่ีคุณไดตั้งระบบตอบรับที่แนะนำสำหรับติดต้ังท่ีบานหรือท่ีทำงานแลว
โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ/บริการท่ีใชสายรวมกับโทรสาร การตั้งคา ระบบตอบ
รับอัตโนมัต ิท่ีแนะ
นำ

รายละเอียด

ไมระบุ

(คุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากสำหรับ
รับสายโทรสารโดยเฉพาะ)

On HP All-in-One ของทานจะรับสายเรียกเขาทั้งหมดโดยใชการ
ตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งคาจำนวนเสียงเรียกเขา โปรดด ูการกำหนด
จำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

การใชสายโทรศัพทรวมกับโทรสารโดย
ไมมีเครื่องตอบรบั

(ทานใชสายโทรศัพทเดียวเพื่อรับท้ัง
โทรศัพทและโทรสาร)

Off HP All-in-One จะไมรับสายโดยอัตโนมัต ิทานตองกด เริ่มสง
โทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารส ีเพื่อรับโทรสาร

ทานอาจใชคาน้ีหากสายสวนใหญเปนโทรศัพทและไดรบัโทรสาร
นอยครั้ง

บริการวอยซเมลจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทาน

Off HP All-in-One จะไมรับสายโดยอัตโนมัต ิทานตองกด เริ่มสง
โทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารส ีเพื่อรับโทรสาร

เครื่องตอบรับและสายโทรศัพทกับโทร
สารท่ีใชรวมกนั

On HP All-in-One จะไมรับสายโดยอัตโนมัต ิเครื่อง
HP All-in-One จะตรวจสอบสายสัญญาณเมื่อมีผูรบัสายหรือ
เมื่อรบัสายโดยเครื่องตอบรบั หาก HP All-in-One พบวาเปน
สัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะทำการรับโทรสาร หาก
เครื่องตอบรับรับสายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความที่
เขามา

นอกเหนอืจากการตั้งคา ระบบตอบรับอัตโนมัติ ใหกำหนด
จำนวนเสียงเรียกเขาเพื่อรับสายบน HP All-in-One เปนจำนวน
เสียงเรียกเขาท่ีมากกวาเครื่องตอบรบั คุณตองการใหเครื่องตอบ
รับรับสายกอนเคร่ือง HP All-in-One ของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเสียงเรียกเขา โปรดด ูการกำหนด
จำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ.

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ On HP All-in-One จะรับทุกสายโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบใหแนใจวา
รูปแบบเสยีงเรียกเขาที่บริษัทโทรศัพทตั้งไวสำหรับสายโทรสาร
ของคุณตรงกับการตั้งคา รูปแบบเสียงเรียกเขา บน
HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการเปลี่ยนรูป
แบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ.

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การรับโทรสารดวยตนเอง
• การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
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การตั้งโหมดตอบรับ

โหมดตอบรับจะกำหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของคุณจะรับสายหรือไม
• เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ หากคุณตองการให

HP All-in-One รับโทรสาร อัตโนมัติ เคร่ือง HP All-in-One จะรับสายเขา
และโทรสารทั้งหมด

• ปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ หากคุณตองการรับโทรสาร ดวยตน
เอง คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได

การตั้งคาโหมดตอบรับ
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  หรือ
 เพ่ือเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การรับโทรสารดวยตนเอง
• เลือกโหมดตอบรับที่แนะนำสำหรับการติดต้ังของคุณ

การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

หากทานเปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ ทานจะสามารถกำหนดจำนวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะตอบรับอัตโนมัติได
การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมีความสำคัญหากทานใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกับเครื่อง HP All-in-One โดยที่ทานตองการ
ใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายโทรศัพทกอนเครื่อง HP All-in-One จำนวน
ครั้งของเสียงเรียกเขาสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนครั้งของเสียง
เรยีกเขาของเคร่ืองตอบรับ

เชน ต้ังคาใหเครื่องตอบรับของทานมีจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขานอยกวา และ
ให HP All-in-One รับสายเมื่อเสียงเรียกเขามีจำนวนสูงสุดตามที่กำหนดไว
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา
นี้ เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หาก
เปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว
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การกำหนดจำนวนเสียงเรียกเขากอนที่แผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 3

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบ้ืองตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  หรือ
 เพื่อเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งโหมดตอบรับ

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทหลายแหงมีคุณสมบัติเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะที่ชวยให
คุณมีหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมื่อคุณใช
บริการนี ้รูปแบบเสียงเรยีกเขาสำหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป คุณ
สามารถตั้งคาให HP All-in-One รับสายที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะได
หากคุณเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทท่ีมีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทตั้งคารูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับสายสนทนา
และสายโทรสารใหแตกตางกัน HP ขอแนะนำใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
หรือเสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสำหรับหมายเลขโทรสาร เมื่อ HP All-in-One
ตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กำหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับโทรสาร

หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคา HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. กด ต้ังคา
3. กด 5 จากนั้นกด 1

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

4. กด  เพื่อเลือกตัวเลือก แลวกด OK
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสำหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งโหมดตอบรับ
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ทดสอบการติดตั้งโทรสารของคุณ
คุณสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาเคร่ืองถูกตั้งคาไวถูกตองสำหรับการรับสง
โทรสาร ทำตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่คุณต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทร
สารเสร็จเรียบรอยแลว การทดสอบจะทำสิ่งดังตอไปนี้

• ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
• ตรวจดูวาไดใชสายโทรศัพทถูกประเภทในการตอเขากับเครื่อง

HP All-in-One หรือไม
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตท่ีถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาท่ีเกิดขึ้น แลวจึงทำการทด
สอบอีกครั้ง

วิธีทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สำหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสำนักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเริ่มทดสอบ
3. กด ต้ังคา
4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Tools (เคร่ืองมือ) แลวเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบ
โทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลวพิมพ
รายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยด ีแตคุณยังประสบปญหาในการสงโทรสาร

ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ตั้งเหลานั้นถูก
ตอง คาท่ีวางไวหรือไมถูกตองอาจทำใหเกิดปญหาในการสงโทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด OK
ถาจำเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทำการทดสอบอีกครั้ง
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การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนำใหทานตั้งคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคา
หัวกระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค กำหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทร
สาร

วิธีการตั้งหัวกระดาษโทรสารเปนคาดีฟอลตจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 1

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก Fax
Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3. ใสช่ือบุคคลหรือบริษัท แลวกด OK
4. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอความและสัญลักษณ

การตั้งคาหมายเลขลัด
ทานสามารถกำหนดหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได ทานสามารถโทรหมายเลข
เหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคาหมายเลขลัดรายบุคคล
• การตั้งคาหมายเลขลัดแบบกลุม
• การลบหมายเลขลัด
• การพิมพรายการหมายเลขลัด

การตั้งคาหมายเลขลัดรายบุคคล

คุณสามารถสรางหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได หากจำเปน ยังสามารถแกไข
ช่ือหรือหมายเลขโทรสารในรายการหมายเลขลัดที่ไดสรางไว

เคล็ดลับ และสามารถเพิ่มรายการหมายเลขลัดในกลุมรายการไดดวย ซึ่งจะ
ทำใหคุณสามารถสงโทรสารถึงคนทั้งกลุมไดในครั้งเดียว (จำนวนรายการ
หมายเลขลัดสูงสุดสำหรับจัดกลุมจะแตกตางกันไปตามรุน)
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกำหนดหมายเลขลัดรายบุคคล
• ปรับปรุงรายการหมายเลขลัดรายบุคคล

การกำหนดหมายเลขลัดรายบุคคล

ทานสามารถสรางรายการหมายเลขลัดจากแผงควบคุมหรือจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานไดโดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One

วิธีการสรางรายการหมายเลขลัดโดยใชแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Speed Dial Setup (ตั้งคาหมายเลขลัด) แลวเลือก
Individual Speed Dial (หมายเลขลัดรายบุคคล)
หมายเลขลัดแรกที่ยังไมถูกกำหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

3. กด OKเพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล คุณสามารถกด  หรือ
 เพ่ือเลือกรายการเปลา จากนั้นกด OK

4. ใสหมายเลขโทรสารเพื่อกำหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขลัด จากนั้นกด
OK

5. ใสช่ือ จากนั้นกด OK
6. กด 1 หากตองการตั้งหมายเลขอื่น หรือกด 2 เพ่ือสิ้นสุดการสรางหมายเลขลัด

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอความและสัญลักษณ

ปรับปรุงรายการหมายเลขลัดรายบุคคล

ทานสามารถแกไขชื่อหรือหมายเลขโทรสารในรายการหมายเลขลัดจากแผงควบ
คุมหรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไดโดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ
HP All-in-One

วิธีการอัพเดตรายการหมายเลขลัดจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Speed Dial Setup (ตั้งคาหมายเลขลัด) แลวเลือก
Individual Speed Dial (หมายเลขลัดรายบุคคล)

3. กด  หรือ  เพ่ือดูรายการหมายเลขลัดตางๆ แลวกด OK เพื่อเลือกรายการ
ที่ตองการ
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4. เมื่อปรากฏหมายเลขโทรสาร ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นทิ้งไป
5. ใสหมายเลขโทรศัพทใหม จากนั้นกด OK

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด
โทรซ้ำ/หยุด หรือกดปุม สัญลักษณ (*) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมาย
ยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ

6. ใสช่ือ จากนั้นกด OK
7. กด 1 เพ่ืออัพเดตหมายเลขลัดรายการอื่น หรือกด 2 เม่ือคุณทำเสร็จแลว

หัวขอที่เกี่ยวของ
ขอความและสัญลักษณ

การตั้งคาหมายเลขลัดแบบกลุม

คุณสามารถจัดรายการหมายเลขลัดรายบุคคลใหเปนกลุม เพ่ือสงโทรสารไปยังผู
รับหลายคนในคราวเดียวกันได (จำนวนรายการหมายเลขลัดสูงสุดสำหรับจัด
กลุมจะแตกตางกันไปตามรุน)

หมายเหตุ หมายเลขที่ทานรวมไวในหมายเลขลัดแบบกลุมตองมีการตั้งคา
เปนหมายเลขลัดรายบุคคลใน HP All-in-One อยูแลว

วิธีการสรางหมายเลขลัดแบบกลุมจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 3 จากนั้นกด 2

ซ่ึงจะเลือก Speed Dial Setup (ต้ังคาหมายเลขลัด) แลวเลือก Group
Speed Dial (หมายเลขลัดรายกลุม)
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมถูกกำหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

3. กด OKเพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล คุณสามารถกด  หรือ
 เพื่อเลือกรายการเปลา จากนั้นกด OK

4. กด  หรือ  เพ่ือเลือ่นดูรายการหมายเลขลัดตางๆ แตละหมายเลข แลวกด
OK เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ

5. กด 1 เพ่ือเพิ่มหมายเลขลัดหมายเลขอื่น หรือกด 2 หากเพิ่มหมายเลขเสร็จ
แลว

6. ใสช่ือกลุมหมายเลขลัด จากนั้นกด OK
7. กด 1 เพื่อเพิ่มกลุมอื่น หรือกด 2 หากคุณทำเสร็จแลว
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หัวขอที่เกี่ยวของ
• การตั้งคาหมายเลขลัดรายบุคคล
• ขอความและสัญลักษณ

การลบหมายเลขลัด

คุณสามารถลบรายการหมายเลขลัดทั้งของรายบุคคลหรือของกลุมได เมื่อลบ
รายการหมายเลขลัด ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้

• การลบรายการหมายเลขลัดรายบุคคลจะทำใหหมายเลขของบุคคลนั้นถูกลบ
ออกจากกลุมใดๆ ที่คุณเคยกำหนดไวดวย

• การลบรายการหมายเลขลัดแบบกลุมจะไมทำใหรายการหมายเลขลัดราย
บุคคลที่เกี่ยวของถูกลบไปดวย คุณยังคงสามารถใชรายการหมายเลขลัดราย
บุคคลสงโทรสารได

วิธีลบหมายเลขลัดโดยใชแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 3 จากนั้นกด 3 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Speed Dial Setup (ตั้งคาหมายเลขลัด) แลวเลือก Delete
Speed Dial (ลบหมายเลขลัด)

3. กด  หรือ  จนรายการหมายเลขลัดท่ีตองการลบปรากฏขึ้น จากนั้นกด
OK เพ่ือลบรายการนั้น

การพิมพรายการหมายเลขลัด

คุณสามารถพิมพรายการหมายเลขลัดทั้งหมดที่ต้ังโปรแกรมไวใน
HP All-in-Oneได

วิธีการพิมพรายการหมายเลขลัด
1. กด ต้ังคา
2. กด 3 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Speed Dial Setup (ตั้งคาหมายเลขลัด) แลวเลือก Speed
Dial List (รายการหมายเลขลัด)

เคล็ดลับ คุณสามารถพิมพรายการนีไ้ดโดยเลือก Speed Dial List
(รายการหมายเลขลัด) จากเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน) กด ตั้ง
คา จากนั้นกด 2 แลวจึงกด 7
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5 How do I (ควรทำอยางไร)
สวนนี้จะประกอบดวยลิงกไปยังการดำเนินการโดยทั่วไป เชนการใชงานภาพ
ถายรวมกันและการพิมพภาพถาย รวมถึงการทำใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

• วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมีขอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว)

• วิธีการพิมพงานใหไดคุณภาพสูงสุด
• วิธีการทดสอบเครื่องโทรสาร
• วิธีการสงโทรสารดวยตนเอง
• วิธีการรับโทรสารดวยตนเอง
• วิธีการพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร
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6 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP All-in-One ได
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• วางตนฉบับ
• เลือกวัสดุพิมพ
• การใสกระดาษ
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถวางตนฉบับของงานที่จะทำสำเนา สงโทรสาร หรือสแกนลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบนกระจกตนฉบับที่วางลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติจะถูกปอนสูเคร่ือง HP All-in-One โดยอัตโนมัติ
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
• วางตนฉบับลงบนกระจก

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ทานสามารถทำสำเนา สแกน หรือสงโทรสารเอกสารกระดาษ letter หนาเดียว
หรือหลายหนา กระดาษ A4 (ไดสูงสุดถึง 35 หนาของกระดาษธรรมดา) หรือ
เอกสารขนาด legal (สูงสุดถึง 20 แผนของกระดาษธรรมดา) โดยการวางลงใน
ถาดปอนเอกสาร

ขอควรระวัง อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เพราะ
อาจทำใหภาพถายเสียหายได

หมายเหตุ คุณลักษณะบางประการ เชน คุณลักษณะการทำสำเนาแบบ Fit
to Page (พอดีกับหนา) จะไมทำงานเมื่อทานวางตนฉบับลงในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ ทานตองวางตนฉบับของทานบนกระจก

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพข้ึน เล่ือน

กระดาษเขาไปในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนไดยินเสยีงสัญญาณหรือเห็น
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ขอความซึ่งระบุวาเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบหนาที่คุณวางปรากฎบน
หนาจอ

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

หมายเหตุ นำตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One

หัวขอที่เกี่ยวของ
วางตนฉบับลงบนกระจก

วางตนฉบับลงบนกระจก
ทานสามารถทำสำเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบับของทาน
เปนกระดาษขนาด legal หรือมีเอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับ
ลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทำงานไมถูกตองหากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด
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การวางตนฉบับลงบนกระจกของสแกนเนอร
1. นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เคร่ือง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปดฝา

หัวขอที่เกี่ยวของ
• วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
• การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One

เลือกวัสดุพิมพ
อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาใหทำงานไดดีกับวัสดุพิมพในสำนักงานแทบทุก
ประเภท วิธีที่ดีที่สุดควรทดสอบวัสดุพิมพประเภทตางๆ กอนจะตัดสินใจซื้อใน
ปริมาณมาก แนะนำใหใชวัสดุพิมพ HP เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขา
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับวัสดุ
พิมพ HP
• คำแนะนำการเลือกและการใชวัสดุพิมพ
• การทำความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได
• ต้ังคาระยะขอบขั้นต่ำ
• กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
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คำแนะนำการเลือกและการใชวัสดุพิมพ
เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

• ใชวัสดุพิมพที่สอดคลองกับขอกำหนดของอุปกรณท่ีระบุไว สำหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การทำความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได

• ใสวัสดุพิมพในถาดนี้ครั้งละหนึ่งประเภทเทานั้น
• สำหรับถาด 1 และ ถาด 2 ใสวัสดุพิมพโดยคว่ำหนาที่จะพิมพลง จัดแนว

กระดาษใหชิดขอบขวาและขอบดานหลังของถาด ถาด 2 มีใชในบางรุนเทา
นั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำความเขาใจกับประเภทและน้ำหนัก
ของวัสดุพิมพที่รองรับได

• ถาด 2 ไดรับการออกแบบมาสำหรับใสกระดาษธรรมดาเทานั้น
• อยาใสกระดาษในถาดมากเกินไป สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำ

ความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได
• เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพต่ำ และการเกิดปญหาการ

พิมพอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการใชวัสดุพิมพตอไปนี:้
• แบบฟอรมท่ีมีหลายสวน
• วัสดุพิมพที่ไมสมบูรณ มวนงอ หรือยับ
• วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
• วัสดุพิมพที่มีผิวหยาบมาก มีลายนูน หรือรับหมึกไดไมดี
• วัสดุพิมพเปนแผนบางเกินไปหรือยืดตัวงาย

การดและซอง
• หลีกเลี่ยงการใชซองท่ีมีเนื้อมันมาก มีแถบกาวในตัว มีตัวยึด หรือหนาตาง

หลีกเลี่ยงการใสการดและซองมีลักษณะหนา ไมเรียบ หรือขอบมวนงอ หรือ
มีสวนที่ยับ ฉีกขาด หรือชำรุดเสียหาย

• ใชซองที่ผลิตมาอยางดี และมั่นใจไดวารอยพับเรียบดี
• ใสซองโดยหันดานฝาซองขึ้น

กระดาษภาพถาย
• ใชโหมดการพิมพ Best (ดีที่สุด) เพ่ือการพิมพภาพถาย โปรดสังเกตวา ใน

โหมดนี้การพิมพจะใชเวลามากขึ้นและตองใชหนวยความจำของ
คอมพิวเตอรมากขึ้นดวย

• นำวัสดุพิมพแตละแผนท่ีพิมพแลวออกและวางไวขางๆ เพ่ือรอใหแหง การ
ปลอยใหวัสดุพิมพที่ยังไมแหงวางทับซอนกันเปนต้ังอาจทำใหหมึกเลอะได
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แผนใส
• ใสแผนใสโดยคว่ำดานที่มีผิวหยาบลง และหันแถบกาวไปทางดานหลังของ

อุปกรณ
• ใชโหมดปกติ Normal (ปกติ) เพ่ือพิมพแผ นใส  โหมดนี้จะใหเวลาในการ

ปลอยใหแหงนานกวาปกติและแนใจวาหมึกแหงดีแลว กอนจะสงหนาถัดไป
ไปยังถาดรับกระดาษออก

• นำวัสดุพิมพแตละแผนที่พิมพแลวออกและวางไวขางๆ เพ่ือรอใหแหง การ
ปลอยใหวัสดุพิมพที่ยังไมแหงวางทับซอนกันเปนต้ังอาจทำใหหมึกเลอะได

วัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐาน 
• ใชวัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐานที่รองรับโดยอุปกรณเทานัน้
• ถาแอพพลิเคชันรองรับวัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐานได ใหต้ังคาขนาดวัสดุ

พิมพในแอพพลิเคชันกอนการพิมพเอกสาร ถาไมรองรับ ใหตั้งคาขนาดที่
ไดรเวอรเครื่องพิมพ คุณอาจตองปรับรูปแบบเอกสารที่จะพิมพ เพ่ือพิมพ
งานลงบนวัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐานไดพอดี

การทำความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพท่ีรองรับได
ใช การทำความเขาใจเกี่ยวกับขนาดท่ีรองรับได และตาราง การทำความเขาใจ
กับประเภทและน้ำหนักของวัสดุพิมพที่รองรับได เพ่ือกำหนดวัสดุพิมพที่จะใช
กับอุปกรณของคุณไดถูกตอง และกำหนดวาคุณสมบัติใดบางที่สามารถใชได
สำหรับวัสดุพิมพของคุณ
• การทำความเขาใจเกี่ยวกับขนาดที่รองรับได
• การทำความเขาใจกับประเภทและน้ำหนักของวัสดุพิมพท่ีรองรับได

การทำความเขาใจเกี่ยวกับขนาดที่รองรับได

ขนาดวัสดุพิมพ ถาด 1 ดูเพล็กเซอร ADF

ขนาดวัสดุพิมพมาตรฐาน

U.S. Letter (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 นิ้ว)

U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 นิ้ว)  

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)

U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x
10.5 นิ้ว)

B5 (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 นิ้ว)

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 นิ้ว)
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ขนาดวัสดุพิมพ ถาด 1 ดูเพล็กเซอร ADF

A4 แบบไมมีขอบ (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7
นิ้ว)*

  

A5 แบบไมมีขอบ (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3
นิ้ว)*

  

B5 แบบไมมีขอบ (182 x 257 มม.; 7.17 x
10.12 นิ้ว)*

  

ซองจดหมาย

ซอง U.S. #10 (105 x 241 มม.; 4.12 x
9.5 นิ้ว)*

  

ซอง A2 (111 x 146 มม.; 4.37 x 5.75 น้ิว)*   

ซอง DL (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 น้ิว)*   

ซอง C6 (114 x 162 มม.; 4.5 x 6.4 น้ิว)*   

ซอง Japanese Chou #2 (119 x 277 มม.;
4.7 x 10.9 นิ้ว)*

  

ซอง Japanese Chou #3 (120 x 235 มม.;
4.7 x 9.3 นิ้ว)*

  

ซอง Japanese Chou #4 (90 x 205 มม.; 3.5
x 8.1 นิ้ว)*

  

การด

บัตรดัชน ี(76.2 x 127 มม.; 3 x 5 นิ้ว)*   

บัตรดัชน ี(102 x 152 มม.; 4 x 6 นิ้ว)*  

บัตรดัชน ี(127 x 203 มม.; 5 x 8 นิ้ว)*  

บัตร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 นิ้ว)
*

 

บัตร A6 แบบไมมีขอบ (105 x 148.5 มม.;
4.13 x 5.83 นิ้ว)*

  

Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 นิ้ว)*   

Ofuku Hagaki** (200 x 148 มม.; 7.9 x 5.8
นิ้ว)*

  

กระดาษภาพถาย 

กระดาษภาพถาย (102 x 152 มม.; 4 x 6 นิ้ว)*   

กระดาษภาพถาย (5 x 7 น้ิว)*   

กระดาษภาพถาย (8 X 10 น้ิว)*   

กระดาษภาพถาย (10 x 20 ซม.)*   
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ขนาดวัสดุพิมพ ถาด 1 ดูเพล็กเซอร ADF

กระดาษภาพถาย (4 x 8 นิ้ว)*   

กระดาษภาพถาย HV*   

ตูเก็บกระดาษภาพถาย (165 x 120 มม.; 6.5 x
4.7 นิ้ว)*

  

กระดาษภาพถาย 2L (178 x 127 มม.; 7 x 5
น้ิว)*

  

กระดาษภาพถาย (13 x 18 ซม.)*   

กระดาษภาพถาย B7 (88 x 125 มม.; 3.5 x 4.9
น้ิว)*

  

ภาพถาย L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 นิ้ว)*   

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (102 x 152
มม.; 4 x 6 น้ิว)*

  

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (10 x 20 ซม.)*   

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (4 x 8 น้ิว)*   

แบบไมมีขอบ HV*   

ตูเก็บแบบไมมีขอบ (165 x 120 มม.; 6.5 x 4.7
น้ิว)*

  

แบบไมมีขอบ 2L (178 x 127 มม.; 7 x 5 นิ้ว)
*

  

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (5 x 7 น้ิว)*   

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (8 x 10 นิ้ว)*   

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (8.5 x 11 นิ้ว)*   

กระดาษภาพถายแบบไมมีขอบ (13 x 18 ซม.)*   

แบบไมมีขอบ B7 (88 x 125 มม.; 3.5 x 4.9
น้ิว)*

  

Hagaki แบบไมมีขอบ (100 x 148 มม.)*   

ภาพถายแบบไมมีขอบ L (89 x 127 มม.; 3.5 x
5 น้ิว)*

  

วัสดุพิมพอื่น 

วัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐานความกวางระหวาง
76.2 ถึง 216 มม. และยาว 127 ถึง 594 มม.
(กวาง 3 ถึง 8.5 น้ิว และยาว 5 ถึง 23 นิ้ว) *

  

วัสดุพิมพขนาดไมมาตรฐาน (ADF) ขนาดกวาง
ระหวาง 127 ถึง 216 มม. และยาว 241 ถึง 305

  

(ทำตอ)
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ขนาดวัสดุพิมพ ถาด 1 ดูเพล็กเซอร ADF

มม. (กวาง 5 ถึง 8.5 นิ้ว และยาว 9.5 ถึง 12
นิ้ว)

พาโนรามา (4 x 10 นิ้ว, 4 x 11 น้ิว, 4 x 12
นิ้ว และดับเบิล A4) *

  

พาโนรามาแบบไมมีขอบ (4 x 10 น้ิว, 4 x 11
นิ้ว, 4 x 12 นิ้ว และดับเบิล A4) *

  

* ไมสามารถใชงานไดกับ ADF สำหรับงานพิมพดานเดียวและงานพิมพสองดาน
** อุปกรณนี้สามารถใชงานไดเฉพาะกับกระดาษธรรมดาและกระดาษอิงเจต็
Hagaki จาก Japan Post เทานั้น ไมสามารถใชงานกับกระดาษภาพถาย
Hagaki จาก Japan Post

การทำความเขาใจกับประเภทและน้ำหนักของวัสดุพิมพที่รองรับได

ถาด ประเภท น้ำหนัก ความจุ

ถาด 1 กระดาษ 60 ถึง 105 กรัม/เมตร2

(กระดาษปอนด 16 ถึง 28
ปอนด)

กระดาษธรรมดาไมเกิน
250 แผน

(ต้ังกระดาษสูง 25 มม. หรือ
1 นิ้ว)

แผนใส  ไมเกิน 70 แผน

(ต้ังกระดาษสูง 17 มม. หรือ
0.67 นิ้ว)

กระดาษภาพถาย 280 กรัม/เมตร2

(กระดาษปอนด 75 ปอนด)

ไมเกิน 100 แผน

(ต้ังกระดาษสูง 17 มม. หรือ
0.67 นิ้ว)

ฉลาก  ไมเกิน 100 แผน

(ต้ังกระดาษสูง 17 มม. หรือ
0.67 นิ้ว)

ซองจดหมาย 75 ถึง 90 กรัม/เมตร2

(ซองกระดาษปอนด 20 ถึง
24 ปอนด)

ไมเกิน 30 แผน

(ต้ังกระดาษสูง 17 มม. หรือ
0.67 นิ้ว)

การด ไมเกิน 200 กรัม/เมตร2

(บัตรดัชน ี110 ปอนด)

การดไมเกิน 80 แผน

ดูเพล็กเซอร กระดาษ 60 ถึง 105 กรัม/เมตร2

(กระดาษปอนด 16 ถึง 28
ปอนด)

ไมสามารถใชได

ถาดรับ
กระดาษออก

วัสดุพิมพที่รองรับไดทุกประเภท  กระดาษธรรมดาไมเกิน
150 แผน (พิมพขอความ)

บท 6
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ต้ังคาระยะขอบขั้นตำ่
ระยะขอบเอกสารตองพอดีกับ (หรือเกินกวา) การตั้งคาระยะขอบสำหรับการวาง
กระดาษแนวตั้ง

สื่อพิมพ (1) ระยะขอบ
ดานซาย

(2) ระยะขอบ
ดานขวา

(3) ระยะขอบ
ดานบน

(4) ระยะขอบ
ดานลาง*

กระดาษ U.S. Letter
กระดาษ U.S. Legal
A4
กระดาษภาพถาย

2 มม. (0.12
นิ้ว)

2 มม. (0.12
นิ้ว)

1.8 มม. (0.07
น้ิว)

2 มม. (0.12
นิ้ว)

กระดาษ U.S. Executive
B5
A5
การด

2 มม. (0.12
นิ้ว)

2 มม. (0.12
นิ้ว)

1.8 มม. (0.07
น้ิว)

6 มม. (0.24
นิ้ว)

ซองจดหมาย 3.3 มม. (0.13
นิ้ว)

3.3 มม. (0.13
นิ้ว)

16.5 มม. (0.65
น้ิว)

16.5 มม. (0.65
นิ้ว)

* เพ่ือใหไดคาระยะขอบที่กำหนดในคอมพิวเตอรที่ใชระบบ Windows
คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ และเลือก Minimize
Margins (ระยะขอบขั้นต่ำ)

หมายเหตุ ถาคุณกำลังใชดูเพล็กเซอร (มีเฉพาะบางรุน) ระยะขอบดานบน
และลางขั้นต่ำตองเทากับหรือเกินกวา 12 มม. (0.47 นิ้ว)

กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษท่ีบางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทำใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ
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กระดาษที่ไมควรใชในการพิมพ
• กระดาษขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไวในขอกำหนดทางเทคนคิ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขนาดกระดาษ
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมีการออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ำเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
• กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซ่ึงไมไดออกแบบมาสำหรับ

ใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะกระดาษชนิดนีอ้าจจะติดเครื่อง
HP All-in-One หรือทำใหหมึกไมติด

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทำให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

กระดาษที่ไมควรใชในการทำสำเนา
• ซองจดหมาย
• แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
• สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
• กระดาษภาพถายขนาด10 x 15 ซม. ไมรวมแถบ

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One ของคุณสำหรับการทำสำเนา พิมพ หรือสงโทรสาร

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกไดหากไม
มีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น
อาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนำไปใชกับเครื่อง HP All-in-One ไดไมดี

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

บท 6
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• การใสบัตรดัชนี
• การใสซองจดหมาย

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
คุณสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษของ
เคร่ือง HP All-in-Oneได

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เครื่องและคว่ำดานทีจ่ะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสดุ

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยูและ
ไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู กระดาษ
ที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษไปทางดาน
หนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษของ
เคร่ือง HP All-in-One เพ่ือการพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพถาย
HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium Photo Paper 10
x 15 ซม.

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกไดหากไม
มีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น
อาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนำไปใชกับเครื่อง HP All-in-One ไดไมดี

เพื่อการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรกำหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทำ
สำเนาหรือพิมพ

การใสกระดาษ 79



วิธีการใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ที่รวมแถบลงในถาดปอน
กระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยใหขอบ

ส้ันอยูดานหนาและคว่ำดานที่จะพิมพลง เล่ือนปกกระดาษภาพถายเขาไปจน
สุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับคุณที่สุด

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถายขนาดเล็ก
โปรดดูคำแนะนำท่ีอยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสำหรับใสกระดาษภาพ
ถาย

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

หัวขอที่เกี่ยวของ

• การทำความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได
• สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคากระดาษ โปรดดู กำหนดประเภท

กระดาษทำสำเนา.

การใสบัตรดัชนี
ทานสามารถใสบัตรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One เพ่ือพิมพ
บันทึกยอ สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ

เพ่ือการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรกำหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทำ
สำเนาหรือพิมพ
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การใสบัตรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นำกระดาษท้ังหมดออกจากถาด
3. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลง

เลื่อนการดเขาไปจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และไม
หนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

หัวขอท่ีเกี่ยวของ

• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนการตั้งคาทำสำเนา โปรดดูหัวขอ

กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา.

การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสำหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นำกระดาษท้ังหมดออกจากถาด
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3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงท่ีดานขวาสุดของถาดปอน
กระดาษเขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายขึ้นและอยูดานซายมือ เลื่อน
ซองจดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผนผัง
ตรงฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุดของ
ตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

• ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ
• ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยับไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรยีบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทำใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
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• ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP All-in-One สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทำความเขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รอง
รับได

• อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติในขณะที่มีตนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัติได
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7 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เคร่ือง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดท่ีใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมีขอบ จดหมาย
ขาว บัตรอวยพร สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
• การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
• การหยุดงานพิมพ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดำเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเม่ือทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP All-in-One เปนเครื่องพิมพ

หากคุณต้ังคา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดีฟอลต คุณสามารถขามขั้น
ตอนนี้ได คา HP All-in-One จะถูกเลือกไวแลว

4. หากจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมื่อทำการพิมพภาพถาย ทานตองเลือกตัวเลือกสำหรับ
ประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถายที่ถูกตอง
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5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพของคุณ โดยใชคุณลักษณะท่ีมีอยู
ในแท็บ Advanced (ข้ันสูง), Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ), Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคล็ดลับ ทานสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของทานได
ดวยการเลือกงานพิมพที่กำหนดไวลวงหนาในแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คาดีฟอลตสำหรับงานพิมพ
ประเภทนั้นจะถูกกำหนดไวและสรุปไวบนแท็บ Printing Shortcuts
(ช็อตคัตการพิมพ) ถาจำเปน ทานสามารถปรับการตั้งคาไดที่นี่และบันทึก
การตั้งคาที่กำหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพใหม ในการบันทึก
ช็อตคัตการพมิพแบบกำหนดเอง ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save
(บันทึก) ในการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Delete
(ลบ)

การตั้งคาที่คุณเลือกสามารถใชไดกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น
6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด
• สำหรับผูใช Windows

สำหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสำหรับเฉพาะงาน
พิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคาน้ีเปนคาดีฟอลตสำหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพท้ังหมดในอนาคตหรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสำหรับงานพิมพในอนาคต
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอ
จากนั้นใหคลิก Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
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หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (การพิมพ)

เพื่อพิมพงาน

การหยุดงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลที่ดีกวา HP ขอแนะนำใหหยุดงานพิมพที่เครื่อง
HP All-in-One

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP All-in-One
▲ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลิก อีก

ครั้ง
ซ่ึงอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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8 การใชคุณสมบัติการทำสำเนา
HP All-in-One สามารถทำสำเนาสีและสำเนาขาวดำคุณภาพสงูบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมท้ังแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบบัใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสำเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพื่อทำ
สำเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทำสำเนาแบบไมมีขอบ

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดสำเนาคุณภาพดีที่สุดสำหรับงานทำสำเนามาตรฐาน ให
กำหนดขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain
Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพสำเนาเปน Fast (ดวน)

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การทำสำเนา
• การกำหนดจำนวนสำเนา
• การกำหนดขนาดกระดาษสำเนา
• กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา
• การเปลี่ยนความเร็วในการทำสำเนาหรือคุณภาพของสำเนา
• การเปลี่ยนคาดีฟอลตของการทำสำเนา
• ทำสำเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมีขอบ
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาที่กำหนดเอง
• การสำเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
• การปรับความสวางและความเขมของสำเนา
• การเพิ่มคุณภาพสวนที่ไมชัดเจนของสำเนา
• การปรับสวนทีม่ีสีออนของสำเนาใหคมชัดขึ้น
• หยุดการทำสำเนา

การทำสำเนา
ทานสามารถทำสำเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได เพียงวางตนฉบับหลายหนา
ลงในถาดปอนตนฉบับ
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การทำสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน

3. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ เพ่ือเริ่มทำสำเนาสีขาวดำ
• กด เริ่มทำสำเนาสี เพื่อเร่ิมทำสำเนาสี

หมายเหตุ หากทานมีตนฉบับสี การกด เริ่มทำสำเนาขาวดำ จะเปนการ
ทำสำเนาขาวดำของตนฉบับส ีสวนการกด เร่ิมทำสำเนาส ีจะเปนการทำ
สำเนาสีของตนฉบับสี

การกำหนดจำนวนสำเนา
ทานสามารถกำหนดจำนวนสำเนาที่ตองการพิมพได โดยใชตัวเลือก Number
of Copies (จำนวนสำเนา)

วิธีการกำหนดจำนวนสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Number of Copies (จำนวน
สำเนา) จะปรากฏ

4. กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจำนวนสำเนาไดสูงสุดไมเกินท่ีกำหนดไว
(จำนวนสำเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)

เคล็ดลับ และเพื่อชวยใหสามารถกำหนดจำนวนสำเนาในปริมาณมาก
ไดสะดวกข้ึน ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จำนวนสำเนาจะเพิ่มข้ึนทีละ
5 ฉบับ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี
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การกำหนดขนาดกระดาษสำเนา
คุณสามารถกำหนดขนาดกระดาษไดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Copy Paper Size (ขนาด

กระดาษทำสำเนา) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏขนาดกระดาษที่ตองการ
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี

กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา
คุณสามารถกำหนดประเภทกระดาษใน HP All-in-One ได

วิธีการกำหนดประเภทกระดาษสำหรับทำสำเนา
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Paper Type (ประเภท

กระดาษ) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี

โปรดดูตารางตอไปนี ้เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษ

ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

กระดาษทำสำเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย กระดาษธรรมดา

กระดาษ HP Bright White กระดาษธรรมดา

HP Premium Plus Photo Paper, กระดาษมัน Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper, แบบดำดาน Premium Photo

HP Premium Plus 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) Photo Paper Premium Photo

HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film แผนใส

แผนใสอื่นๆ แผนใส

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา กระดาษธรรมดา

กระดาษมัน Hagaki Premium Photo

L (เฉพาะญ่ีปุนเทาน้ัน) Premium Photo
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การเปลี่ยนความเร็วในการทำสำเนาหรือคุณภาพของสำเนา
เครื่อง HP All-in-One มีตัวเลือกสามตัวเลือกสำหรับกำหนดความเร็วและ
คุณภาพในการทำสำเนา:

• ดีที่สุด ใหคุณภาพการทำสำเนาที่ดีที่สุดสำหรับกระดาษทุกประเภทและขจัด
แถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง ดีที่สุด จะทำสำเนาไดชา
กวาคาคุณสมบัติแบบอื่น

• ธรรมดา ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาที่แนะนำสำหรับการทำ
สำเนาสวนใหญของทาน ธรรมดา จะทำสำเนาไดเร็วกวา ดีที่สุด และเปนคา
ดีฟอลต

• แบบเร็ว ทำสำเนาไดเร็วกวาการตั้งคาแบบ ธรรมดา หากตนฉบับเปนขอ
ความ คุณภาพสำเนาที่ไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ ธรรมดา แตหากเปน
รูปภาพ คุณภาพสำเนาอาจจะต่ำกวา การตั้งคาแบบ แบบเร็ว จะชวยประหยัด
น้ำหมึก และชวยยืดอายุการใชงานตลับหมึกพิมพของทานได

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพท่ีเหมาะ
สมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

การเปลี่ยนคาดีฟอลตของการทำสำเนา
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทำสำเนาจากแผงควบคมุ การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่ทำ
สำเนาอยูในขณะนั้นเทานั้น หากตองการใหคาการทำสำเนามีผลตองานทำสำเนา
ในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถบันทึกคาเหลานั้นเปนคาดีฟอลตได

การตั้งคาดีฟอลตการทำสำเนาจากแผงควบคุม
1. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทำสำเนาตามที่จำเปน
2. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Set New Defaults (กำหนดคา

ดีฟอลตใหม) จะปรากฏ
3. กด  จนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ
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หมายเหตุ คาที่ทานกำหนดไวที่นี่จะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทา
นั้น โดยจะไมมีการปรับคาในซอฟตแวร ทานสามารถบันทึกคาที่ใชบอยได
โดยใชซอฟตแวรที่ทานติดตั้งดวย HP All-in-One

ทำสำเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมี
ขอบ

เพ่ือใหไดสำเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาดปอน
กระดาษ และเปลี่ยนคาการทำสำเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษและการ
เพิ่มคุณภาพภาพถาย นอกจากนี้ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถายเพื่อ
คุณภาพการพิมพที่ดีขึ้น เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพ
ถายแลว ทานจะมีระบบสีหกสี

การทำสำเนาภาพถายแบบไมมีขอบจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนเขา
2. วางภาพถายตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมุมดานหนาของ
กระจก ตามคำแนะนำที่ระบุไวบนขอบกระจก

ทำสำเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) แบบไมมีขอบ 93



3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี
เครื่อง HP All-in-One จะทำสำเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษที่มีแถบลงในถาดกระดาษภาพถาย ทาน
สามารถดึงแถบออกจากสำเนาภาพถายเมื่อหมึกพิมพแหงแลว

เคล็ดลับ หากสำเนาที่ไดมีขอบ ใหกำหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo (กระดาษภาพถายพรีเม่ียม) แลวลองทำสำเนาอีก
ครั้ง

หัวขอที่เกี่ยวของ
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
• กำหนดประเภทกระดาษทำสำเนา
• การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter
หรือ A4

หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกบัหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือขอบ
กระดาษ ใหใช Fit to Page (พอดีกับหนา) หรือ Full Page 91% (เต็มหนา
91%) เพ่ือยอขนาดตนฉบับและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพที่อยู
บริเวณขอบกระดาษ
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เคล็ดลับ นอกจากนี ้ทานยังสามารถใช Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือ
ขยายภาพถายขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นท่ีการพิมพของกระดาษแบบเต็มแผน
ไดดวย หากตองการใชคณุสมบัตินี้โดยไมเปลี่ยนขนาดของตนฉบับหรือตัด
ขอบ HP All-in-One อาจตองเหลือพื้นที่วางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบ
กระดาษไว

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• หากคุณวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารหรือบนกระจก ใหกด  จน
กวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ

• หากคุณวางตนฉบับแบบเต็มขนาดหรือขนาดเล็กลงบนกระจก ใหกด  
จนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี

การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาที่กำหนดเอง
ทานสามารถใชคาท่ีกำหนดเองเพื่อยอหรือขยายสำเนาเอกสาร

การตั้งขนาดแบบกำหนดเองจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. กด  จนกวา Custom 100% (กำหนดเอง 100%) จะปรากฏ
5. กด OK
6. กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจำนวนเปอรเซ็นตในการยอหรือขยายสำเนา

(จำนวนเปอรเซ็นตตำ่สุดหรือสูงสุดในการปรับขนาดสำเนาจะแตกตางกัน
ไปตามรุน)

7. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี
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การสำเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
ทานสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% เพื่อลดขนาดสำเนาเอกสารที่มี
ขนาด legal ใหเปนขนาดที่พอดีกับกระดาษ letter ได

หมายเหตุ เปอรเซ็นตดังกลาวในตัวอยาง Legal > Ltr 72% อาจไมตรงกับ
เปอรเซ็นตที่ปรากฏบนหนาจอ

วิธีการทำสำเนาเอกสารขนาด legal ลงในกระดาษ letter
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางเอกสารขนาด legal โดยหันดานท่ีจะพมิพขึ้นลงในถาดปอนเอกสาร

ใหวางกระดาษลงในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย)
4. กด  จนกวา Legal > Ltr 72% จะปรากฏ
5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

การปรับความสวางและความเขมของสำเนา
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) เพื่อปรับความคม
ชัดของสำเนาที่ทานทำขึ้นได

การปรับระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบนของ
เอกสารเขาไปกอน
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3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขม
ข้ึน) จะปรากฏ

4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กด  เพื่อทำใหสำเนาเขมข้ึน
• กด  เพื่อทำใหสำเนาสวางขึ้น

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี

การเพิ่มคุณภาพสวนที่ไมชัดเจนของสำเนา
ทานสามารถใชคุณสมบัต ิEnhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพื่อปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทำใหขอบขอความที่เปนสีดำใหคมชัดขึน้ หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสอีอนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

คุณลักษณะการเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกดีฟอลต ใชการเพิ่ม
คุณภาพ Mixed (ผสม) เพ่ือทำใหขอบตัวหนังสือของตนฉบับสวนใหญคมชัดข้ึน

การทำสำเนาเอกสารที่ไมชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกบัขอบดานหนาของกระจก

วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด
ปอนตนฉบับ

3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  จนกวา Text (ขอความ) จะปรากฏ
5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี

ถางานพิมพของทานมีลักษณะใดตอไปนี ้ใหปดคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพ
Text (ขอความ) ดวยการเลือก Photo (ภาพถาย) หรือ None (ไมระบุ):

• มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสำเนาของทาน
• ตัวพิมพสีดำขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซ่ึงมีลักษณะบางมีสวนที่เปนสีดำปรากฏขึ้น
• มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสำเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การปรับสวนที่มีสีออนของสำเนาใหคมชัดขึ้น
ทานสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพื่อปรับใหสีออนที่อาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน นอกจากนี ้ทานยังสามารถใชคุณสมบัติการเพิ่ม
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คุณภาพของ Photo (ภาพถาย) เพ่ือขจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้
เมื่อทำสำเนาดวยคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพของ Text (ขอความ) ไดอีกดวย

• มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสำเนาของทาน
• ตัวพิมพสีดำขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนท่ีเปนสีซึ่งมีลักษณะบางมีสวนที่เปนสีดำปรากฏขึ้น
• มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสำเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทำสำเนาภาพถายที่มีแสงสวางมากเกินไป
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของกระจก
3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Enhancements (การเพิ่ม

คุณภาพ) จะปรากฏ
4. กด  จนกวา Photo (ภาพถาย) การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพจะปรากฏ
5. กด เริ่มทำสำเนาสี

หยุดการทำสำเนา

การหยุดทำสำเนา
▲ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 การใชคุณลักษณะการสแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สำหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถสแกนวัตถุไดเกือบทุกประเภท (ภาพถาย บท
ความในนิตยสารและเอกสารขอความ) ตราบใดที่มีการระมัดระวังไมทำให
กระจกบน HP All-in-One มีรอยขีดขวน
คุณสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One เพ่ือทำสิ่งตอไปนี้
• สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนำมาอาง

อิงในรายงาน
• พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนำมาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
• สงภาพถายไปใหเพื่อนๆ และญาต ิโดยการสแกนสิ่งพิมพที่คุณชื่นชอบ รวม

ทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
• สรางภาพถายที่บานหรือที่ทำงาน
• เก็บภาพถายท่ีมีคุณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การสแกนรูปภาพ
• การปรับแตงรูปภาพตัวอยางที่สแกนแลว
• การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว

การสแกนรูปภาพ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากเครื่อง HP All-in-One
สวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One เทานั้น
เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน เครื่อง HP All-in-One กับคอมพิวเตอรตอง
เช่ือมตอกันและเปดใชงานอยู โดยตองมีการติดต้ังซอฟตแวร ศูนยบริการ
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โซลูชันของ HP (Windows) หรือ HP Photosmart Studio (Mac) และกำลัง
เปดใชงานอยูบนคอมพิวเตอรของคุณกอนที่จะสแกน

• บนคอมพิวเตอร Windows โปรดดูไอคอน HP Digital Imaging
Monitor ในซิสเต็มเทรยของ Windows (ที่ดานลางขวาของหนาจอ ใกล
กับเวลา) เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรกำลังรันอยู

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยของ Windows อาจทำให HP All-in-One ไมสามารถใช
คุณสมบัติบางอยางในการสแกนและสงผลใหมีขอความแสดงขอผิด
พลาดของ No Connection (ไมมีการเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้
ทานสามารถเรียกการทำงานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารท
คอมพิวเตอรหรือเริ่มการใชงานซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP

• สวนบนเครื่อง Mac จะมีการรันซอฟตแวรเสมอ

เคล็ดลับ คุณสามารถใชซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP (Windows)
หรือซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac) (Mac) เพ่ือสแกนรูป
ภาพ หรือภาพพาโนรามาได นอกจากนี ้คุณยังสามารถใชซอฟตแวรนี้ในการ
แกไข พิมพ และแลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนไดอีกดวย

วิธีการสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
2. กด สแกนไปยัง รายการปลายทาง รวมถึงซอฟตแวรแอพพลิเคชัน จะปรากฏ

ข้ึนที่หนาจอ
3. กด OK เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพื่อรับสิ่งท่ีสแกน หรือกด  

เพื่อเลือกแอพพลิเคชันอื่น แลวกด OK
ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่คุณ
สามารถแกไขได

4. ทำการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อคุณดำเนิน
การแลวเสร็จ
เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังเครื่องที่เลือกไว

การปรับแตงรูปภาพตัวอยางที่สแกนแลว
คุณสามารถใชเครื่องมือในซอฟตแวร HP Scanning (การสแกน HP) เพ่ือแก
ไขภาพตัวอยางได การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทำ เชน ความสวาง ประเภทรูป
ภาพ ความละเอียด และอื่นๆ จะสามารถใชไดเฉพาะในสวนการสแกนนี้เทานั้น
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คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในซอฟตแวร HP Photosmart Premier หลัง
จากที่สแกนรูปภาพแลวได

การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว
ทานสามารถแกไขรูปภาพที่สแกนแลวโดยการใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย
HP All-in-One นอกจากนี ้ยังสามารถแกไขเอกสารที่สแกนแลวโดยใช
ซอฟตแวรการอานอักขระดวยแสง (Optical Character Recognition -
OCR)
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ปรับแตงภาพถายหรือภาพกราฟกท่ีสแกนแลว
• แกไขเอกสารที่สแกนแลว

ปรับแตงภาพถายหรือภาพกราฟกท่ีสแกนแลว
คุณสามารถแกไขภาพถายที่สแกนหรือภาพกราฟกไดโดยใชซอฟตแวรที่ติดตั้ง
พรอมกับ HP All-in-One ดวยการใชซอฟตแวรนี ้คุณจะสามารถหมุนหรือ
ครอบตัดภาพ รวมถึงปรับความสวาง คอนทราส และความเขมสีไดดวย

แกไขเอกสารที่สแกนแลว
การสแกนขอความ (หรือการอานอักขระดวยแสง - OCR) จะชวยใหทาน
สามารถนำเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอื่นเขามาอยูในรูป
แบบเวิรดโปรเซสเซอรหรือโปรแกรมอื่นๆ ไดอีกมากมายซึ่งสามารถแกไขขอ
ความไดเต็มที่ การเรียนรูวิธีการทำ OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสำคัญ หากทาน
ตองการผลการสแกนที่ดีเยี่ยม อยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับ การสแกน
นั้นจะสมบูรณแบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรก การใชซอฟตแวร
OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนจนชำนาญ สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มีทั้งขอ
ความและภาพ โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร OCR ของ
ทาน

การปรบัแตงรูปภาพท่ีสแกนแลว 101
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10 การใชคุณสมบัติโทรสาร
คุณสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีดวย คุณ
สามารถกำหนดหมายเลขลัดเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวด
เร็วและงายดาย จากแผงควบคุม คุณยังสามารถสามารถกำหนดจำนวนตัวเลือก
ของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัดระหวางความสวาง/ความเขมของ
โทรสารท่ีคุณสงได

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา
HP All-in-One สำหรับโทรสารอยางถูกตอง ทานอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทำ
การติดต้ังเบื้องตนแลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP All-in-One
ทานสามารถตรวจสอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยรันการทดสอบ
การติดต้ังโทรสารจากแผงควบคุม ทานสามารถเขาทำการทดสอบไดจากเมนู
ติดต้ัง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยการใชโทรศัพทระบบ IP phone
• การพิมพรายงาน
• การหยุดรับสงโทรสาร

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีไดจาก
แผงควบคุมของเคร่ือง HP All-in-One นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสาร
ดวยตนเองจากโทรศัพทที่เชื่อมตออยูไดดวย วิธีนี้ชวยใหคุณสามารถพูดคุยกับผู
รับกอนที่จะสงโทรสารได

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• สงโทรสารเบื้องตน
• การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลดั
• การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
• การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
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• การสงโทรสารจากหนวยความจำ
• กำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
• การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
• การสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถาย
• เปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
• สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดำหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุมตามที่อธิบายไวดังนี้

หมายเหตุ หากทานตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

เคล็ดลับ นอกจากนี ้คุณยังสามารถรับสงโทรสารดวยตนเองไดโดยการโทร
จากโทรศัพทหรือโดยใชคุณสมบัติการตรวจสอบการโทรจากแผงควบคุม คุณ
ลักษณะดังกลาวจะชวยใหสามารถควบคุมจังหวะการโทรได ทั้งยังมี
ประโยชนมากเมื่อคุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพื่อชำระคาโทรศัพท และตอง
กดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร
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วิธีการสงโทรสารเบื้องตนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพื่อโทรซ้ำ
หมายเลขลาสุดที่มีการโทร

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด
โทรซ้ำ/หยุด หรือกดปุม สัญลักษณ (*) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมาย
ยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ

3. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบับโดยใหหนาท่ีจะพิมพคว่ำลงบนกระจก
แลว จากนั้นกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
• การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
• เปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
• พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• การสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถาย

การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลัด
ทานสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรของทานไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขลัด จากแผงควบคุม ทาน
สามารถกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเพื่อเขาสูรายการ
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หมายเลขลัดของทาน ปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเปนปุมที่มีหมายเลขตรง
กับหมายเลขลัดหาหมายเลขแรกที่ทานต้ังไว

รายการหมายเลขลัดจะไมปรากฏขึ้นจนกวาทานจะตัง้คาหมายเลขดังกลาวไว
กอน

วิธีการสงโทรสารโดยใชหมายเลขลัดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
• ปุมการโทรหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเปนปุมที่มีหมายเลขตรงกับ

หมายเลขลัดหาหมายเลขแรก
• กด หมายเลขลัด คางไวจนปรากฎหมายเลขลัดท่ีตองการ

เคล็ดลับ ถาคุณเลื่อนดูรายการหมายเลขลัดโดยกด  หรือ  หรือ
คุณสามารถเลือกรายการหมายเลขลัดโดยใสรหัสหมายเลขลัดโดยใช
ปุมตัวเลขบนแผงควบคุม

3. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณระบุ
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณวางตนฉบบัไวบนกระจกแลว จากนั้นกด 1
เพ่ือเลือก Yes (ใช)

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาหมายเลขลัด

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
คุณสามารถกดหมายเลขโทรสารบนโทรศัพทที่ใชสายเดียวกับ HP All-in-One
ได หากคุณสะดวกท่ีจะใชการกดปุมหมายเลขบนโทรศัพทมากกวาการกดปุมบน
แผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One วิธีสงโทรสารแบบนี้เรียกวาการสงโทร
สารดวยตนเอง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร และ
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เสียงโทรศัพท หรือเสียงอ่ืนๆ จากแปนหูฟงโทรศัพท ซ่ึงจะชวยใหใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรือมีเครื่องโทรสารรับสายนี ้ขึ้นอยูกับวา
ผูรับโทรสารจะตั้งคาเครื่องโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสายดวย
ตนเอง คุณจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายนี้กอนสงโทรสารได แตหากเปนเครื่อง
โทรสารรับสายนี ้คุณจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันที เมื่อได
ยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทำใหไมรองรับ
คุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ

2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขของโทรศัพทที่ตอกับเคร่ือง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One เมื่อสง
โทรสารดวยตนเอง ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับบนแปน
โทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะไดยินสัญญาณโทร
สารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดำเนินการในขั้นตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี

หมายเหตุ เมื่อเครื่ องแจงเตือน  ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax (สง
โทรสาร) และกด เร่ิมสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี อีกครั้ง

หากมีการพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเม่ือไดยินสญัญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายใน
ชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
การโทรดวยปุมบนแผงควบคุมจะชวยใหคุณสามารถกดหมายเลขโทรศัพทจาก
ปุมบนแผงควบคุมไดเชนเดียวกับเคร่ืองโทรศัพทปกติ เม่ือสงโทรสารโดยใชการ
โทรดวยปุมบนแผงควบคุม คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท
หรือเสียงอื่นๆ จากลำโพงของ HP All-in-One ซ่ึงจะชวยใหคุณสามารถตอบ
สนองไดทันทีในขณะที่กดปุม รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย
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เคล็ดลับ ถาทานไมกรอกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที
HP All-in-One อาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไปและทำใหบริการบัตร
โทรศัพทไมจดจำรหัส PIN ถาเปนในกรณีนี ้ทานสามารถกำหนดขอมูลหมาย
เลขลัดเพ่ือบันทึกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทของทานได
หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอที่แผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี
• หากเครื่องพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ ทานจะไดยิน

สัญญาณการโทร
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ตรวจสอบใหแนใจวาทานวางตนฉบับไวบนกระจกแลว จากนั้นกด 1
เพ่ือเลือก Yes (ใช)

3. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลขบนแผง
ควบคุม

4. ปฏิบัติตามขอความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

เคล็ดลับ ถาทานใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมีรหัส PIN ของ
บัตรบันทึกไวเปนหมายเลขลัดอยูแลว เมื่อเครื่องใหทานใสรหัส PIN ให
กด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเพื่อเลือกหมายเลข
รหัส PIN ที่ทานบันทึกไว

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การปรับระดับเสียง
• การตั้งคาหมายเลขลัด
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การสงโทรสารจากหนวยความจำ
ทานสามารถสแกนโทรสารขาวดำไปยังหนวยความจำ จากนั้นจึงสงโทรสารจาก
หนวยความจำคณุลักษณะนี้มีประโยชนหากหมายเลขที่ทานพยายามสงโทรสาร
ไมวางหรือไมสามารถใชงานไดช่ัวคราวเครื่อง HP All-in-One จะสแกนตน
ฉบับไปยังหนวยความจำ และสงไปยังเครื่องโทรสารปลายทางหากสามารถเชื่อม
ตอไดหลังจากท่ีเครื่อง HP All-in-One สแกนหนาตนฉบับไปยังหนวยความจำ
แลว ทานสามารถเอาตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับไดทันที

วิธีการสงโทรสารจากหนวยความจำ
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทำใหไมรองรับ
คุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ

2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู
วิธีการแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพื่อโทรซ้ำ
หมายเลขลาสุดที่มีการโทร

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร)
จะปรากฏ

5. กด  จนกวา Scan & Fax (สแกนโทรสาร) จะปรากฏ แลวกด OK
6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ

หมายเหตุ ถาทานกด เริ่มสงโทรสารสี เครื่องจะสงโทรสารแบบขาวดำ
และจะมีขอความปรากฏบนจอแสดงผล

เคร่ือง HP All-in-One จะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจำ และจะ
สงโทรสารออกไปเมื่อเครื่องรับโทรสารปลายทางพรอมที่จะรับ

กำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดำภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไปได ซึ่งจะ
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดำภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมื่อมีอัตราการโทรต่ำลง หากตองการกำหนดเวลาการสงโทร
สาร คุณจะตองวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยาวางบนกระจก
เคร่ือง HP All-in-One จะสงโทรสารของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือถึงเวลาท่ีกำหนด
ไว

คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารหนึ่งหมายเลขตอหนึ่งครั้งเทานัน้ อยางไรก็ตาม
คุณสามารถสงโทรสารไดตามปกติ ขณะท่ีตั้งเวลาสงโทรสารไว
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หมายเหตุ คุณไมสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารสีไดเนื่องจากขอจำกัดของ
หนวยความจำ

วิธีการตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้

หมายเหตุ โปรดใสตนฉบับในถาดปอนตนฉบับ ไมใชบนกระจกเครื่อง
จะไมสามารถใชคุณลักษณะนี้ถาคุณวางตนฉบับบนกระจก

2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร)
จะปรากฏ

3. กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) จะปรากฏ แลวกด
OK

4. ปอนเวลาท่ีตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK หากเครื่องแจงเตือน
ใหกด 1 เพื่อ AM (นาฬิกา) หรือ 2 เพื่อ PM (นาฬิกา)

5. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพื่อโทรซ้ำ
หมายเลขลาสุดที่มีการโทร

6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ
HP All-in-One จะสแกนทุกหนาและเวลาที่กำหนดไวจะปรากฏบนจอ
แสดงผล เครื่อง HP All-in-One จะทำการสงโทรสารเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
ไว

วิธีการยกเลิกการกำหนดเวลาสงโทรสาร
1. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร)

จะปรากฏ
2. กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) จะปรากฏ แลวกด

OK
หากมีโทรสารท่ีกำหนดเวลาสงไวแลว การแจงเตือน ยกเลิก จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

3. กด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่ตั้งเวลาสงไวไดดวยการกด ยก
เลิก บนแผงควบคุมเมื่อเวลาที่กำหนดไวปรากฏบนจอแสดงผล

การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
ทานสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดในครั้งเดียวโดยการจัดกลุม
รายการหมายเลขลัดเปนรายการหมายเลขลัดแบบกลุม
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การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กด หมายเลขลัด คางไวจนปรากฎหมายเลขลัดที่ตองการ

เคล็ดลับ ถาคุณเลื่อนดูรายการหมายเลขลัดโดยกด  หรือ  หรือคุณ
สามารถเลือกรายการหมายเลขลัดโดยใสรหัสหมายเลขลัดโดยใชปุมตวั
เลขบนแผงควบคุม

3. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ เคร่ือง

HP All-in-Oneจะสงเอกสารไปยังแตละหมายเลขในกลุมหมายเลขลัด
• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน Fax

from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏขึ้น
ตรวจดูวาคุณไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จากนั้นกด 1 เพื่อ
เลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ ทานสามารถใชกลุมหมายเลขลัดเพื่อสงโทรสารแบบขาวดำ
ไดเทานั้น เนื่องจากขอจำกัดของหนวยความจำ HP All-in-One จะ
สแกนโทรสารลงในหนวยความจำจากนั้นจึงหมุนหมายเลขแรก เมื่อมี
การเชื่อมตอ HP All-in-One จะสงโทรสารและหมุนหมายเลขถัดไป ถา
หมายเลขไมวางหรือไมมีสัญญาณตอบรับ HP All-in-One จะทำงาน
ตามคาสำหรับ Busy Redial (โทรซ้ำเมื่อสายไมวาง) และ No
Answer Redial (โทรซ้ำเม่ือไมมีผูรับสาย) ถาไมไดทำการเชื่อมตอ
เคร่ืองจะหมุนหมายเลขถัดไป และจะสรางรายงานขอผิดพลาดใหทาน

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การตั้งคาหมายเลขลัดแบบกลุม
• พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร

การสงโทรสารตนฉบับท่ีเปนสีหรอืภาพถาย
คุณสามารถสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถายไดจากเครื่อง
HP All-in-One หากเครื่อง HP All-in-One ระบุวาเครื่องโทรสารของผูรับรอง
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รับไดเฉพาะโทรสารขาวดำเทานั้น เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสี
ขาวดำ

HP ขอแนะนำใหคุณใชเฉพาะตนฉบับสีสำหรับการสงโทรสารที่เปนสี

วิธีการสงโทรสารตนฉบับสีหรือภาพถายจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

เคล็ดลับ การทำใหภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. อยูตรงกลาง ใหวางภาพ
ถายอยูตรงกลางกระดาษเปลาขนาด letter หรือขนาด A4 จากนั้นวางตน
ฉบับลงบนกระจก

2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพื่อโทรซ้ำ
หมายเลขลาสุดที่มีการโทร

4. กด เริ่มสงโทรสารสี
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณวางตนฉบบัไวบนกระจกแลว จากนั้นกด 1
เพ่ือเลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารของผูรับรองรับเฉพาะโทรสารขาวดำ
เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสขีาวดำโดยอัตโนมัติ ขอความ
จะปรากฏขึ้นหลังจากสงโทรสาร โดยระบุวาสงโทรสารเปนแบบขาวดำ
กด OK เพื่อลบขอความ

เปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) 
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) สำหรับเอกสารที่ทานจะสงโทรสารได
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หมายเหตุ คาเหลานี้ไมมีผลตอคาการทำสำเนา ความละเอียดและความสวาง/
ความเขมของสำเนาจะถูกตั้งคาแยกจากความละเอียดและความสวาง/ความ
เขมของโทรสาร นอกจากนี้ คาที่เปลี่ยนจากแผงควบคุมจะไมมีผลตอโทรสาร
ที่สงจากคอมพิวเตอรของคุณ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร
• เปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
• การตั้งคาดีฟอลตใหม

เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร

การตั้งคา Resolution (ความละเอียด) จะมีผลตอความเร็วในการสงโทรสาร
และคุณภาพของเอกสารขาวดำที่สงมา หากเครื่องรับโทรสารไมรองรับความ
ละเอียดที่ทานเลือก เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารดวยความละเอียดสูงสุด
ที่เครื่องรับโทรสารรองรับได

หมายเหตุ ทานสามารถเปลี่ยนคาความละเอียดเฉพาะของโ ทรสารที่จะสง
เปนสีขาวดำเทานั้น HP All-in-One จะสงโทรสารสีเมื่อใชความละเอียด
Fine (ดี)

คาความละเอียดตอไปนีใ้ชไดกับการสงโทรสาร Fine (ดี), Very Fine (ดี
มาก), Photo (ภาพถาย) และ Standard (มาตรฐาน)

• Fine (ดี) ใหขอความมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการสงโทรสารเอกสารสวน
ใหญ ซึ่งจะตั้งไวเปนคาดีฟอลต เม่ือสงโทรสารที่เปนสี เครื่อง
HP All-in-One จะใชการตั้งคา Fine (ดี) เสมอ

• Very Fine (ดีมาก) ใหคุณภาพในการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อทานสงโทร
สารเอกสารที่มีความละเอียดสูงมาก หากทานเลือก Very Fine (ดีมาก) การ
สงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น และทานสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดำ
เทานั้นเม่ือใชคาความละเอียดนี้ ถาทานสงโทรสารที่เปนสี โทรสารจะถูกสง
โดยใชความละเอียด Fine (ดี) แทน

• Photo (ภาพถาย) ใหคุณภาพการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อสงภาพถายขาวดำ
หากทานเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น เม่ือภาพ
ถายที่จะสงโทรสารเปนขาวดำ HP ขอแนะนำใหทานเลือก Photo (ภาพ
ถาย)

• Standard (มาตรฐาน) จะทำใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได แตโทรสารมีคุณภาพต่ำที่สุด

เมื่อทานออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนีจ้ะกลับไปสูคาดีฟอลต เวนเสียแต
วา าทานจะตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของท านไวเปนคาดีฟอลต 
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การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. ในสวนโทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพื่อเลือกโทรหมายเลขลัดนัน้ หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพ่ือ
โทรหมายเลขลาสุดท่ีเคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Resolution (ความละเอียด)
จะปรากฏ

5. กด  เพ่ือเลือกคาความละเอียด แลวกด OK
6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ

• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง
HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่ทานกด

• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน Fax
from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏขึ้น
ตรวจดูวาทานไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จากนั้นกด 1 เพื่อ
เลือก Yes (ใช)

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาดีฟอลตใหม

เปล่ียนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) 

ทานสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัตินี้มีประโยชนหากทานกำลังโทรสารเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ ทานสามารถทำใหตนฉบับเขมขึ้นไดดวยการปรับความคมชัด

หมายเหตุ การตั้งคาของเครื่อง Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) จะใช
ไดกับโทรสารที่เปนขาวดำเทานั้น ไมสามารถใชไดกับโทรสารสี

เมื่อทานออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปเปนคาดีฟอลต เวนเสียแตวา
ทานจะต้ังคาการเปลี่ยนแปลงของท านไวเปนคาดีฟอลต
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วิธีการเปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข
ลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทรซ้ำ/หยุด เพื่อ
โทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขม
ข้ึน) จะปรากฏ

5. กด  เพ่ือเพิ่มความสวางของโทรสารหรือกด  เพ่ือเพิ่มความเขมของโทร
สารแลวจึงกด OK
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อคุณกดปุมลูกศร

6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน Fax

from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏขึ้น
ตรวจดูวาคุณไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จากนั้นกด 1 เพื่อ
เลือก Yes (ใช)

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งคาดีฟอลตใหม

การตั้งคาดีฟอลตใหม

ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของ Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) โดยใชแผงควบคุมได
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วิธีการตั้งคาดีฟอลตใหมโดยใชแผงควบคุม
1. เปล่ียนคา Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/Darker (สวางขึ้น/

เขมข้ึน)
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Set New Defaults (กำหนด

คาดีฟอลตใหม) จะปรากฏ
3. กด  จนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ แลวกด OK

สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ปองกันการสูญ
หายของขอมูลอันเกิดจากขอขัดของของสายโทรศัพทโดยโหมดดังกลาวจะตรวจ
หาขอผิดพลาดที่เกดิข้ึนระหวางการสงและจะสงสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีกคร้ัง
โดยอัตโนมัติ หากเปนสายโทรศัพทที่มีคุณภาพดีก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท
และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปนสายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสง
ขอมูลจะมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น คาดีฟอลตจะกำหนดเปน On (เปด) ใหปด ECM
หากทำใหคุณเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และคุณยอมรับคุณภาพการรับสงที่
ดอยกวาได

กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM
• จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง
• เครื่อง Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกตั้งคาเปน Medium (ปาน

กลาง) โดยอัตโนมัติ
• คุณจะไมสามารถรับสงโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

การรับโทรสาร
HP All-in-One สามารถรับโทรสารในแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา หากคุณ
ปดตัวเลือก ตอบรับอัตโนมัติ คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หากคุณเปดตัว
เลือก ตอบรับอัตโนมัติ (การตั้งคาดีฟอลต) HP All-in-One จะรับสายเรยีกเขา
และรับโทรสารโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสยีงเรียกเขาตามจำนวนที่ระบุโดยการตั้ง
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คา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (การตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) ดีฟอลตคือหาครั้ง)

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ี

• ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP All-in-One (ท่ีพอรท 2-EXT)
• โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเชื่อมตอโดยตรงกับ HP All-in-One
หากคุณรับโทรสารขนาด legal และเครื่อง HP All-in-One ไมไดต้ังขนาด
กระดาษเปน legal ในขณะนั้น เครื่องจะยอขนาดโทรสารโดยอัตโนมัติเพื่อให
พอดีกับกระดาษที่ใสไวใน HP All-in-One ถาคุณปดใชงานคุณลักษณะ
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) เครื่อง HP All-in-One
อาจพิมพโทรสารออกมามากกวาหนึ่งหนา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การรับโทรสารดวยตนเอง
• ต้ังคาการรับโทรสารสำรอง
• การส่ังพิมพโทรสารท่ีอยูในหนวยความจำ
• ขอรับโทรสาร
• สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
• การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร
• การตั้งการยอขนาดอัตโนมตัิสำหรับโทรสารที่เขามา

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสำหรับการพิมพภาพถายไว ทานอาจตอง
เปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดำเมื่อจะรับโทรสาร

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะท่ีคุณยังคงคุยอยู ซ่ึงเปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพื่อ
รับโทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ี:

• ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP All-in-One (ท่ีพอรต 2-EXT)
• โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเชื่อมตอกับ HP All-in-One

วิธีการรับสงโทรสารดวยตนเอง
1. คุณตองเปดเครื่อง HP All-in-One ไวและใสกระดาษไวในถาดรับกระดาษ

ใหเรียบรอย
2. นำตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
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3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขมากๆ เพ่ือใหคุณ
สามารถรับสายกอน HP All-in-One ตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา ตอบรับ
อัตโนมัติ เพ่ือให HP All-in-One ไมตอบรับสายเขาโดยอัตโนมัติ

4. หากคุณกำลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่อง โทร
สาร

5. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้
a. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือเริ่มสงโทรสารสี บนแผงควบคุมของ

HP All-in-One
b. เม่ือปรากฏคำสั่ง กด 2 เพื่อเลือก Fax Receive (รับโทรสาร)
c. หลังจาก HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพท

หรือถือสายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การตั้งโหมดตอบรับ

ต้ังคาการรับโทรสารสำรอง
คุณสามารถตั้งคาของ HP All-in-One ใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บ
เฉพาะโทรสารที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไวเลย
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการและขอกำหนดดานความปลอดภัย

โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ตอไปนี้สามารถใช
งานได

On (เปด) การกำหนดคาดฟีอลต เมื่อเคร่ือง Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)
เปน On (เปด) เคร่ือง HP All-in-One จะเก็บโทรสารท้ังหมดที่ไดรับไวในหนวยความจำ
ซึ่งคุณจะสามารถสั่งพิมพโทรสารลาสุดท่ีบันทึกไวในหนวยความจำไดไมเกิน 8 ชุด

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจำนอยลง เครื่อง HP All-in-One จะบันทึกขอมูลโทรสารที่ได
รับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารท่ีเกาท่ีสุดซึ่งพิมพออกมาแลว หากหนวยความจำเต็มเนื่อง
จากยังไมไดสั่งพิมพโทรสารใดๆ เครื่อง HP All-in-One จะหยุดรับสายโทรสารที่เขามา

หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารท่ีมีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีที่มีรายละเอียดมาก อาจ
ไมมีการเก็บบันทึกในหนวยความจำเนื่องจากขีดจำกัดของหนวยความจำ

On Error Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกิดขอขัด
ของ)

ทำใหเครื่อง HP All-in-One เก็บโทรสารไวในหนวยความจำเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของซึง่
ทำใหเครื่อง HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารนั้นได (เชน หาก
HP All-in-One กระดาษหมค) เคร่ือง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่เขามาไวเร่ือยๆ
ตราบเทาที่ยังมีพื้นที่หนวยความจำเหลืออยู (หากหนวยความจำเต็ม HP All-in-One จะ
หยุดรับโทรสารท่ีเขามา) เมื่อแกไขขอขัดของแลว โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจำจะถูก
พิมพออกมาโดยอตัโนมัติ และโทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจำ

Off (ปด) ซึ่งหมายความวาจะไมมกีารเก็บโทรสารไวในหนวยความจำเลย (คุณอาจตองการปด
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย) หาก
เกิดขอขัดของท่ีทำใหเคร่ือง HP All-in-One พิมพโทรสารไมได (เชน เครื่อง
HP All-in-One กระดาษหมด) เคร่ือง HP All-in-One จะหยุดรับโทรสารที่สงเขามา
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หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกเปดใช
งานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจำ
จะถูกลบทิ้ง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึงทานในขณะที่
เคร่ือง HP All-in-One กำลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอให
พวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหใหม หากตองการทราบรายการโทร
สารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax
Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบท้ิงเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

วิธีต้ังการรับโทรสารสำรองจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)

3. กด  เพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อเกิดขอขัด
ของ) หรือ Off (ปด)

4. กด OK

หัวขอที่เกี่ยวของ
การสั่งพิมพโทรสารท่ีอยูในหนวยความจำ

การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจำ
หากคุณเลือกโหมดใน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)
เปน On (เปด) เคร่ือง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวยความ
จำไมวาเคร่ืองจะเกิดขอขัดของหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ หลังจากที่หนวยความจำเต็ม เคร่ือง HP All-in-One จะบันทึก
ขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่พิมพออกมา
เมื่อไดรับโทรสารใหม ถาโทรสารที่บันทึกคาไวยังไมถูกพิมพออกมา
HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารเพิ่มจนกวาคุณจะพิมพหรือลบโทรสาร
จากหนวยความจำ คุณอาจตองการลบโทรสารในหนวยความจำเพื่อเหตุผล
ดานความปลอดภัยหรือความเปนสวนตัว สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพ
บันทึกการรับสงโทรสาร

คุณสามารถเลือกที่จะพิมพโทรสารเพียงหน่ึงรายการ หรือพิมพโทรสารทั้งหมด
ในหนวยความจำที่เก็บไวก็ได ตัวอยางเชน คุณอาจจำเปนตองพิมพโทรสารใหม
หากคุณทำสำเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวหายไป
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การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
3. กด 6 จากนั้นกด 5

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in Memory
(พิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำ)

4. เลือก Print One fax (พิมพโทรสารหนึ่งรายการ) หรือ Print All faxes
(พิมพโทรสารทั้งหมด) จากนั้นกด OK (ตกลง)
• ถาคุณเลือก Print One fax (พิมพโทรสารหนึ่งรายการ) ไว ใหเลือก

โทรสารที่คุณตองการพิมพ แลวกด OK (ตกลง)
• ถาคุณเลือก Print All faxes (พิมพโทรสารทั้งหมด) โทรสารจะถูก

พิมพตามลำดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับลาสุดกอน
ตามดวยลำดับถัดไป

5. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจำ ใหกด ยกเลิก

วิธีการลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจำโดยใชแผงควบคุม
▲ ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร

โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจำจะถูกลบออกไปหลังจากที่คุณ
ปดเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ที่ยังอยูในหนวยความจำไดดวย
การเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร) จากเมนู
Tools (เครื่องมือ) หากตองการลบ ใหกด ตั้งคา และกด 6 แลวจึงกด 7

หัวขอที่เกี่ยวของ
ต้ังคาการรับโทรสารสำรอง

ขอรับโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเคร่ือง HP All-in-One แจงใหเครื่องโทรสารอีก
เครื่องหนึ่งสงโทรสารลำดับถัดไป เมื่อทานใชคุณลักษณะ Poll to Receive
(รับโทรสาร) เครื่อง HP All-in-One จะติดตอเครื่องโทรสารที่กำหนดและขอให
สงโทรสารมา เครื่องโทรสารที่กำหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับโทรสารและมีโทร
สารท่ีพรอมสงแลว
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หมายเหตุ HP All-in-One ไมสนับสนุนรหัสผานสำหรับขอรับโทรสาร รหัส
ผานการขอรับโทรสารเปนคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยซึ่งเครื่องรับ
โทรสารจำเปนตองใชรหัสผานกับอุปกรณที่ขอรับโทรสาร ตรวจสอบใหแนใจ
วาอุปกรณที่คุณกำลังจะขอรับโทรสารไมมีการตั้งรหัสผานเอาไว (หรือไดเคย
เปลี่ยนรหสัผานที่เปนดีฟอลต) มิฉะนั้นเครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถ
รับโทรสารได

การตั้งคาขอรับโทรสารจากแผงควบคุม
1. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร)

จะปรากฏ
2. กด  จนกวา Poll to Receive (รับโทรสาร) จะปรากฏ แลวกด OK
3. ใสหมายเลขโทรสารของเครื่องที่ตองการติดตอ
4. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี

หมายเหตุ ถาทานกด เริ่มสงโทรสารสี แตผูสงสงโทรสารเปนสีขาวดำ
HP All-in-One จะพิมพโทรสารเปนสีขาวดำ

สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
คุณสามารถตั้งคาให HP All-in-One โอนโทรสารของคุณไปยังหมายเลขโทร
สารอื่นได หากคุณไดรับโทรสารที่เปนสี เครื่อง HP All-in-One จะโอนโทรสาร
เปนแบบขาวดำ

HP ขอแนะนำใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการโอนโทรสาร
ไปนั้นเปนสายโทรสารที่ใชงานได สงโทรสารสำหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวา
เคร่ืองโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่คุณโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 8

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Fax Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดำเทานั้น)
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3. กด  จนกวา On-Forward (เปดการโอน) หรือ On-Print & Forward
(เปดโอนการพิมพ) จะปรากฏ แลวกด OK
• เลือก On-Forward (เปดการโอน) ถาทานตองการสงตอโทรสารไปยัง

หมายเลขอืน่โดยไมพิมพสำเนาสำรองไวที่ HP All-in-One

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ไมสามารถโอนโทรสารไป
ยังเครื่องโทรสารที่กำหนดไวได (ตัวอยางเชน ถาเครื่องโทรสารดัง
กลาวไมไดเปดอยู) เครื่อง HP All-in-One จะพิมพโทรสารออกมา
ถาทานติดต้ัง HP All-in-One เพ่ือพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทร
สารที่ไดรับ เคร่ืองจะพิมพรายงานขอผิดพลาดออกมาดวย

• เลือก On-Print & Forward (เปดโอนการพิมพ) เพ่ือพิมพสำเนา
สำรองของโทรสารที่ไดรับบน HP All-in-One ขณะสงตอโทรสารไปยัง
หมายเลขอื่น

4. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ
5. เมื่อถูกถาม ใหปอนวันท่ีและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
6. กด OK

Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะปรากฏบนจอแสดงผล
ถา HP All-in-One ไมมีไฟเมื่อติดต้ัง Fax Forwarding (การโอนโทร
สาร) HP All-in-One จะบันทึกคาและหมายเลขโทรศัพทของ Fax
Forwarding (การโอนโทรสาร) ไว เม่ืออุปกรณมีไฟจายใหแลว การตั้ง
คา Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดดวยการกด ยกเลิก
บนแผงควบคุมเมื่อขอความ Fax Forwarding (การโอนโทรสาร)
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หรือทานอาจเลือก Off (ปด) จากเมนู Fax
Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดำเทานั้น)

การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับโทรสารขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจะ
ไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมีขอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดง
ผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพโทร
สาร
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วิธีการกำหนดขนาดกระดาษสำหรับโทรสารที่ไดรับจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก Fax
Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK

การตั้งการยอขนาดอัตโนมัติสำหรับโทรสารที่เขามา
การตั้งคา Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะกำหนดการทำ
งานของเครื่อง HP All-in-One เมื่อไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญกวาขนาด
กระดาษที่ตั้งคาดีฟอลตไว การตั้งคานี้จะถูกใชงานเปนคาดีฟอลต ดังนั้นภาพของ
โทรสารที่เขามาจะถูกลดขนาดใหพอดีกบัหนากระดาษหากเปนไปได หากไมใช
คุณลักษณะนี้ ขอมูลที่เกินหนึ่งหนากระดาษจะถูกพิมพออกมาในหนาท่ีสอง
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) มีประโยชนเมื่อคุณรับโทร
สารที่ใชกระดาษขนาด legal แตใสกระดาษขนาด letter ไวในถาดปอนเอกสาร

วิธกีารตั้งคายอขนาดอัตโนมัติจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

3. กด  เพ่ือเลือก Off (ปด) หรือ On (เปด)
4. กด OK

การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
หากคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ คุณสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กำหนดได เพ่ือที่ตอไปเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพโทรสารท่ีไดรับจากหมายเลขดังกลาว เม่ือมีสายโทร
สารเขามา เครื่อง HP All-in-One จะเทียบหมายเลขนั้นกับรายการหมายเลข
โทรสารที่ไมตองการซึ่งคุณต้ังคาไวเพ่ือกำหนดวาสายนั้นจะถูกบล็อกหรือไม
หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อก จะไม
มีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จำนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่คุณสามารถ
บล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ต้ังโหมดโทรสารที่ไมตองการ
• ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
• ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณี
ที่คุณลักษณะนี้ไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของทาน Junk Fax
Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะไมปรากฎใน
เมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

ต้ังโหมดโทรสารที่ไมตองการ
ตามคาดีฟอลต โหมด Block Junk Fax (บล็อคโทรสารที่ไมตองการ) จะเปน
On (เปด) หากทานไมไดสมคัรสมาชิกเพื่อรับบริการรหัสผูโทรผานผูใหบริการ
โทรศัพท หรือทานไมตองการใชคุณลักษณะนี้ ทานสามารถปดการตั้งคานี้ได

การตั้งโหมดโทรสารที่ไมตองการ
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 7

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบ้ืองตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 4 เพื่อเลือก Block Junk Fax (บล็อคโทรสารที่ไมตองการ)
4. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK

ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
การใสหมายเลขลงในรายการที่ไมตองการของท านสามารถทำไดสองวิธี  โดย
ทานสามารถเลือกหมายเลขจากประวัติหมายเลขผูโทรของทาน หรือใสหมายเลข
ใหมเขาไปได หมายเลขตางๆ ในรายการที่ไมตองการของทานจะถูกบลอกหาก
โหมด Block Junk Fax (บล็อคโทรสารที่ไมตองการ) ถูกต้ังคาเปน On
(เปด)

วิธีการเลือกหมายเลขจากรายการหมายเลขผูโทร
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 7

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบ้ืองตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
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3. กด 1 จากนั้นกด 1
ซึ่งจะเลือก Add Number to Junk List (เพ่ิมหมายเลขไปยังรายการที่
ไมตองการ) แลวเลือก Select Number (เลือกหมายเลข)

4. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขที่สงโทรสารมา เมื่อหมายเลขที่คุณตองการบล็อก
ปรากฏขึ้น ใหกด OK เพื่อเลือกหมายเลขนัน้

5. เมื่อการแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น ใหทำ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
• ถาคุณตองการเพิ่มหมายเลขเขาในรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตอง

การ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทำตามขั้นตอนท่ี 4 อีกครั้ง
สำหรับแตละเลขหมายที่ตองการบล็อก

• ถาดำเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพื่อเลือก No (ไมไช)

การใสหมายเลขที่จะบล็อกดวยตนเอง
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 1 จากนั้นกด 2
ซึ่งจะเลือก Add Number to Junk List (เพ่ิมหมายเลขไปยังรายการที่
ไมตองการ) แลวเลือก Enter Number (ใสหมายเลข)

4. กดปุมหมายเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสารที่จะบล็อก แลวกด OK
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฎบนหนาจอ ไมใช
หมายเลขโทรสารที่ปรากฎตรงสวนหัวของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจากหมาย
เลขดังกลาวอาจแตกตางกัน

5. เมื่อขอความแจงเตือน Enter Another? (ใสรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น ให
ทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
• ถาคุณตองการเพิ่มหมายเลขเขาในรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตอง

การ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทำตามขั้นตอนท่ี 4 อีกครั้ง
สำหรับแตละเลขหมายที่ตองการบล็อก

• ถาดำเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพื่อเลือก No (ไมไช)

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ
หากทานไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป ทานสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได
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วิธีกาลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 7

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบ้ืองตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 2
ซ่ึงจะเลือก Remove Number from Junk List (ลบหมายเลขจาก
รายการที่ไมตองการ)

4. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขที่บล็อกไว เมื่อหมายเลขที่คุณตองการลบปรากฏ
ข้ึน ใหกด OK เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น

5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
• ถาคุณตองการลบหมายเลขออกจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตอง

การ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทำตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง
สำหรับแตละเลขหมายที่ตองการบล็อก

• ถาดำเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก No (ไมไช)

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยการใชโทรศัพทระบบ IP
phone

คุณอาจสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึ่งจะชวยใหคุณ
สามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่อง HP All-in-One โดยใชอินเทอรเน็ต วิธีนี้
เรียกวา การสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet
Protocol - FoIP) คุณอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) หาก
คุณ

• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรทโทรศัพทระบบอนาล็อกสำหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยการตอสายโทรศัพทเขากบั
พอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ HP All-in-One เทานั้น ซึ่งหมายความวาการ
เช่ือมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมี
แจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสำหรับเชื่อมตอโทรสาร) หรือผานบริษัท
โทรศัพท

บริการ FoIP อาจทำงานไมถูกตองเมื่อเครื่อง HP All-in-One กำลังรับสงโทร
สารดวยความเร็วสูง (33600 bps) หากคุณประสบปญหาในการรับสงโทรสาร
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ใหใชความเร็วโทรสารในระดับต่ำลง ซ่ึงคุณสามารถทำไดโดยเปลี่ยนการตั้งคา
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก Fast (ดวน) (ดีฟอลต) เปน Medium
(ปานกลาง)
คุณควรตรวจสอบกับทางบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อใหแนใจวา
บริการโทรศัพทผานอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาวรองรับการรับสงโทรสาร
หากบริษัทดังกลาวไมรองรับบริการโทรสาร คุณอาจประสบปญหาในการรับสง
โทรสารผานอินเทอรเน็ตเปนชวงๆ

หัวขอที่เกี่ยวของ
การตั้งความเร็วโทรสาร

การพิมพรายงาน
คุณสามารถตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและ
รายงานการยืนยันของการรับหรือสงโทรสารแตละคร้ังโดยอัตโนมัติ คุณยัง
สามารถสั่งพิมพรายงานระบบดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้จะมี
ขอมูลระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP All-in-One
โดยคาดีฟอลตจะกำหนดใหเครื่อง HP All-in-One พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมี
ปญหาในการรับสงโทรสารเทานั้น ขอความการยืนยันที่ระบุผลการสงโทรสารจะ
ปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• พิมพรายงานขอขัดของเม่ือรับสงโทรสาร
• พิมพบันทึกการรับสงโทรสาร
• พิมพรายงานอื่น

พิมพรายงานยนืยันการโทรสาร
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเม่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนท่ีจะสงโทร
สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (รับ
สง) อยางใดอยางหนึ่ง

คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคอื Off (ปด) ซ่ึงหมายความวาเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพรายงานยืนยนัสำหรับการสงและรับโทรสารแตละ
ครั้ง ขอความที่ระบุวาไดมีการสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฎเปนขอความ
สั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง
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วิธีการใชการยืนยันจากโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 2 จากนั้นกด 3

ซ่ึงจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Fax Confirmation
(การยืนยันโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Off (ปด) ไมตองพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร เม่ือไมมีปญหาในการสงและรับ ซ่ึงจะตั้งไว
เปนคาดีฟอลต

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

Send & Receive
(รับสง)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

เคล็ดลับ หากทานเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ
Send & Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความ
จำ ทานสามารถใสรปูภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent
Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) กด ตั้งคา กด 2 แลวกด 2
อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมนู Image on Fax Send Report (รูป
ภาพในรายงานการสงโทรสาร)

พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรบัสงโทรสาร
คุณสามารถกำหนดคา HP All-in-One เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมัติเมื่อเกิดขอ
ขัดของขณะรับสงโทรสารได

วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดย
อัตโนมัติ
1. กด ต้ังคา
2. กด 2 จากนั้นกด 3

ซ่ึงจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Fax Error Report
(รายงานขอผิดพลาดการรับสงโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Send & Receive
(รับสง)

เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อเกดิขอขัดของใดๆ ก็ตามเกี่ยวกบัโทรสาร (คาดีฟอลต) ซึ่ง
จะตั้งไวเปนคาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับโทรสาร
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On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอขัดของในการสงโทรสาร

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการรบั

พิมพบันทึกการรับสงโทรสาร
บันทึกการรับสงโทรสารจะชวยใหคุณสามารถพิมพบันทึกการรับสงโทรสารครั้ง
ลาสุดไดประมาณ 30 รายการ ในกรณีที่การรับสงโทรสารมีขอผิดพลาด จะมีการ
ระบุขอผิดพลาดเปนโคดขอผิดพลาดไวในบันทึกการรับสงโทรสาร

หากจำเปน (เชน เพ่ือวัตถุประสงคดานความปลอดภัย) คุณสามารถลบบันทึกทั้ง
หมดจากหนวยความจำไดอยางงายดาย ซึ่งจะลบโทรสารที่บันทึกไวใดๆ จาก
หนวยความจำดวย

วิธีการพิมพบันทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 2 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และพิมพบันทึกการรับ
สงโทรสาร

วิธีลบบันทึกการรับสงโทรสารออกจากหนวยความจำ
1. กด ต้ังคา
2. กด 6 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Tools (เคร่ืองมือ) แลวเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการ
รับสงโทรสาร)
เครื่องจะลบบันทกึการรับสงโทรสารและโทรสารอื่นๆ ท่ีถูกบันทึกไวใน
หนวยความจำ

พิมพรายงานอื่น
คุณสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP All-in-One ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของโทรสารลาสุดที่สง รายการหมายเลขลัดที่ต้ังไว หรือรายงานการทดสอบ
เครื่องเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา
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วิธีการพิมพรายงานจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา จากนั้นกด 2

ซ่ึงจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน)
2. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Fax Confirmation
(การยืนยันโทรสาร)

คุณจะสามารถตั้งคาใหพมิพรายงานการยืนยันไดโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ หากทานเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send &
Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความจำ ทานสามารถใสรปู
ภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent Confirmation (การยืนยันการสง
โทรสาร) กด ตั้งคา กด 2 แลวกด 2 อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมน ูImage on Fax
Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร)

Fax Error Report
(รายงานขอผิดพลาด
การรับสงโทรสาร)

คุณจะสามารถตั้งคาใหพิมพรายงานขอผิดพลาดไดโดยอัตโนมัติ

Self-Test Report
(รายงานการทดสอบ
เคร่ือง)

พิมพรายงานเพื่อชวยวินิจฉัยปญหาในการพมิพและการปรับตำแหนง โดยรายงานน้ี
จะมีขอมูลสำคัญสำหรับในกรณีที่คณุตองการติดตอฝายสนับนุน HP

Last Transaction
(รายการสุดทาย)

พิมพรายละเอียดเก่ียวกับโทรสารทีส่งไปครั้งลาสุด

Fax Log (ไฟลบันทึก
การสงโทรสาร)

พิมพบันทึกรับสงโทรสารประมาณ 30 รายการสุดทาย

Speed Dial List
(รายการหมายเลขลัด)

พิมพรายการหมายเลขลัดท่ีตั้งโปรแกรมไว คุณสามารถพิมพรายการนีไ้ดโดยเลือก
Speed Dial List (รายการหมายเลขลัด) จากเมน ูSpeed Dial Setup (ตั้งคา
หมายเลขลัด) หากตองการพิมพ ใหกด ตั้งคา และกด 2 แลวจึงกด 4

Caller ID Report
(รายงานหมายเลขผู
โทร)

ถาคุณสมัครสมาชิกบริการแสดงรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
รายงานนี้จะพิมพรายการโทรสาร 30 รายการสุดทายที่คณุไดรับ รายงานจะแสดง
หมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลา และอาจรวมถึงชื่อผูสง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรูปแบบที่ผูให
บริการโทรศัพทใชเพื่อสงขอมูลรหสัผูโทร

หมายเหตุ คุณลักษณะน้ีไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีท่ีคุณ
ลักษณะน้ีไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Caller ID Report (รายงาน
หมายเลขผูโทร) จะไมปรากฎในเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน)

Junk Fax List
(รายการโทรสารที่ไม
ตองการ)

ถาคุณสมัครสมาชิกบริการรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการโทรศัพทของคุณ และได
กำหนดหมายเลขโทรสารที่ไมตองการไว รายงานนี้จะพิมพรายการหมายเลขโทรศัพท
ท่ีคุณบล็อกไวออกมาดวย (จำนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่คณุสามารถบล็อกไดจะ
แตกตางกันตามรุน)

หมายเหตุ คุณลักษณะน้ีไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีท่ีคุณ
ลักษณะน้ีไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Junk Fax List (รายการโทรสาร
ท่ีไมตองการ) จะไมปรากฎในเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน)

หัวขอที่เกี่ยวของ
• พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร
• พิมพบันทึกการรับสงโทรสาร
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• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การหยุดรับสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กำลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
▲ กด ยกเลิก บนแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารทานกำลังจะสงหรือรับ หาก

HP All-in-One ไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด ยกเลิก อีกครั้ง
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้นจะยกเลิก
การพิมพโทรสารสวนทีย่ังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขที่กำลังโทร
▲ กดยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกำลังโทรอยู
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11 การบำรุงรักษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตองทำ
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกำจัดฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสำเนาและ
งานสแกนสะอาด ทานจะตองเปลี่ยน ปรับตำแหนง หรือทำความสะอาดตลับหมึก
พิมพของทานเปนครั้งคราว หัวขอนี้เปนคำแนะนำดานการดูแลรักษาเครื่อง
HP All-in-One ของทานใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจำเปน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การดูแลตลับหมึกพิมพ

การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
ทานจำเปนตองทำความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพื่อใหสำเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การทำความสะอาดกระจก
• การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
• การทำความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก
• การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

การทำความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทำใหประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทำงานอยางถูก
ตองของคุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีกับหนา)
นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทำความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ และอาจมีลายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติสกปรก
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การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำท่ีชุบน้ำยาทำความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทำความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกดิจุดบนกระจก
4. เปดเคร่ือง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปล๊ักไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป

2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้ำที่ชุบน้ำสบูออนๆ และ
น้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝาปด

3. เช็ดแผนรองโดยใชผาแหงนุมที่ไมมีสวนผสมของสำลี

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอยขีด
ขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกคร้ังเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอกของ
HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได
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การทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ำเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจำเปนตองทำความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One อยา
วางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอล

การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
ถาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษครั้งละหลายแผนหรือไมดึงกระดาษ
ธรรมดา คุณอาจตองทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผนคั่น ยกฝาของตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติขึ้นเพื่อเขาถึงตัวดึงกระดาษดานใน จากนั้นทำความสะอาดลูก
กลิ้งหรือแผนคั่น แลวจึงปดฝา

วิธีการทำความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนคั่น
1. นำกระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ยกฝาครอบถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (1)

ทำใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง (2) และแผนคั่น (3) ตามที่แสดงดาน
ลาง

1 ฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 ลูกกลิ้ง

3 แผนคั่น
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3. ใชผาสะอาดที่ไมมีขุยชุบน้ำใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
4. ใชผานั้นเช็ดสิ่งที่ตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน

หมายเหตุ หากสิ่งท่ีตกคางไมหลุดออกมาเมื่อใชน้ำ ใหลองใช
อัลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)

5. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การทำความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ปด HP All-in-One และถอดสายไฟออก

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติขึ้น

3. ยกฝาขึ้น ในลักษณะเดียวกับขณะที่ทานวางตนฉบับลงบนกระจก
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4. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติขึน้

มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

5. ทำความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทำความเสียหายตอเครื่อง

6. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติต่ำลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
7. ปดฝา
8. เสียบสายไฟและเปด HP All-in-One

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
ทานสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมือ่
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพ
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เคล็ดลับ และทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตอง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพหรือไม

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One สามารถตรวจระดับหมึกที่เปนหมึก HP  
ของแทไดเทานั้น ระดับหมึกในตลับหมึกพิมพท่ีมีการเติมหรือใชในอุปกรณ
อ่ืนอาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

หมายเหตุ ระดับของหมึกพิมพที่แสดงนี้เปนเพียงการประมาณเทานั้น
ปริมาณหมึกพิมพที่แทจริงอาจแตกตางกันไป

หากตองการตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพจากซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ
HP
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้นมา
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels(ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้นมา

หัวขอที่เกี่ยวของ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู การสั่งซ้ือ
ตลับหมึกพิมพ

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปล่ียนตลับหมึกพิมพ รายงานนี้จะใหขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่งรวม
ถึงตลับหมึกพิมพดวย

วิธีการพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
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3. กด 2 จากนั้นกด 4
ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Self-Test Report
(รายงานการทดสอบเครื่อง)
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งอาจระบุสาเหตุ
ของปญหาการพิมพ ตัวอยางการทดสอบหมึกพิมพในรายงานจะปรากฏดาน
ลาง

4. ตรวจสอบใหแนใจวาแถบสีไมขาดหาย

ถาเสนสีดำหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหากับ
ตลับหมึกพิมพสีดำในชองเสียบดานขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือ
แตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุไดวามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
ในชองเสียบทางซาย

หากแถบสีไมปรากฎเปนสีดำ สีน้ำเงินอมเขียว สีมวงแดง และสีเหลือง คุณ
อาจตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากไมสามารถแกปญหาดังกลาวได
โดยการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ คุณอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP All-in-One คุณตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่แผงดานหนา
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หมายเหตุ หมึกจากตลับหมึกที่ใชในกระบวนการพิมพในลักษณะตางๆ กัน
รวมถึงข้ันตอนเตรียมการทำงาน ซ่ึงจะเตรียมเครื่องและตลับหมึกสำหรับการ
พิมพ และการทำความสะอาดหัวพิมพเพ่ือใหหวัพนหมึกไมเกิดการอุดตนั
และหมึกไหลผานไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวนจะถูกเก็บไวใน
ตลับหมึกหลังจากถูกนำไปใชงานแลว

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูwww.hp.com/go/inkusage

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การดูแลตลับหมึกพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
• การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
• การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
• การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
• การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูชื่อช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพ ู(ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

บท 11

140 การบำรุงรักษา HP All-in-One

http://www.hp.com/go/inkusage


จับตลับหมึกพิมพดานที่เปนพลาสติกสีดำ โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการเขยา
ตลับหมึกพิมพอาจทำใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือตลับหมึก
พิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย

หมายเหตุ เมื่อระดับหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะมีขอความปรากฏ
ข้ึนบนจอแสดงผล ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพไดโดยใช
ซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac) ท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความ
ข้ึนบนจอแสดงผล นอกจากนี ้ทานยังสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพได
โดยการใช Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ที่มีอยูผานทาง
ซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP ที่อยูในเครื่องของทานหรือดวยการ
ใชกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ) บนคอมพิวเตอร

เม่ือทานไดรับขอความเตือนบนจอวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาทานมีตลับหมึกพิมพพรอมสำหรับเปลี่ยน นอกจากนี ้ทานควรเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพเมื่อพบวาขอความมีสีจาง หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ
ซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

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

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะท่ีทานเปดฝา
ตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One จะไม
ปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทำให HP All-in-One
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมึกพิมพเองในขณะที่ตลับหมึกพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพควรเคลื่อนไปทางขวาสุดของ HP All-in-One ถาตลับหมึก
พิมพไมเลื่อนไปทางขวาสุด ใหปดฝาครอบ แลว ปด HP All-in-One และ
เปดอีกครั้ง

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทำงานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกำลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามส ีใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบทางซาย
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หากคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดำ ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ
ทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสำหรับตลับหมึกพิมพสีดำ

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากคุณกำลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับต่ำหรือ

หมึกหมด ควรนำตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต
HP ดำเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถนำตลับหมึกพิมพมา
รีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต
ตอไปนี้:
www.hp.com/recycle
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6. นำตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดำ และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพ ู(ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทำใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุดของ
ตลับหมึกพิมพออกไปขางหนา เมื่อตลับหมึกพิมพเขาที่จะไดยินเสียงดังคลิก
หากคุณใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทาง
ซาย
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หากคุณใสตลับหมึกพิมพสีดำ ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทางขวา

8. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

9. หากคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ขั้นตอนการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
จะเริ่มตนขึ้น
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10. ตรวจสอบใหแนใจวามีกระดาษธรรมดาใสอยูในถาดปอนกระดาษ แลวกด
OK (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพออกมา

11. วางหนากระดาษสำหรับปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพโดยหงายดานที่จะพิมพ
ข้ึน และใหสวนบนของกระดาษเขาไปตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวจึงกด
ปุม OK (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ นำกระดาษที่ใชปรับ
ตำแหนงตลับหมึกพิมพไปแปรใชใหมหรือนำไปทิ้ง

หัวขอที่เกี่ยวของ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่คุณพิมพ และทำสำเนาใหดีท่ีสุดไดดวย
เครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซ้ือตลับหมึกพิมพภาพถาย นำตลับหมึกพิมพ
สีดำออกและใสตลับหมึกพิมพภาพถายเขาไปแทน เม่ือติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิด
สามสีและตลับหมึกพิมพภาพถายแลว คุณจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทำใหภาพสี
ที่ออกมามีคุณภาพดีข้ึน

เมื่อตองการพิมพเอกสารที่เปนขอความธรรมดา ใหเปลี่ยนมาใชตลับหมึกพิมพสี
ดำ ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงที่ผนึกแนนเพื่อเก็บตลับหมึกพิมพให
ปลอดภัยเม่ือไมไดใชงาน

หัวขอที่เกี่ยวของ
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู การสั่ง

ซ้ือตลับหมึกพิมพ
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน

ตลับหมึกพิมพ
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ

ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลบัหมึกพิมพ
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพดวย สำหรับในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพจะอยูในกลองซึ่งใหมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One หากตลับหมึกพิมพ
ของทานหรือ HP All-in-One ไ มมีตัวปองกันตลับหมึกพิมพ  ทานสามารถใช
ถุงที่ผนึกแนนเก็บตลับหมึกพิมพได
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ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเม่ือนำตลับหมึกพิมพออกจาก
HP All-in-One โดยตั้งใจจะนำกลับมาใชใหมในภายหลัง ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดำไวในตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพเมื่อนำตลับหมึกพิมพสีดำออก เพื่อจะไดพิมพภาพถายคุณภาพสูง
ดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพ 3 สี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยเอียงตลับหมึก

เล็กนอย และดันตลับหมึกพิมพจนเขาที่ดังคลิก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากนั้น

คอยๆ ดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
เคร่ืองHP All-in-One จะมีขอความแจงใหทานปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ทานยังสามารถปรับตำแหนงตลับ
หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังใน
HP All-in-One ไดดวย การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจะทำใหไดงานพิมพที่
มีคุณภาพสูง
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หมายเหตุ ถาทานนำตลับหมึกพิมพออกมาแลวนำใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ เครื่อง
HP All-in-One จะจำคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังนั้น ทานไมตองปรับแนว
ตลับหมึกพิมพอีก

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตำแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตำแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลองปรับตำแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตำแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึก
พิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support เม่ือเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
แลวคลิกที ่Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทาง
เทคนิค

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพออกมา
2. ใสหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ำลงและให

สวนบนของหนาอยูตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ นำกระดาษที่ใชปรับ
ตำแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนำไปท้ิง
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การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมซึ่งทำไดตลอดเวลา
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตำแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตำแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลองปรับตำแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตำแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึก
พิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทาง
เทคนิค

2. กด ต้ังคา
3. กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Tools (เคร่ืองมือ) และเลือก Align Print Cartridge (ปรับ
ตำแหนงตลับหมึกพิมพ)
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพออกมา

4. ใสหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงและให
สวนบนของหนาอยูตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวกด OK
เคร่ือง HP All-in-One จะปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ นำกระดาษท่ีใชปรับ
ตำแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนำไปทิ้ง
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การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพโดยใชซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตำแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตำแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลองปรับตำแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตำแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึก
พิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support เม่ือเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
แลวคลิกที ่Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทาง
เทคนิค

2. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก
Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services (บริการเครื่องมือ)
4. คลิก Align the Print Cartridges (การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ)

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพออกมา
5. วางหนากระดาษสำหรับปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพโดยคว่ำดานที่จะพิมพ

ลง และใหสวนบนของกระดาษเขาไปตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวจึงกด
ปุม OK
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ นำกระดาษที่ใชปรับ
ตำแหนงตลับหมึกพิมพไปแปรใชใหมหรือนำไปทิ้ง

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ใชคุณสมบัตินี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวในแถบ
สี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมึกพิมพในครั้งแรก หามทำความสะอาดตลับ
หมึกพิมพโดยไมจำเปน เพราะจะทำใหสูญเสียหมึกโดยเปลาประโยชนและอายุ
การใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง
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การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
3. กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Clean Print Cartridge (ทำความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ)
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนำกลับมาใชใหม
หรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสำเนาที่ออกมายังไมดขีึ้นหลังจากทำความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจากซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เคร่ืองพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) จะปรากฎขึ้นมา
3. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
4. คลิก Clean the Print Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพการพิมพหรือสำเนาที่ออกมายังไมดขีึ้นหลังจากทำความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทำความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
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หัวขอที่เกี่ยวของ
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู การสั่ง

ซ้ือตลับหมึกพิมพ
• สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน

ตลับหมึกพิมพ

การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลบัหมึกพิมพ
ทำความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ำบน
หนาจอใหคุณตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่คุณไดทำความสะอาดหรือปรับ
ตลับหมึกพิมพแลว

กอนทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนำตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมีอะไรติดอยูบนหนาสมัผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึก
พิมพเขาไปใหม หากยังมีขอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทำความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสำลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสำหรับการทำความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำด่ืม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปอนที่ทำใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวัง  หาม ใชน้ำยาทำความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทำ
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ น้ำยาเหลานั้นอาจทำใหตลับหมึกพิมพ
หรือ HP All-in-One เสียหาย

วิธีทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทำงานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป
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3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลบั อยาทิ้งตลับ
หมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสำลีลงในน้ำกล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทำความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทำความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในชองเสยีบดันตลับหมกึไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

9. ทำเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจำเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

หัวขอที่เกี่ยวของ
การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก

การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
หากเครื่อง HP All-in-One ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มีฝุนละออง อาจมีเศษ
ผงสะสมอยูภายในเครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม พรม
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หรือใยผาเมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมึกพิมพ อาจทำใหหมึกกระจายเปนริ้ว
หรือเปนรอยเปอนในหนาท่ีพิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไขไดโดย
การทำความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก หากทานยังคงเห็น
เสนร้ิวและรอยเปอนอยูบนหนาที่พิมพหลังจากท่ีทำความสะอาดตลับหมกึ
พิมพเรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมหรือหรือซอฟตแวรท่ีทานติดตั้งกับ
HP All-in-One

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสำลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสำหรับการทำความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำด่ืม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปอนที่ทำใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทำใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1. เปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทำงานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ อยาท้ิงตลับ
หมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
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5. นำผายางชุบน้ำสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชแผนยางทำความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดังรูป

ดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทำความสะอาด)

2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวัง หาม ทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. เลื่อนตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในชองเสยีบดันตลับหมกึไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

8. ทำเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจำเปน
9. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

หัวขอที่เกี่ยวของ
การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ 155



บท 11

156 การบำรุงรักษา HP All-in-One



12 การแกไขปญหาเบื้องตน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับโทรสาร
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทำสำเนา
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสแกน
• การอัพเดตอุปกรณ
• ขอผิดพลาด

คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เคร่ือง HP All-in-One ไมทำงาน
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอแนะนำสำหรับการใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การแกปญหากระดาษติด
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

เคร่ือง HP All-in-One ไมทำงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วิธีแกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับ HP All-in-One และ

อะแดปเตอรแนนดีแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับท่ีตอสายดนิ ตัว
ปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับที่ตอสายดิน

• หากคุณใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงาน
อยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเคร่ือง HP All-in-One เขากับเตารับที่ตอ
สายดินโดยตรง

• ตรวจสอบเตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทำงานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากคุณเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับที่มีสวิตช ใหตรวจดูวา
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ: คุณกดปุม เพาเวอร เร็วเกินไป

วิธีแกไข: เครื่อง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากคุณกดปุม
เพาเวอร เร็วเกินไป กดปุม เพาเวอร หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให
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HP All-in-One เปดเครื่อง หากคุณกดปุม เพาเวอร อีกครั้งในชวงเวลานี้
คุณอาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวัง ถา HP All-in-One ยังคงไมทำงาน อาจเปนไปไดวามี
ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากเตารับ
และติดตอ HP ไปที:่ www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือ
ขอทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค

ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB 
หาก HP All-in-One และคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได ใหลองทำดังนี้:
• การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม

เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
สายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กด
ปุม เพาเวอร เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

• ตรวจสอบสาย USB หากคุณใชสายเคเบิลเกา สายดังกลาวอาจทำงานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงานไดหรือ
ไม หากคุณประสบปญหา อาจจำเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบ
วาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร

• ดูใหแนใจวาพอรต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณสามารถใชงานได
ตรวจเช็คเอกสารที่ใหมากับระบบปฏิบัติการเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ถึงเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเคร่ือง
HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีกดานหนึ่ง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจาก
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เช่ือมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปด
ใหมอีกครั้ง

• หากคุณเช่ือมตอ HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตองตรวจดูวาตัวฮับได
เปดใชงานแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยัง
คอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร คุณอาจตองถอดสายของผลิตภัณฑรุน
เกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน

• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจาก
ที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร ปดเคร่ือง
HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP All-in-One และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูโปสเตอรการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดผลดีที่สุด โปรดใชตลับหมึกพิมพของ HP  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ
ตอไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ HP และเพื่อใหไดคุณภาพ
งานพิมพสูงสุด

• เก็บตลับหมึกพิมพทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑจนกวาจะตองการใชงานจึงนำ
ออกมา

• เก็บตลับหมึกพิมพไวที่อุณหภูมิหอง (15.6°-26.6° C หรือ 60°-78° F)

บท 12

160 การแกไขปญหาเบ้ืองตน



• เมื่อดึงเทปปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแลวหามติดเทปดังกลาวลงไปใหม
การพยายามติดเทปพลาสติกอีก อาจทำใหตลับหมึกพิมพเสียหาย ควรใสตลับ
หมึกพิมพใน HP All-in-One ทันทีหลังดึงเทปพลาสติกออก หากไมสามารถ
ใสตลับหมึกพิมพทันทีได ควรเก็บตลับหมึกพิมพไวในกลองเก็บตลับหมึก
พิมพ หรือถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ

• HP แนะนำวาคุณไมควรนำตลับหมึกพิมพออกจาก HP All-in-One จนกวา
จะมีตลับหมึกพิมพใหมท่ีพรอมจะนำมาติดตั้ง

• ปด HP All-in-One จากแผงควบคุม หามปดเครื่องดวยการปดสวิตชแผง
รวมหรือดึงสายไฟออกจาก HP All-in-One หากคุณปด HP All-in-One
ไมถูกตอง ตลับหมึกพิมพจะไมกลับเขาสูตำแหนงที่ถูกตอง และตลับหมึก
พิมพอาจแหงได

• หามเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเวนแตในกรณีที่จำเปน การกระทำดังกลาว
จะทำใหตลับหมึกพิมพโดนอากาศ ซึ่งจะลดอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หากคุณปลอยใหฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยูเปนเวลานาน
เคร่ือง HP All-in-One จะปดตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันไมใหโดน
อากาศ

• ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพเมื่อสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลง
อยางเห็นไดชัด

เคล็ดลับ ทานอาจสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลงหากตลับหมึก
พิมพไมไดใชงานเปนเวลานาน

• อยาทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจำเปน เพราะจะทำใหเปลืองหมึก
และทำใหตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
HP All-in-One ถูกออกแบบมาเพื่อใหทำงานไดดีกับกระดาษเกือบทุกประเภท
ทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซ้ือในปริมาณมาก หาประเภทกระดาษที่ใช
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งานไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบมาเพื่อใหไดงาน
พิมพคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้ ใหปฏิบัติตามขอแนะนำเหลานี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป ที่มีเนื้อกระดาษมัน หรือท่ียืดงาย กระดาษดัง
กลาวอาจถูกดึงเขาทางชองกระดาษอยางผิดปกติ ทำใหเกิดปญหากระดาษ
ติด

• ควรเก็บสื่อภาพถายในบรรจุภัณฑเฉพาะภายในถุงพลาสตกิที่ปดซ้ำไดและ
วางบนพื้นเรียบในที่แหงและเย็น เมื่อพรอมจะพิมพงานแลว ใหนำเฉพาะ
กระดาษที่คุณตั้งใจจะใชออกมาในทันท ีเมื่อพิมพเสร็จแลว ใหใสกระดาษ
ภาพถายที่ไมใชกลับเขาถุงพลาสติก

• หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษ
อาจมวนงอทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษที่มวนงออาจทำให
กระดาษติดดวย

• ควรจับที่ขอบของกระดาษภาพถายเสมอ เพราะรอยนิ้วมือบนกระดาษภาพ
ถายอาจลดคุณภาพงานพิมพ

• หามใชกระดาษที่มีเนื้อหาเกินไป เพราะจะทำใหพิมพรูปภาพหรือขอความ
ออกมาไมถูกตอง

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• เก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือในหนังสือสำหรับจัดเก็บ
เพื่อปองกันไมใหสีไหลซึมเมื่อเวลาผานไปเพราะความชื้นสงู ใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus เพื่อใหงานพิมพท่ีดีที่สุด

ขอแนะนำสำหรับการใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
ทำตามขั้นตอนงายๆ เหลานี้เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีพบบอยเมื่อใชตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ

• ดึงลวดเย็บกระดาษหรือที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
• แนใจวากระดาษไมหนาหรือบางจนเกินกวาที่เครื่อง HP All-in-One จะใช

งาน
• อยาใสกระดาษในถาดของตัวปอนเอกสารมากเกินไป ตัวปอนกระดาษ

อัตโนมัติสามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมากถึง 20 แผน
หรือกระดาษขนาด legal 15 แผน

• หามใชกระดาษที่โคงงอหรือมีเนื้อกระดาษหลุดลุย ถาคุณตองใชกระดาษที่
ถูกนำออกจากหวงเย็บเลม ใหตัดเล็มขอบกระดาษ

• หามใสภาพถายในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เพราะตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติอาจทำใหภาพถายเสียหายได ควรวางภาพถายลงบนกระจกเพื่อ
สแกนหรือทำสำเนา
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• แนใจวาตวักั้นกระดาษดานกวางในถาดตัวปอนเอกสารพอดีกบักระดาษโดย
ไมทำใหกระดาษโคงงอ

• วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้

การแกปญหากระดาษติด
หากใสกระดาษไวในถาดปอนเขา คุณอาจตองนำเอากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง
ออกมาทางฝาครอบดานหลัง

กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทำโดยทั่วไปสามารถ
ทำใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได

• การใสกระดาษมากเกนิไปในถาดปอนเอกสาร สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับปริมาณกระดาษสูงสุดที่สามารถใสลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได
โปรดดูที่ ขอมูลดานเทคนิค

• การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสำหรับ HP All-in-One
• การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่ HP All-in-One

กำลังปอนกระดาษ

วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากชองดานหลัง
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของชองดานหลังเพื่อเปดฝาปด ถอดฝาปดโดยการดึง

ออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษทีต่ิดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ
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2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

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

3. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่ คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
4. กด OK เพื่อเร่ิมงานปจุบันตอ

วิธีการนำกระดาษติดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. ใหยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติขึน้

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

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

3. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกับตลับหมึกพิมพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหาน้ันเกิด
จากตลับหมึกพิมพ

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนของตลับหมึกพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดำออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพน

หมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
ตรวจสอบใหแนใจวามีการนำเทปพลาสติกออกเรียบรอยแลว หากยังมีเทป
พลาสติกหุมหัวฉีดหมึกไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพูออก

2. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ ดัน
ตลับหมึกไปดานหนาจนกระท่ังเขาท่ีดังคลิก

3. ทำตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ำอีกครั้งสำหรับการใสตลับหมึกพิมพสามสีทาง
ซายมือ

4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อใหทราบแนชัด
วามีปญหาที่ตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานนี้จะประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกบัตลับหมึกพิมพของ
คุณ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานะ

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึก
พิมพ

6. หากปญหายังคงมีอยู ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพโดยใชผาที่ไมมีสวนผสมของสำล ีชุบน้ำและบิดใหแหงหมาดๆ และใช
น้ำกลั่น

7. หากคุณยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพ
ใดท่ีกำลังมีปญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หมึกพิมพเลอะหรือเปอน
• ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติรองรับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มีเอกสาร

เลย
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซ่ึงอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารที่พิมพออกมามีเสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามีสีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรือเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนร้ิวแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบี้ยว
• โทรสารที่ไดรับมีคุณภาพการพิมพต่ำ
• โทรสารที่ไดรับบางหนาสีจางหรือวางเปลา
• หมึกพิมพกำลังพนละอองหมึกมากเกินไปบนกระดาษขณะที่ทำสำเนาหรือ

พิมพภาพถาย
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

หมึกพิมพเลอะหรือเปอน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสมสำหรับ HP All-in-One
วิธีแกไข: ใหใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่
เหมาะสำหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหา
หรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาด
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ตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจตองเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: กระดาษอยูในตำแหนงชิดกับตลับหมึกพิมพมากเกินไปใน
ระหวางพิมพ

วิธีแกไข: หากกระดาษอยูใกลกับตลับหมึกพิมพมากเกินไปในระหวางที่
พิมพ อาจทำใหเกิดรอยเปอนหมึกได ปญหานี้จะเกิดข้ึนถากระดาษเผยอขึ้น
ยับ หรือ มีความหนามากเชนซองจดหมาย ควรตรวจสอบวาไดวางกระดาษ
ราบไปกับถาดปอนกระดาษ และกระดาษไมยับจนเกินไป

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติรองรับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มีเอกสารเลย

สาเหตุ: อาจตองทำความสะอาดแผนคัน่หรือลูกกลิง้ภายในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ ไสดินสอ ขี้ผ้ึง หรือหมึกอาจติดอยูบนลูกกลิ้งและแผนค่ัน
หลังจากใชงานเปนเวลานาน หรือในกรณีท่ีคุณทำสำเนาเอกสารที่เปนลายมือ
หรือเอกสารที่มีหมึกอยูในปริมาณมาก
• หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ คุณจำเปนตองทำความ

สะอาดลูกกลิ้งดานในตวัปอนกระดาษอัตโนมัติ
• หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผนแทนที่จะดึงแผน

เดียว คุณจำเปนตองทำความสะอาดแผนคั่นซ่ึงอยูดานในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ

วิธีแกไข: ใสกระดาษเปลาขนาดเต็มแผนจำนวนหนึ่งหรือสองแผนเขาไป
ในถาดปอนกระดาษ และกด เริ่มทำสำเนาขาวดำ เม่ือกระดาษธรรมดาผาน
ไปยังตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิกระดาษจะคลายและดูดซับสิ่งตกคางจากลูก
กลิ้งและแผนค่ัน

เคล็ดลับ หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษธรรมดา ใหทำ
ความสะอาดลูกกลิ้งดานหนา เช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ำหมาดๆ

หากปญหายังคงมีอยู หรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ คุณ
สามารถทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผนค่ันดวยตนเองได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
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หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพ

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

วิธีการกำหนดประเภทกระดาษสำหรับทำสำเนา
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Paper Type (ประเภท

กระดาษ) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

วิธีการตั้งคาประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
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สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพการพิมพหรือคุณภาพสำเนาใน
HP All-in-One ถูกต้ังคาไวต่ำเกินไป
วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มปริมาณหมึกพิมพที่ใชในการพิมพหรือทำสำเนา

วิธีเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
7. ในพื้นที่ Print quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพ

ที่เหมาะสมสำหรับโปรเจ็กตของคุณ

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพที่
เหมาะสมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

ตัดขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนแบบกำหนดขนาดเอง

วิธีแกไข: ซอฟตแวรแอพพลิเคชันบางตัวมีแบบอักษรแบบกำหนดเองที่มี
ขอบเปนรอยหยักเมื่อขยายหรือถูกพิมพออกมา นอกจากนี ้ถาคุณตองการ
พิมพขอความที่เปนบิตแม็พ ขอความนั้นอาจมขีอบเปนรอยหยักเมื่อขยาย
หรือพิมพออกมา
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ใหใชอักขระแบบ TrueType เพื่อใหแนใจวา HP All-in-One จะสามารถ
พิมพแบบอักษรที่มีขอบเรียบได เมื่อเลือกแบบอักษร ใหมองหาไอคอน
TrueType

งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพของคุณมีเม็ดสีสีฟา เทา หรือ น้ำตาลจางๆ อยูที่ดานลางของ
ภาพ

วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคาคุณภาพการพิมพขั้นสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) ตรวจสอบใหแน
ใจเสมอวากระดาษที่คุณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือใหไดผลการพิมพ
ภาพที่ดีทีสุด ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอ่ืนเพื่อหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนที่ดานลางของภาพ พิมพภาพโดยใชการพิมพระบบ
หกสี ดวยการติดตั้งตลับหมึกพิมพภาพถายไวในตลับหมึกพิมพสีดำ เม่ือติด
ต้ังตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสามสีแลว คุณจะมีระบบสีหกสี
ซ่ึงชวยเพ่ิมคุณภาพภาพถายได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษ โปรดดู การทำความเขาใจกับ
ขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได

สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพหรือคาคุณภาพสำเนาถกูต้ังไวสูงเกินกวา
ประเภทกระดาษที่ใสใน HP All-in-One
วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่ต่ำลงเพื่อลด
ปริมาณหมึกพิมพที่ใชในการพิมพหรือทำสำเนา

วิธีเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
7. ในพื้นที่ Print quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพ

ที่เหมาะสมสำหรับโปรเจ็กตของคุณ

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพที่
เหมาะสมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสมสำหรับ HP All-in-One
วิธีแกไข: ใหใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ท่ี
เหมาะสำหรับ HP All-in-One
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพท่ีรองรับได

สาเหตุ: คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วิธีแกไข: ใสกระดาษโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลง ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังใส
กระดาษภาพถายแบบมัน (Glossy) ใหใสกระดาษโดยควำ่ดานมันลง

สาเหตุ: คุณกำลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วิธีแกไข: HP ขอแนะนำใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับ
หมึกพิมพของแทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้ง
กับเครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดอยางงาย
ดาย
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หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเมื่อเครื่องไมทำ
งานหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชหมึกที่มิใชของ HP จะ
ไมอยูภายใตการรับประกัน

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหา
หรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาด
ตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจตองเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

เอกสารที่พิมพออกมามีเสนริ้วตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วิธีแกไข: แนใจวาคุณใสกระดาษอยางถูกตอง

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก
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2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษท้ังหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ
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5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพการพิมพหรือคุณภาพสำเนาใน
HP All-in-One ถูกตั้งคาไวต่ำเกินไป

บท 12

174 การแกไขปญหาเบ้ืองตน



วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มปริมาณหมึกพิมพที่ใชในการพิมพหรือทำสำเนา

วิธีเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
7. ในพื้นที่ Print quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพ

ที่เหมาะสมสำหรับโปรเจ็กตของคุณ

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพที่
เหมาะสมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: อาจมีเสนใยหรือฝุนเกาะติดบริเวณหัวฉีดหมึกในตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ ถาดูเหมือนจะมีเสนใยหรือฝุนเกาะ
บริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก ใหทำความสะอาดหัวฉีดหมึกของตลับหมึกพิมพ

การทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระท่ังแครตลับหมึกพิมพไมทำงานและเงียบลง จากนั้นจึงถอด

ปลั๊กไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออก
จากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพือ่ทำความสะอาดทีละตลบั
อยาทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30
นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. นำผายางชุบน้ำสะอาดบิดหมาดๆ
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6. ใชแผนยางทำความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึก
ดังรูปดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทำความสะอาด)

2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวัง หาม ทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. เล่ือนตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมกึไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

8. ทำเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจำเปน
9. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาเครื่องโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาคุณภาพงานพิมพได

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีขึ้นเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
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Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

เอกสารที่พิมพออกมามีสีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรอืไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพการพิมพหรือคุณภาพสำเนาใน
HP All-in-One ถูกตั้งคาไวต่ำเกินไป
วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่สูงขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณหมึกพิมพที่ใชในการพิมพหรือทำสำเนา

วิธีเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
7. ในพื้นที่ Print quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพ

ที่เหมาะสมสำหรับโปรเจ็กตของคุณ

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพที่
เหมาะสมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสมสำหรับ HP All-in-One
วิธีแกไข: ถากระดาษที่คุณใชมีเสนใยมากเกินไป หมึกพิมพท่ีใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับ HP All-in-One
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพท่ีรองรับได

สาเหตุ: การตั้งคาสำเนา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) สำหรับ
HP All-in-One ถูกต้ังคาใหสวางเกินไป
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วิธีแกไข: การปรับความสวางและความเขมของสำเนา

การปรับระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/
เขมข้ึน) จะปรากฏ

4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กด  เพ่ือทำใหสำเนาเขมขึ้น
• กด  เพ่ือทำใหสำเนาสวางขึ้น

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

วิธีการกำหนดประเภทกระดาษสำหรับทำสำเนา
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Paper Type (ประเภท

กระดาษ) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

วิธีการตั้งคาประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน
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5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ

สาเหตุ: การคัดลอกภาพท่ีมีคุณภาพต่ำเชนภาพถายจากหนังสือพิมพ จะทำ
ใหสำเนาของคุณมีเสนแถบ รอยแตก หรือเสนริ้ว ปญหาน้ีเรียกวารูปแบบ
moiré
วิธีแกไข: หากตองการลดปญหา moiré ใหลองนำแผนพลาสติกหนึ่งแผน
หรือมากกวาวางบนกระจก จากนั้นจึงวางตนฉบับโดยคว่ำหนาลงท่ีดานบน
ของแผนรองนี้

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทำใหคุณภาพสำเนาไมดีและทำใหเครื่องทำงานชา

วิธีแกไข:

การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบน
กระจก

4. เปดเครื่อง HP All-in-One

การแกไขปญหาเบ้ืองตนคุณภาพการพิมพ 181



การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาขึ้น

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำสบูออนๆ
และน้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ฝาปด

3. เช็ดแผนรองโดยใชผาแหงนุมที่ไมมีสวนผสมของสำลี

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำข้ันตอนเดิมโดยใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองให
ท่ัวอีกครั้งเพื่อเช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได

เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

สาเหตุ: ผูสงโทรสารใชความละเอียดต่ำหรือตนฉบับที่มีคุณภาพไมดี

วิธีแกไข: แจงใหผูสงเพิ่มความละเอียดและตรวจสอบคุณภาพของตน
ฉบับ

สาเหตุ: กระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษเขาไมเหมาะสำหรับ
HP All-in-One
วิธีแกไข: ถากระดาษที่คุณใชมีเสนใยมากเกินไป หมึกพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับ HP All-in-One
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได
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สาเหตุ: การตั้งคาการทำสำเนาหรือการพิมพของ Paper Type (ประเภท
กระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

วิธีการกำหนดประเภทกระดาษสำหรับทำสำเนา
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Paper Type (ประเภท

กระดาษ) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

วิธีการตั้งคาประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพการพิมพหรือคุณภาพสำเนาใน
HP All-in-One ถูกต้ังคาไวต่ำเกินไป
วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มปริมาณหมึกพิมพที่ใชในการพิมพหรือทำสำเนา

วิธีเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (คุณภาพ/กระดาษ)
6. ในรายชื่อ Type is (ประเภท) ใหคลิกประเภทของกระดาษที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
7. ในพื้นท่ี Print quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพ

ท่ีเหมาะสมสำหรับโปรเจ็กตของคุณ

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพสำเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด คุณภาพ จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคาคุณภาพท่ี
เหมาะสมจะสวาง

4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วิธีแกไข: วางกระดาษโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลง ตัวอยางเชน ถาคุณ
กำลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน (Glossy) ใหใสกระดาษโดยคว่ำดานมัน
ลง

เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสมสำหรับ HP All-in-One
วิธีแกไข: ถากระดาษที่คุณใชมีเสนใยมากเกินไป หมึกพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับ HP All-in-One
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได
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สาเหตุ: กระจกหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติสำหรับเครื่องสงโทรสาร
สกปรก

วิธีแกไข: ถาคุณพบเสนตรงในแนวดิ่งหรือเสนร้ิวบนโทรสาร แสดงวา
เครื่องโทรสารของผูสงอาจสกปรกหรือมีฝุนจับอยูบนกระจกหรือตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ แจงใหผูสงดูวากระจกหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัตินั้น
สะอาด

เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบี้ยว

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด
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3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังท่ีฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: อาจใสตนฉบับไมถูกตองลงในเคร่ืองสงโทรสาร

วิธีแกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาสงโทรสารอยางถูกตอง

สาเหตุ: มีการใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วิธีแกไข: ใหปอนกระดาษประเภทเดียวกันตอครั้งเทานั้น เมื่อคุณพิมพ
โทรสาร ตรวจดูใหแนใจวาใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ในถาดปอน
กระดาษแลว

โทรสารที่ไดรับมีคุณภาพการพิมพต่ำ

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีขึ้นเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
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เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาเครื่องโทรสารที่ใชสงนั้นมีปญหาหรือไม
และตรวจดูวาโทรสารที่สงจากผูสงคนอื่นๆ นั้น มีปญหาเร่ืองคุณภาพเหมือน
กันหรือไม

สาเหตุ: กระจกหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติสำหรับเคร่ืองสงโทรสาร
สกปรก

วิธีแกไข: ถาคุณพบเสนตรงในแนวดิ่งหรือเสนร้ิวบนโทรสาร แสดงวา
เครื่องโทรสารของผูสงอาจสกปรกหรอืมีฝุนจับอยูบนกระจกหรือตัวปอน
กระดาษอัตโนมัต ิแจงใหผูสงดูวากระจกหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัตินั้น
สะอาด

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
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โทรสารที่ไดรับบางหนาสีจางหรือวางเปลา

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: ผูสงใสตนฉบับในเครื่องโทรสารที่ใชสงไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อดูวาผูสงไดใสตนฉบับในเคร่ืองสงโทรสาร
ที่ใชสงถูกตองแลวหรือไม หรือมีการสงหนาวางโดยไมตั้งใจหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One ดึงกระดาษสองแผนในขณะพิมพโทรสาร
วิธีแกไข: ถา HP All-in-One มีกระดาษเหลืออยูนอย ใหใสกระดาษเพิ่ม
ในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนเปนจำนวนมาก ใหนำ
กระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึงใส
กระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สาเหตุ: กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษไมเหมาะสมกับโทรสารของ
คุณ

วิธีแกไข: ถากระดาษที่คุณใชมีเสนใยมากเกินไป หมึกพิมพท่ีใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับ HP All-in-One

หมึกพิมพกำลังพนละอองหมึกมากเกินไปบนกระดาษขณะที่ทำสำเนาหรือพิมพ
ภาพถาย

สาเหตุ: การท่ีหมึกพิมพพนละอองหมึกในปริมาณเล็กนอย (สองสาม
มิลลิเมตร) เปนเรื่องปกติเมื่อทำสำเนาภาพถาย แตถาการพนละอองหมึกนั้น
มีมากเกินกวาสองสามมิลลิเมตร นั่นหมายความวา HP All-in-One คิดวา
กระดาษที่ใสอยูมีความกวางมากกวาความเปนจริง
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เคล็ดลับ วิธีหนึ่งที่จะบอกไดวามีหมึกพิมพฉีดพนอยูบนกระดาษมาก
เกินไปหรือไมคือการพลิกดูดานหลังเอกสารงานพิมพหลังจากทำสำเนา
หรือสั่งพิมพแลว ถาดานหลังของหนากระดาษมีริ้วของหมึกพิมพ แสดง
วา HP All-in-One อาจฉีดพนหมึกพิมพลงในสำเนาหรืองานพิมพกอน
หนาของทานมากเกินไป

วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ ตั้งคาขนาดกระดาษใหตรง
กับกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Copy Paper Size (ขนาด

กระดาษทำสำเนา) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏขนาดกระดาษที่ตองการ
3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูไมกี่
แผน ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอน ให
นำกระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนำ
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการใหพิมพงานตอ กด
OK ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลท่ีไมคาดคิด
• HP All-in-One ไมตอบสนอง
• HP All-in-One พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
• เครื่องไมทำงานเมื่อพยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลำดับผิด
• เครื่องไมพิ มพเอกสาร
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
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• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมื่อพิมพภาพถาย

ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วิธีแกไข: นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมือ

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นำกระดาษท้ังหมดออกจากถาด
3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงที่ดานขวาสุดของถาดปอน

กระดาษเขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายขึ้นและอยูดานซายมอื
เล่ือนซองจดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ
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4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

วิธีแกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

สาเหตุ: หมึกพิมพเลอะบนซอง

วิธีแกไข: ถาหมึกพิมพเลอะเม่ือพิมพซองจดหมาย ใหสอดฝาซองไวดาน
ในซองจดหมาย หากยังเกิดปญหาอีก ใหนำตลับหมึกพิมพขาวดำออกมาแลว
พิมพดวยตลับหมึกพิมพสามสีที่ติดต้ังไวเทานั้น

การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลที่ไมคาดคิด

สาเหตุ: การพิมพภาพที่ไมมีขอบจากซอฟตแวรที่ไมใช HP ทำใหเกิดผลที่
คาดไมถึง

วิธีแกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตแวรภาพถายที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

HP All-in-One ไมตอบสนอง
สาเหตุ: HP All-in-One กำลังทำงานอื่นอยู
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วิธีแกไข: หาก HP All-in-One กำลังทำงานอื่น เชน ทำสำเนา สงโทร
สาร หรือสแกน งานพิมพของทานจะถูกหนวงไวจนกวา HP All-in-One จะ
ทำงานปจจุบันจนเสร็จสมบูรณ

เอกสารบางอยางอาจใชเวลาในการพิมพนาน หากยังไมมีการพิมพเปนเวลา
หลายนาทีหลังจากท่ีทานสงงานพิมพไปยัง HP All-in-One ใหตรวจสอบที่
จอแสดงผล HP All-in-One เพ่ือดูวามีขอความใดๆ แสดงอยูหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One มีกระดาษติดอยู
วิธีแกไข: สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูใน HP All-in-One
วิธีแกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด
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3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังท่ีฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
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วิธีแกไข: หาก HP All-in-One เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผดิพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เชื่อมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมีสิ่งใดพิมพออกมาหลังจากที่ทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP คลิก
Status (สถานะ)

การพิมพหนาทดสอบ
1. เลือก HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จากใน Dock

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏ
ข้ึน

2. จากเมนูแบบดึงลง Information and Settings (ขอมูลและการตั้ง
คา) ใหเลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ)

3. เลือก HP All-in-One จากนั้นใหเลือก Launch Utility (เริ่มใชงาน
ยูทิลิตี้)

4. เลือก Print Test Page (พิมพหนาทดสอบ)
จะมีการพิมพหนาทดสอบออกมาหากการเชื่อมตอไดรับการติดต้ังและ
กำลังทำงานอยางถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง
HP All-in-One โปรดดูแผนโปสเตอรการติดตั้งที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่อยูถัดจากปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู
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ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขา
กับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพื่อเปดเคร่ือง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One มีขอผิดพลาด
วิธีแกไข: ปด HP All-in-One และถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขา
ไปอีกครั้ง แลวจึงกดปุม เพาเวอร เพ่ือเปด HP All-in-One

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเม่ือเสียบปลั๊กไฟกลับ
เขาไป

HP All-in-One พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
สาเหตุ: หนวยความจำใน HP All-in-One เต็ม
วิธีแกไข: ปด HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลา 60
วินาที จากนั้นเปดอุปกรณทั้งสองและลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: เอกสารเกิดความเสียหาย

วิธีแกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเดียวกัน ถา
สามารถพิมพได ใหลองพิมพเอกสารที่ไมเสียหายซึ่งบันทึกไวกอนหนา

เคร่ืองไมทำงานเมื่อพยายามพิมพ

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่อยูถัดจากปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขา
กับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพื่อเปดเคร่ือง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One กำลังทำงานอื่นอยู
วิธีแกไข: หาก HP All-in-One กำลังทำงานอื่น เชน ทำสำเนา สงโทร
สาร หรือสแกน งานพิมพของทานจะถูกหนวงไวจนกวา HP All-in-One จะ
ทำงานปจจุบันจนเสร็จสมบูรณ
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เอกสารบางอยางอาจใชเวลาในการพิมพนาน หากยังไมมีการพิมพเปนเวลา
หลายนาทีหลังจากที่ทานสงงานพิมพไปยัง HP All-in-One ใหตรวจสอบที่
จอแสดงผล HP All-in-One เพื่อดูวามีขอความใดๆ แสดงอยูหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One ไมใชเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ได
เลือกไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวรของคุณ

เคล็ดลับ ทานสามารถกำหนดให HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเ พ่ือใหเคร่ืองพิมพนี้ถูกเลือกอัตโนมัติเมื่อทานเลือก  Print
(พิมพ) ในเมน ูFile (ไฟล) ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
วิธีแกไข: หาก HP All-in-One เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผดิพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เชื่อมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมีสิ่งใดพิมพออกมาหลังจากที่ทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
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ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP คลิก
Status (สถานะ)

การพิมพหนาทดสอบ
1. เลือก HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จากใน Dock

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏ
ข้ึน

2. จากเมนูแบบดึงลง Information and Settings (ขอมูลและการตั้ง
คา) ใหเลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ)

3. เลือก HP All-in-One จากนั้นใหเลือก Launch Utility (เริ่มใชงาน
ยูทิลิต้ี)

4. เลือก Print Test Page (พิมพหนาทดสอบ)
จะมีการพิมพหนาทดสอบออกมาหากการเชื่อมตอไดรับการติดต้ังและ
กำลังทำงานอยางถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง
HP All-in-One โปรดดูแผนโปสเตอรการติดตั้งที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One มีกระดาษติดอยู
วิธีแกไข: หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด
โปรดดู การแกปญหากระดาษติด

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูในเครื่อง HP All-in-One
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วิธีแกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หนาในเอกสารเรียงลำดับผิด

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน
เนื่องจากวิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP All-in-One ทำใหหนาแรกที่พิมพ
ออกมาถูกจัดเรียงไวสวนลางของตั้งกระดาษ

วิธีแกไข: ดังนั้น ใหพิมพเอกสารกลับลำดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จสิ้นแลว
หนาจะถูกเรียงอยางถูกตองตามลำดับ

วิธีการพิมพเอกสารหลายหนาโดยพิมพดานหลัง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. เปดไดรเวอรของเครื่องพิมพ
3. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
4. คลิก Layout Option (ตัวเลือกเคาโครง) เพ่ือเลือกลำดับหนาที่พิมพ
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เคร่ืองไมพิ มพเอกสาร

สาเหตุ: ถาดปอนกระดาษไมมีกระดาษหรือมีกระดาษติด

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดปอนกระดาษและไมมี
กระดาษติด

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษท้ังหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังท่ีฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดด ูการแกปญหา
กระดาษติด

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอาจหมึกหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกำหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง
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วิธีแกไข: ตรวจสอบระยะขอบเครื่องพิมพ

วิธีการตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกำหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดงักลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นต่ำที่
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสำหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ีการ
พิมพของ HP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคาขนาดกระดาษอาจไมถูกตองสำหรับงานที่คุณกำลังพิมพ

วิธีแกไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกการตั้งคาขนาดกระดาษที่ถูกตอง
สำหรับงานของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษขนาดที่ถูกตองใน
ถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: ตัวปรับแนวกระดาษอยูในตำแหนงที่ไมถูกตอง

วิธีแกไข: นำปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษ
ตามข้ันตอนตอไปนี้

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก
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2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษท้ังหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ
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5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง
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วิธีแกไข: นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมือ

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกำหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสำหรับเอกสารไมมากเกนิ
กวาพื้นท่ีการพิมพของ HP All-in-One

วิธีการตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกำหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นต่ำที่
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกำลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูในถาด
ปอนกระดาษ
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วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการจัดวางเอกสารที่คุณกำลังจะพิมพพอดี
กับขนาดกระดาษที่ HP All-in-One รองรับ

วิ ธีการดูตัวอยางเคาโครงงานพิมพ

1. วางกระดาษที่มีขนาดถูกตองลงในถาดปอนกระดาษ
2. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
3. ตรวจสอบรูปภาพในเอกสารเ พื่อใหแนใจวาขนาดปจจุบันพอดี

กับพื้นที่การพิมพของ HP All-in-One
4. ยกเลิกงานพิมพหากรูปภาพไมพอดีกับพื้นท่ีในการพิมพของหนา

เคล็ดลับ โปรแกรมซอฟตแวรประยุกตบางตัว ชวยใหทานกำหนดขนาด
ของเอกสารใหเหมาะสมกับขนาดของกระดาษที่เลือกไวในขณะนั้น ทาน
ยังสามารถกำหนดขนาดของเอกสารจากกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ) สำหรับการพิมพไดอีกดวย

สาเหตุ: มีการใสกระดาษไมถูกตอง

วิธีแกไข: ถาปอนกระดาษไมถูกตอง อาจทำใหเอกสารบางสวนขาดหาย
ไปได

นำปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษตามขั้นตอน
ตอไปนี้

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก
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2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษท้ังหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ
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5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป
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มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: ถาคุณกำลังพิมพขอความสีดำ และมีกระดาษเปลาออกมาจาก
HP All-in-One ตลับหมีกสีดำอาจหมด
วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพ

สาเหตุ: เอกสารท่ีคุณกำลังพิมพมีหนาวางเพิ่มขึ้นมา

วิธีแกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนาหรอื
บรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP All-in-One ดึงแผนกระดาษมาสองแผน
วิธีแกไข: ถา HP All-in-One มีกระดาษเหลืออยูนอย ใหใสกระดาษเพิ่ม
ในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนเปนจำนวนมาก ใหนำ
กระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึงใส
กระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการใหพิมพงานตอ กดปุม
OK ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก
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2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังท่ีฐานถาดปอนกระดาษ
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5. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: เทปปองกันถูกดึงออกจากตลับหมึกพิมพเพียงบางสวนเทานั้น

วิธีแกไข: ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมีเทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมีเทปหุมหัว
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ฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพ ู(ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมื่อพิมพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดปอนกระดาษ คุณใชกระดาษผิดประเภท

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษภาพถายในถาดปอน
กระดาษกอนพิมพงานพิมพแบบไมมีขอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร
ใชสวนนี้เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับโทรสารดังตอไปนี้
• HP All-in-One มีปญหาในการรับและสงโทรสาร
• HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได
• HP All-in-One มีปญหาเมื่อตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
• สงโทรสารไมครบหนา
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• โทรสารท่ีสงไปมีคุณภาพต่ำ
• บางสวนของโทรสารที่สงถูกตัดออกไป
• ผูรับไดรับโทรสารที่วางเปลา
• การสงโทรสารชา
• HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได
• HP All-in-One มีปญหาเม่ือตองการรับโทรสารดวยตัวเอง
• สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท
• HP All-in-One จะไมตอบรับสายโทรสารที่เขามา
• ไดรับโทรสารไมครบหนา
• ไดรับโทรสารแตไมพิมพออกมา
• บางสวนของโทรสารที่ไดรับถูกตัดออกไป
• เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว
• ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพทคงที่ต้ังแตที่ทำการเชื่อมตอ HP All-in-One
• การทดสอบโทรสารลมเหลว
• มีปญหาในการสงและรับโทรสารผานทางอินเตอรเนตโดยใชโทรศัพทระบบ

IP phone
• รายงานบันทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

HP All-in-One มีปญหาในการรับและสงโทรสาร
สาเหตุ: HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข: ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบรอย
เพื่อการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One และเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณตั้งคาถูกตองแลว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทด
สอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวธีิการแกไขปญหาที่พบ

วิธีทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สำหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายใน

บานหรือสำนักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเริ่มทดสอบ
3. กด ต้ังคา
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4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง
ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Run Fax Test (รันการทด
สอบโทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาท่ีวางไวหรือไมถูกตองอาจทำใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดขึ้น

6. หลังจากท่ีคุณไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด OK
ถาจำเปน ใหแกปญหาท่ีพบ แลวทำการทดสอบอีกคร้ัง

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟ
แนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพื่อเปดเคร่ือง HP All-in-One

สาเหตุ: ใชสายโทรศัพทผิดในการเชื่อมตอ HP All-in-One หรือเสียบสาย
โทรศัพทเขาในพอรตที่ไมถูกตอง

วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกบั
HP All-in-One เพื่อเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสาย
ของสายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ควรจะตอเขากับพอรตที่ช่ือ 1-

บท 12

218 การแกไขปญหาเบ้ืองตน



LINE ที่อยูดานหลัง HP All-in-One และปลายอีกดานตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังตามที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบสี่เสนทั่วไป
ที่คุณอาจมีอยูแลวในสำนักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสาย
โทรศัพทสองประเภทดังนี้

หากคุณใชสายสี่เสน ใหถอดสายนั้นออก และใชสายสองเสนท่ีมีมาใหแทน
โดยตอเขากับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของ HP All-in-One
หาก HP All-in-One มาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน
คุณสามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบสี่เสนได ในกรณีที่
สายโทรศัพทแบบสองเสนที่ใหมาสั้นเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพท
แบบสองเสนกับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังของ HP All-in-One ตอ
สายโทรศัพทแบบสี่เสนเขากับพอรตท่ีเปดบนอะแดปเตอรและแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนงั สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสาย
โทรศัพทแบบสองเสน โปรดดูคูมือที่ใหมาพรอมกัน

สาเหตุ: ยังไมไดตั้งคาอุปกรณสำนักงานอื่นๆ (เชน เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
หรือโทรศัพท) ใหถูกตองตาม HP All-in-One
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วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

ตรวจสอบวาคุณไดเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังอยางถูกตอง และไดเช่ือมตออุปกรณและบริการเสริมอื่นที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกับ HP All-in-One อยางถูกตอง
ใชพอรตที่ช่ือ 1-LINE ดานหลังของ HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ
เชน เครื่องตอบรับโทรศัพทหรือโทรศัพท ตามที่แสดงไวดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

สาเหตุ: คุณสามารถใชตัวแยกสายโทรศัพทได

วิธีแกไข: การใชตัวแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกดิปญหาในการสงโทร
สารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกสายออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

สาเหตุ: แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังทำงานไมถูกตอง
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วิธีแกไข: ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังที่คุณกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียง
สัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอบริษัทโทรศัพท
ในทองถิ่นของคุณ

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีขึ้นเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

ถาคุณยังพบปญหานี้อยู ใหตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหมี
ความเร็วชาลง เชน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow (ชา)

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำส่ังจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)
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สาเหตุ: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจ
กำลังมีการใชงานอยู

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
โทรศัพทเดียวกัน แตไมเชื่อมตอกับ HP All-in-One) หรืออุปกรณอื่นๆ ไม
มีการใชงานอยูหรือมีการตอพวง ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใช
HP All-in-One ในการรับสงโทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกำลัง
ใชโมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอรเพ่ือสงอีเมลหรอืใชอินเทอรเน็ตอยู

สาเหตุ: HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับบริการ DSL และไม
ไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
วิธีแกไข: หากคุณใชบริการ DSL ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอ
ตัวแยกสัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได บริการ
DSL จะสงสัญญาณดิจิตัลทางสายโทรศัพทซ่ึงอาจรบกวน HP All-in-One
ซ่ึงทำให HP All-in-One ไมสามารถสงและรับโทรสารได ตัวแยกสัญญาณ
DSL จะลบสัญญาณดิจิตัลออก และชวยให HP All-in-One สื่อสารกันได
อยางถูกตองผานสายโทรศัพท หากตองการตรวจสอบวาคุณติดตั้งตัวแยก
สัญญาณแลว ใหลองฟงสายโทรศัพทหรือสัญญาณโทรศัพท ถาคุณไดยิน
เสียงรบกวนหรือเสียงดังคงที่ คุณอาจจะยังไมไดติดตั้งตัวแยกสัญญาณ DSL
หรืออาจติดต้ังไมถูกตอง โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL
ของทาน หากคุณติดตั้งตัวแยกสัญญาณ DSL แลว โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วาไดตอไวอยางถูกตอง

สาเหตุ: กระบวนการอื่นทำใหเกิดขอผิดพลาดใน HP All-in-One
วิธีแกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอ
ผิดพลาด เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับหรือสงโทรสารไดจนกวา
จะมีการแกไขขอผิดพลาดนั้นแลว

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One ดวยการคลิก Status
(สถานะ) ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความขอผิดพลาด โปรดดู ขอผิดพลาด

สาเหตุ: คุณกำลังใชระบบ PBX หรืออะแดปเตอรแปลงสัญญาณ/
เทอรมินอลระบบ ISDN
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วิธีแกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับพอรตที่

กำหนดไวสำหรับสงโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น ควรตรวจสอบ
ดวยวา ไดตั้งคาอะแดปเตอรเทอรมินอลไวท่ีประเภทสวิตชที่ถูกตอง
สำหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทำได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานตั้งคาคอนฟก
พอรตของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทาน
อาจกำหนดใหพอรตหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทาน
ประสบปญหาในการตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลง
สัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กำหนดใหเปนพอรตอเนก
ประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-combi" หรือคำอื่นที่คลายกัน

• ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปาน
กลาง) หรือ Slow (ชา)

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกต้ังคาไวเร็วเกินไป

วิธีแกไข: คุณอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วที่ชาลง ลองตั้ง
คา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow
(ชา) ถาคุณใชงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอไปนี:้
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบ PBX
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเนต็โพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• บริการ ISDN

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)
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คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: HP All-in-One อาจเชื่อมตอเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ซ่ึงต้ังคาโทรศัพทแบบดิจิตัลไว

วิธีแกไข: โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสาย
โทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวา
สายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยการเชื่อมตอสาย
อะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาตั้งคาสายดิจิตัลไว ตอ HP All-in-One เขา
กับสายโทรศัพทอะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหตุ: HP All-in-One จะใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL และ
โมเด็ม DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง
วิธีแกไข: หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจทำใหเกิดเสียง
รบกวนในสายโทรศัพท สายโทรศัพทที่มีคุณภาพเสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน)
อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
เสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
และฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม

ถาคุณไดยินเสียงรบกวน
1. ปดโมเด็ม DSL ของคุณคุณและถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกอยางนอย 15

นาที
2. เปดโมเด็ม DSL ใหม
3. ฟงเสียงในการโทรอีกครั้ง หากเสียงในการโทรชัดเจน (ไมมีเสียงหรือ

คลื่นไฟฟารบกวน) ใหลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ คุณอาจไดยินสัญญาณคงท่ีจากสายโทรศัพทอีกในอนาคต
หาก HP All-in-One หยุดสง/รับโทรสาร ใหทำซ้ำกระบวนการนี้

ถาสายโทรศัพทยังมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอรับบริการจาก
บริษัท DSL ของคุณ

สาเหตุ: คุณกำลังสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช โทรศัพท IP และมี
ปญหาในการสง
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วิธีแกไข: ลองสงโทรสารอีกคร้ังในภายหลัง นอกจากนี้ ตรวจสอบวาผูให
บริการอินเทอรเน็ตสนับสนุนการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

หากยังมีปญหาอยู ใหติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต

HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได
สาเหตุ: HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข: ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบรอย
เพื่อการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One และเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณตั้งคาถูกตองแลว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทด
สอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวธีิการแกไขปญหาที่พบ

วิธีทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สำหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายใน

บานหรือสำนักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเริ่มทดสอบ
3. กด ต้ังคา
4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Tools (เคร่ืองมือ) แลวเลือก Run Fax Test (รันการทด
สอบโทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยด ีแตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทำใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด OK
ถาจำเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทำการทดสอบอีกครั้ง

สาเหตุ: HP All-in-One อาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป
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วิธีแกไข: คุณอาจจะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หาก
คุณจะตองตอสายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองเวนระยะสัก
พักกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทที่คุณจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสำหรับตอสายนอก คุณอาจจะตอง
เวนระยะตามข้ันตอนตอไปนี้: 9-555-5555. หากตองการเวนชองวางใน
หมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด โทรซ้ำ/หยุด หรือกดปุม เวนวรรค คางไวจน
กวาจะมีเครื่องหมายขีดกลาง(-) ปรากฏที่หนาจอ

หากคุณใชหมายเลขโทรดวนเพ่ือสงโทรสาร ใหอัพเดตหมายเลขโทรดวน
โดยเวนระยะในการกดหมายเลขโทรศัพท

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อทำเชน
นั้น คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณสามารถกำหนด
ความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจงเตือนเม่ือหมุนหมาย
เลข

สาเหตุ: หมายเลขที่คุณบันทึกไวในขณะที่ใชในการสงโทรสารมีรูปแบบที่
ไมเหมาะสม

วิธีแกไข: ตรวจสอบดูวาหมายเลขโทรสารที่คุณบันทึกไวถูกตองและมีรูป
แบบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองกดเลข "9" นำกอน ซึ่งขึ้นอยูกับ
ระบบโทรศัพทของคุณ

ถาสายโทรศัพทของคุณมีระบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสำหรับโทรออก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเชื่อมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

HP All-in-One มีปญหาเม่ือตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารของผูรับอาจไมรองรับการรับโทรสารดวยตนเอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบกับผูรับเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารของผูรับสามารถรับ
โทรสารดวยตนเองไดหรือไม
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สาเหตุ: คุณไมไดกด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เร่ิมสงโทรสารสี ภายในเวลา
สามวินาทีเมื่อไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร

วิธีแกไข: ถาคุณสงโทรสารดวยตัวเอง ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกด
เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เร่ิมสงโทรสารสี ภายในสามวินาทีที่ไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากผูรับ มิฉะนั้นการสงโทรสารนี้จะลมเหลว

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทำใหไมรอง
รับคุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ

2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขของโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
บนแปนโทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะไดยิน
สัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดำเนินการในขั้นตอไป
เพ่ือสงโทรสาร

4. เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริ่มสงโทรสารสีดำ หรือ เริ่มสงโทร
สารสี

หมายเหตุ เมื่อเครื่ องแจงเตือน  ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax
(สงโทรสาร) และกด เร่ิมสงโทรสารสีดำ หรือ เร่ิมสงโทรสารสี อีกครั้ง

หากมีการพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม)
ที่โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวาง
สายในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไว
จนกวาจะสงโทรสารเสรจ็

สาเหตุ: โทรศัพทที่ใชเพื่อสงโทรสารไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
โดยตรง หรือเช่ือมตอไมถูกตอง
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วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทำไดโดยตอโทรศัพทโดยตรงเขากับ
พอรตที่ชื่อ 2-EXT บน HP All-in-One ตามที่แสดงดานลางนี้

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
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วิธีแกไข: ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหเปน Medium
(ปานกลาง) หรือ Slow (ชา) แลวจึงสงโทรสารอีกครั้ง

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: HP All-in-One ไมพบตนฉบับที่อยูในถาดตัวปอนเอกสาร
วิธีแกไข: ถาคุณไมไดใสตนฉบับในถาดตัวปอนเอกสาร หรือถาไมได
ใ สตนฉบับจนสุด  คุณจะไมสามารถสงโทรสารดวยตนเองได ใสตนฉบับ
ในถาดตัวปอนเอกสาร หรือดันตนฉบับในถาดใหลึกเขาไปอีก เมื่อ
HP All-in-One ตรวจพบตนฉบับได จะมีขอความยืนยนัปรากฏขึ้นบนหนา
จอ

สงโทรสารไมครบหนา

สาเหตุ: กระดาษสองแผนหรือมากกวาถูกดึงผานถาดตัวปอนเอกสาร
พรอมกัน

วิธีแกไข: สั่งพิมพรายงาน Last Transaction (รายการสุดทาย) เพ่ือ
ตรวจสอบจำนวนหนาที่ถูกสงออกไป ถาเอกสารสองแผนหรือมากกวาติดกัน
และถูกดึงผานถาดตัวปอนเอกสารพรอมกัน จำนวนหนาในรายงานจะไม
ตรงกับจำนวนหนาจริง ถาจำนวนหนาในรายงานไมตรงกบัจำนวนหนาจริง
คุณอาจตองทำความสะอาดแผนค่ันในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การพิมพรายงาน Last Transaction (รายการสุดทาย)
1. กด ต้ังคา จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน)
2. กด  เพ่ือเลือก Last Transaction (รายการสุดทาย) แลวกด OK
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติมในการทำความสะอาดแผนคั่นในตัวปอนเอกสาร
โปรดดู การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเชื่อมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ หนวยความจำของเครื่องรับโทรสารอาจเต็ม
หรือเครื่องโทรสารอาจไมมีกระดาษ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบ
เครื่องรับเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพ
เสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน
การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

โทรสารที่สงไปมีคุณภาพต่ำ

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพ
เสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
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หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

ถายังมีปญหาอยู ตรวจสอบวา Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) (ECM) เปน On (เปด) ถาไมใช ใหเปลี่ยนการตั้งคา ECM เปน
On (เปด) อาจใชเวลานานขึ้นในการโทรสาร แตคุณภาพการพิมพของโทร
สารที่ไดรับจะดีข้ึน

ถาคุณภาพการพิมพยังต่ำอยู ใหปด ECM แลวจึงติดตอผูใหบริการโทรศัพท

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำส่ังจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

สาเหตุ: การตั้งคาความละเอียดของโทรสารถูกตั้งคาไวใหมีความละเอียด
ต่ำเชน Standard (มาตรฐาน)

วิธีแกไข: เพ่ือใหไดโทรสารท่ีมีคุณภาพสูงสุด ใหเปลี่ยนความละเอียดของ
โทรสารเปน Fine (ดี), Very Fine (ดีมาก) (ถามี), หรือ Photo (ภาพ
ถาย) (สำหรับภาพถายขาวดำ)

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน

หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตน
ฉบับโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. ในสวนโทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุม
หมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทร
ซ้ำ/หยุด เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว
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4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Resolution (ความ
ละเอียด) จะปรากฏ

5. กด  เพ่ือเลือกคาความละเอียด แลวกด OK
6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ

• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมาย
เลขที่ทานกด

• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน
Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏขึ้น ตรวจดูวาทานไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จาก
นั้นกด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช)

สาเหตุ: กระจกของ HP All-in-One อาจสกปรก
วิธีแกไข: ถาคุณสงโทรสารจากกระจก ใหทำสำเนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ ถาคุณภาพงานพิมพไมดี ใหทำความสะอาดกระจก

การทำสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ เพ่ือเริ่มทำสำเนาสีขาวดำ
• กด เริ่มทำสำเนาสี เพ่ือเริ่มทำสำเนาสี

หมายเหตุ หากทานมีตนฉบับส ีการกด เร่ิมทำสำเนาขาวดำ จะเปน
การทำสำเนาขาวดำของตนฉบับส ีสวนการกด เริ่มทำสำเนาสี จะเปน
การทำสำเนาสีของตนฉบับสี
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การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบน
กระจก

4. เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: การตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) ถูกต้ังคาไวสวาง
เกินไป ถาคุณจะสงโทรสารที่มีสีจาง หรือ ท่ีเขียนดวยมือ หรือเอกสารที่มีลาย
น้ำ (เชนตราประทับสีแดง) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker
(สวางขึ้น/เขมข้ึน) ใหสงโทรสารที่มีสีเขมกวาตนฉบับ
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วิธีแกไข: ทำสำเนาเพื่อตรวจดูคุณภาพของงานพิมพ ถางานพิมพสวางเกิน
ไป คุณสามารถทำใหโทรสารเขมขึ้นไดดวยการปรับการตั้งคา Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) เมื่อสงโทรสาร

วิธีการเปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จากแผงควบ
คุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตน
ฉบับโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุม
หมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทร
ซ้ำ/หยุด เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมขึ้น) จะปรากฏ

5. กด  เพื่อเพิ่มความสวางของโทรสารหรือกด  เพ่ือเพิ่มความเขมของ
โทรสารแลวจึงกด OK
ตัวบงชี้จะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อคุณกดปุมลูกศร

6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ
• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมาย
เลขที่คุณกด

• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน
Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏขึ้น ตรวจดูวาคุณไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จาก
นั้นกด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช)

บางสวนของโทรสารที่สงถูกตัดออกไป

สาเหตุ: โทรสารมี ขนาดใหญกวากระดาษ  letter หรือ A4
วิธีแกไข: เครื่องโทรสารบางประเภทไมสามารถรับโทรสารที่มีขนาดใหญ
กวากระดาษ letter หรือ A4 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องรับโทรสารสามารถ
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รับขนาดกระดาษที่ทานใชได หากเครื่องไมสามารถรับได ใหถามผูรับวา
เครื่องรับโทรสารมีการตั้งคาพอดีกับกระดาษซึง่สามารถใชลดขนาดโทรสาร
ท่ีเขามาเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษมาตรฐาน เชนกระดาษ letter หรือ A4
หรือไม

ผูรับไดรับโทรสารที่วางเปลา

สาเหตุ: ยังไมไดใสตนฉบับหรือใสตนฉบับไมถูกตอง

วิธีแกไข: วางตนฉบับของคุณลงบนถาดปอนเอกสาร หากตองการสงโทร
สารหนาเดียว เชนภาพถาย ก็สามารถวางตนฉบับบนกระจกได

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพข้ึน

เล่ือนกระดาษเขาไปในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนไดยินเสียงสัญญาณ
หรือเห็นขอความซึ่งระบุวาเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบหนาที่คุณ
วางปรากฎบนหนาจอ

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เล่ือนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของ
กระดาษ

หมายเหตุ นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One
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การวางตนฉบับลงบนกระจกของสแกนเนอร
1. นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เครื่อง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปดฝา

การสงโทรสารชา

สาเหตุ: คุณจะสงโทรสารสี

วิธีแกไข: การสงโทรสารสีอาจใชเวลานานกวาการสงโทรสารแบบขาวดำ
ลองสงโทรสารแบบขาวดำ

สาเหตุ: เอกสารมีรูปภาพหลายรูปหรือมีรายละเอียดมาก

วิธีแกไข: เพ่ือการสงที่เร็วขึ้น ใ หใชความละเอียด  Standard
(มาตรฐาน) การตั้งคานี้จะทำใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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แตโทรสารจะมีคุณภาพต่ำที่สุด ความละเอียดท่ีเปนคาดีฟอลตคือ Fine (ดี)
ซ่ึงอาจใชเวลาในการสงนานกวาปกติ

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน

หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตน
ฉบับโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. ในสวนโทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุม
หมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทร
ซ้ำ/หยุด เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Resolution (ความ
ละเอียด) จะปรากฏ

5. กด  เพื่อเลือกคาความละเอียด แลวกด OK
6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ

• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมาย
เลขที่ทานกด

• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน
Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏขึ้น ตรวจดูวาทานไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จาก
นั้นกด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช)

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

วิธีแกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีขึ้นเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
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Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

สาเหตุ: การตั้งคาความละเอียดของโทรสารถูกต้ังคาไวใหมีความละเอียด
สูงเชน Fine (ดี) (คาดีฟอลต) หรือ Photo (ภาพถาย)

วิธีแกไข: เพ่ือการสงที่เร็วขึ้น ใ หใชความละเอียด  Standard
(มาตรฐาน) การตั้งคานี้จะทำใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
แตโทรสารจะมีคุณภาพต่ำที่สุด

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตน
ฉบับโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. ในสวนโทรสาร ใหกด เมนู
การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุม
หมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทร
ซ้ำ/หยุด เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนู คางไว จนกวา Resolution (ความ
ละเอียด) จะปรากฏ
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5. กด  เพื่อเลือกคาความละเอียด แลวกด OK
6. กด เริ่มสงโทรสารสีดำ

• หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมาย
เลขที่ทานกด

• แตหากไมพบตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจงเตือน
Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏขึ้น ตรวจดูวาทานไดวางตนฉบับไวบนแผนกระจกแลว จาก
นั้นกด 1 เพื่อเลือก Yes (ใช)

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: ตัวเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกต้ังคาใหมีความเร็ว
ในการสงชา

วิธีแกไข: แนใจวาไดตั้งคาตัวเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)
เปน Fast (ดวน) หรือ Medium (ปานกลาง)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)
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HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได
สาเหตุ: HP All-in-One ถูกต้ังคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข: ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อต้ังคา HP All-in-One ใหเรียบรอย
เพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One และเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณต้ังคาถูกตองแลว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทด
สอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

วิธีทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดตั้ง HP All-in-One สำหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายใน

บานหรือสำนักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเร่ิมทดสอบ
3. กด ต้ังคา
4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Run Fax Test (รันการทด
สอบโทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาท่ีวางไวหรือไมถูกตองอาจทำใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดขึ้น

6. หลังจากท่ีคุณไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด OK
ถาจำเปน ใหแกปญหาท่ีพบ แลวทำการทดสอบอีกคร้ัง

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมรับสายที่โทรเขา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวย
ตัวคุณเอง มิฉะนั้น HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามา
วิธีแกไข: ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาในสำนักงานของคุณ โดยที่คุณอาจตั้งคา
ให HP All-in-One รับสายโทรเขามาโดยอัตโนมัติได หากตองการคนหาวา
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โหมดตอบรับที่แนะนำแบบใดที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในสำนักงานของ
คุณ โปรดดู เลือกโหมดตอบรับที่แนะนำสำหรับการติดต้ังของคุณ

ถาคุณตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณตองกด เริ่มสงโทร
สารสีดำ หรือ เริ่มสงโทรสารสี เพื่อรับโทรสาร

เคล็ดลับ หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผง
ควบคุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ที่โทรศัพท หากเครื่อง
HP All-in-One ยังไม เริ่มรับโทรสาร  ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2
3 อีกครั้ง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานสามารถ
วางหูโทรศัพทได

สาเหตุ: คุณสมัครสมาชิกบริการวอยซเมลดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกบั
ที่ใชในการโทรสาร

วิธีแกไข: ต้ังคาให HP All-in-One ตอบรับโทรสารโดยอัตโนมัติ คุณไม
สามารถรับโทรสารไดอัตโนมัติหากคุณมีบริการวอยซเมลที่ใชหมายเลข
โทรศัพทเดียวกันกับการโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่งหมาย
ความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคา HP All-in-One เมื่อคุณใชบริการขอ
ความเสียง โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร

สาเหตุ: คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One
วิธีแกไข: หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกับ HP All-in-One ควรตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
โมเด็มของคุณไมไดถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกตั้ง
คาเพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัตจิะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามา
ทั้งหมด ซ่ึงจะทำให HP All-in-One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา

สาเหตุ: ถาคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเคร่ือง
HP All-in-One คุณอาจประสบปญหาหนึ่งปญหาใดตอไปนี:้
• ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาท่ี HP All-in-One จะตรวจ

พบสัญญาณโทรสารได ซ่ึงอาจทำใหการเชื่อมตอของเครื่องโทรสารหลุด
ได

• เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให
HP All-in-One ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออก
ไป ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตัล
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วิธีแกไข: ถาคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใหทำดังตอไปนี้
• ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หากสามารถรับ

โทรสารไดโดยไมมีเครื่องตอบรับ แสดงวาเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอาจ
เปนสาเหตุของปญหา

• เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึกขอ
ความท่ียาวประมาณ 10 วินาที โปรดพูดชาๆ ดวยน้ำเสียงปกติเมื่อบันทึก
ขอความ ท้ิงระยะตอนทายขอความใหเงียบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมี
เสียงรบกวนขณะบันทึกชวงเงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

สาเหตุ: คุณไมไดต้ังคาเครื่องตอบรับใหเขากันกับ HP All-in-One

วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสำหรับโทร
สาร คุณตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรต
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ที่ช่ือ 2-EXT ตามที่แสดงไวดานลาง นอกจากนี้ คุณตองตั้งคาจำนวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาท่ีถูกตองสำหรับท้ังเคร่ืองตอบรับและ HP All-in-One

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 เชื่อมตอเขากับพอรต IN ท่ีเครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอเขากับพอรต OUT ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) นั้นถูกตอง จำนวนเสียง
เรียกเขาสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาของ
เคร่ืองตอบรับ ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและ
HP All-in-One ใหตอบรับดวยจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องของคุณ
รองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/
ภูมิภาค) สำหรับการตั้งคานี้ เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One
จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร 243



HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบันทึก
ขอความไว

การกำหนดจำนวนเสียงเรียกเขากอนที่แผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 3

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  
หรือ  เพื่อเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การตั้งคาโหมดตอบรับ
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซ่ึงจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  
หรือ  เพื่อเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

สาเหตุ: คุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไมตรงกัน
วิธีแกไข: หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) ควรตรวจ
สอบใหแนใจวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน
HP All-in-One ไดถูกต้ังคาไวตรงกันแลว ยกตัวอยางเชน ถาบรษัิท
โทรศัพทกำหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาเปนแบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาได
เลือก Double Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง) เปนการตั้งคา Distinctive
Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน
รูปแบบเสียงเรยีกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมีปญหาเกี่ยวกับ
รูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี ้โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทาน
กำหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีไมใชแบบสลับ
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ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวาการตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูก
ต้ังคาไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ
2. กด ต้ังคา
3. กด 5 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK
เม่ือโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสำหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

สาเหตุ: การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ไมไดถูกต้ัง
คาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) (และคุณไมไดใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

วิธีแกไข: ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแน
ใจวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน
HP All-in-One ไดถูกต้ังคาไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: ระดับสัญญาณโทรสารอาจไมแรงพอ ซึ่งอาจทำใหเกิดปญหาใน
การรับโทรสารได

วิธีแกไข: หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หรือกลองสวิตชแบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับ
สัญญาณอาจลดลงไดหากคุณใชตัวแยกคูขนานหรือเช่ือมตอสายเคเบิลพิเศษ
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เพ่ือขยายความยาวของโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทำใหเกิด
ปญหาไดในระหวางการรับโทรสาร
• ถาคุณใชตลับแยกสายหรือสายตอ ใหลองถอดสายเหลานั้นออก และ

เช่ือมตอ HP All-in-One โดยตรงกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
• ในการตรวจสอบวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดการเชื่อม

ตออุปกรณทุกอยางนอกจาก HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท
จากนั้นลองรับโทรสาร ถาคุณรับโทรสารไดสำเร็จโดยไมมีอุปกรณอื่น
แสดงวาอุปกรณอื่นอยางนอยหนึ่งช้ินเปนสาเหตุของปญหา ลองเพิ่ม
อุปกรณกลับเขาไปทีละหนึ่งอยาง และแตละคร้ังใหลองรับโทรสาร จน
กระทั่งคุณระบุไดวาอุปกรณตัวใดเปนตนเหตุที่ทำใหเกิดปญหา

สาเหตุ: หนวยความจำใน HP All-in-One เต็ม
วิธีแกไข: ถา Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูก
เปดใชงาน และมีขอผิดพลาดใน HP All-in-One แสดงวาหนวยความจำ
อาจมีแตโทรสารที่ยังไมถูกพิมพและ HP All-in-One จะไมรับสายเรียกเขา
ถายังมีขอผิดพลาดนี้อยู จะทำให HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสาร
ได โปรดตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขอผิดพลาดนี้
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
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• ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ดังที่แสดงไว
ดานลาง:

• แครตลับหมึกพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวาง
แครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด
HP All-in-One อีกครั้ง

แกปญหาใดๆ ที่พบ HP All-in-One จะเร่ิมตนพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
ออกมาจากหนวยความจำโดยอัตโนมัติ หากตองการลางหนวยความจำ คุณ
สามารถลบโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจำไดดวยการปด
HP All-in-One

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทำให HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสาร
และ Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกต้ังคาเปน Off
(ปด)

วิธีแกไข: โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม เพาเวอร เพ่ือเปดเครื่อง
• HP All-in-One ถูกต้ังคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
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• ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
• แครตลับหมึกพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวาง

แครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด
HP All-in-One อีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)
ถูกเปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารท้ังหมดท่ีเก็บไว
ในหนวยความจำจะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจ
ถูกสงมาถึงทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กำลังเกิดขอขัด
ของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
มาใหใหม หากตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่ง
พิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึก
การสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้งเม่ือ HP All-in-One ถูกปด

หลังจากแกปญหาที่พบแลว HP All-in-One จะเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขา

HP All-in-One มีปญหาเม่ือตองการรับโทรสารดวยตัวเอง
สาเหตุ: มีเอกสารอยูในถาดตัวปอนเอกสาร

วิธีแกไข: HP All-in-One จะไมรับโทรสารแบบแมนวล ถาใสเอกสารใน
ถาดตัวปอนเอกสาร แต HP All-in-One จะพยายามสงเอกสารที่อยูในถาด
ตัวปอนเอกสารแทน ใหนำตนฉบับใดๆ ออกกอนทีจ่ะรับโทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถติดตอผูสงเพื่อตรวจสอบวามีเอกสารอยูในเคร่ืองสงโทรสารหรอื
ไม

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
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วิธีแกไข: ต้ังคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปาน
กลาง) หรือ Slow (ชา) แลวจึงติดตอผูสงใหสงโทรสารนั้นอีกครั้ง

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: มีขอความแสดงขอผิดพลาดหรือการแจงเตือนอื่นๆ บนจอแสดง
ผล

วิธีแกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซ่ึงจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและการแกไขปญหา ถามีขอความ
แสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล HP All-in-One จะไมรับโทรสารดวยตน
เองจนกวาจะแกขอผิดพลาดนั้นไดและขอความนั้นหายไป

ถา HP All-in-One มีขอความใหปรับตำแหนง คุณอาจตองกด OK เพื่อลบ
ขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
iz_help โปรดดู ตองปรับตำแหนงหรือการปรับตำแหนงลมเหลว
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอผิดพลาดอื่นๆ โปรดด ูขอผิดพลาด

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท

สาเหตุ: เครื่องตอบรับถูกตั้งคาไมสอดคลองกับ HP All-in-One หรือ การ
ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไมถูกตอง
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วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสำหรับโทร
สาร คุณตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรต
ที่ช่ือ 2-EXT ตามที่แสดงไวดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 เชื่อมตอเขากับพอรต IN ที่เครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอเขากับพอรต OUT ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) นั้นถูกตอง จำนวนเสียง
เรียกเขาสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากคุณต้ังคาเครื่องตอบรับและ HP All-in-One ใหมีจำนวน
เสียงเรียกเขาจำนวนเทากัน อุปกรณทั้งสองชิ้นจะตอบรับ และสัญญาณโทร
สารจะถูกบันทึกไวบนเครื่องตอบรับ

บท 12

250 การแกไขปญหาเบ้ืองตน



ต้ังคาเคร่ืองตอบรับใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One ให
ตอบรับดวยจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่รองรับได (จำนวนเสยีงเรียกเขาสูง
สุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) สำหรับการตั้งคานี้ เครื่องตอบรับ
จะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทร
สาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การตั้งคาโหมดตอบรับ
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  
หรือ  เพ่ือเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา

การกำหนดจำนวนเสียงเรียกเขากอนที่แผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ต้ังคา
2. กด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  
หรือ  เพ่ือเปล่ียนจำนวนครัง้

4. กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา

สาเหตุ: HP All-in-One ถูกตั้งคาใหรับโทรสารดวยตนเอง ซ่ึงหมายความ
วา HP All-in-One จะไมตอบรับสายเรียกเขา คุณตองรับสายโทรสารที่เขา
มาดวยตัวคุณเอง มิฉะนั้น HP All-in-One จะไมรับโทรสาร และเครื่องตอบ
รับจะบันทึกเสียงสัญญาณโทรสาร

วิธีแกไข: ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติดวย
การเปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาเครื่องปดอยู
HP All-in-One จะไมตรวจสอบสายที่โทรเขาและไมรับโทรสาร ในกรณีนี้
เครื่องตอบรับจะตอบรับสายโทรสารและบันทึกสัญญาณโทรสารไว

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP All-in-One เม่ือคุณมี
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท โปรดด ูการตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
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HP All-in-One จะไมตอบรับสายโทรสารที่เขามา
สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟ
แนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพื่อเปดเคร่ือง HP All-in-One

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมรับสายที่โทรเขา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวย
ตัวคุณเอง มิฉะนั้น HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามา
วิธีแกไข: ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาในสำนักงานของคุณ โดยที่คุณอาจตั้งคา
ให HP All-in-One รับสายโทรเขามาโดยอัตโนมัติได หากตองการคนหาวา
โหมดตอบรับที่แนะนำแบบใดที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในสำนักงานของ
คุณ โปรดดู เลือกโหมดตอบรับที่แนะนำสำหรับการติดต้ังของคุณ

ถาคุณตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณตองกด เริ่มสงโทร
สารสีดำ หรือ เร่ิมสงโทรสารสี เพ่ือรับโทรสาร

เคล็ดลับ หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผง
ควบคุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ที่โทรศัพท หากเครื่อง
HP All-in-One ยังไม เริ่มรับโทรสาร  ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2
3 อีกคร้ัง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เร่ิมรับโทรสาร ทานสามารถ
วางหูโทรศัพทได

สาเหตุ: คุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไมตรงกัน
วิธีแกไข: หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) ควรตรวจ
สอบใหแนใจวาไดต้ังคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
บน HP All-in-One ไวตรงกัน ยกตัวอยางเชน ถาบริษัทโทรศัพทกำหนดรปู
แบบเสียงเรียกเขาเปนแบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Double
Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง) เปนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียง
เรียกเขาเฉพาะ)
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หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน
รูปแบบเสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมีปญหาเกี่ยวกับ
รูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทาน
กำหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่ไมใชแบบสลับ

หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
ลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One
ถูกตั้งคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ
2. กด ต้ังคา
3. กด 5 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK
เม่ือโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสำหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

สาเหตุ: คุณลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ไมไดถูก
ต้ังคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) (และคุณไมไดใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

วิธีแกไข: หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบให
แนใจวาคุณลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน
HP All-in-One ถูกต้ังคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: หนวยความจำใน HP All-in-One เต็ม
วิธีแกไข: ถาหนวยความจำเต็มไปดวยโทรสารที่ยงัไมไดพิมพออกมา
HP All-in-One จะหยุดตอบรับสาย ถายังมีขอผิดพลาดนี้อยู จะทำให
HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารได โปรดตรวจสอบจอแสดงผล
เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขอผิดพลาดนี้ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบปญหา
ดังตอไปนี้
• HP All-in-One ถูกต้ังคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
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• มีกระดาษติดอยู
• ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ดังที่แสดงไว

ดานลาง:

• แครตลับหมึกพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวาง
แครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด
HP All-in-One อีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)
ถูกเปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารท้ังหมดท่ีเก็บไว
ในหนวยความจำจะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจ
ถูกสงมาถึงทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กำลังเกิดขอขัด
ของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
มาใหใหม หากตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่ง
พิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึก
การสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้งเม่ือ HP All-in-One ถูกปด

แกปญหาใดๆ ที่พบ หากตองการลางหนวยความจำ คุณสามารถพิมพหรือลบ
โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจำได

การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
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3. กด 6 จากนั้นกด 5
ซึ่งจะเลือก Tools (เคร่ืองมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in
Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำ)
โทรสารจะถูกพิมพตามลำดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ได
รับลาสุดกอน ตามดวยลำดับถัดไป

4. หากตองการหยดุพิมพโทรสารจากหนวยความจำ ใหกด ยกเลิก

วิธีการลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจำโดยใชแผงควบคุม
▲ ปดเคร่ือง HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร

โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจำจะถูกลบออกไปหลังจากที่
คุณปดเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ท่ียังอยูในหนวยความจำได
ดวยการเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร) จาก
เมนู Tools (เคร่ืองมือ) หากตองการลบ ใหกด ต้ังคา และกด 6 แลว
จึงกด 7

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทำให HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสาร
และ Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกต้ังคาเปน Off
(ปด)

วิธีแกไข: โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม เพาเวอร เพ่ือเปดเครื่อง
• HP All-in-One ถูกต้ังคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
• ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
• แครตลับหมึกพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวาง

แครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด
HP All-in-One อีกครั้ง

หลังจากแกปญหาที่พบแลว HP All-in-One จะเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขา

ไดรับโทรสารไมครบหนา

สาเหตุ: ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง
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วิธีแกไข: แนใจวาคุณใสกระดาษอยางถูกตอง

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ถาคุณเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง)
HP All-in-One อาจบันทึกโทรสารไวในหนวยความจำขณะที่ไดรับโทร
สาร หลังจากที่ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตองแลว
HP All-in-One จะเริ่มตนการพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมาจาก
หนวยความจำโดยอัตโนมัติ โดยเรียงลำดับตามเวลาที่ไดรับ ถาคุณไมไดเปด
ใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) หรือถาโทร
สารไมไดถูกบนัทึกไวในหนวยความจำดวยเหตุผลบางประการ (เชนถา
HP All-in-One ไมมีหนวยความจำเหลืออยู) คุณตองติดตอผูสงและขอให
สงโทรสารนั้นใหม

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารอาจมีปญหา

วิธีแกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อจะไดทราบวาหนาที่สงมีจำนวนเทาใด
เครื่องสงโทรสารอาจไมปอนหนาเอกสารตนฉบับ
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ไดรับโทรสารแตไมพิมพออกมา

สาเหตุ: HP All-in-One มีกระดาษติดหรือไมมีกระดาษ
วิธีแกไข: ถาคุณเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สำรอง) HP All-in-One อาจบันทึกโทรสารไวในหนวยความจำขณะท่ีไดรับ
โทรสาร หลังจากแกไขปญหากระดาษติดหรือใสกระดาษในถาดปอน
กระดาษอยางถูกตองแลว HP All-in-One จะเริ่มตนการพิมพโทรสารที่ยัง
ไมไดพิมพออกมาจากหนวยความจำโดยอัตโนมัติ โดยเรียงลำดับตามเวลาที่
ไดรับ ถาคุณไมไดเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สำรอง) หรือถาโทรสารไมไดถูกบันทึกไวในหนวยความจำดวยเหตุผลบาง
ประการ (เชนถา HP All-in-One ไมมีหนวยความจำเหลืออยู) คุณตองติด
ตอผูสงและขอใหสงโทรสารนั้นใหม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

สาเหตุ: กระบวนการอื่นทำใหเกิดขอผิดพลาดใน HP All-in-One
วิธีแกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซ่ึงจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอ
ผิดพลาด HP All-in-One จะไมสามารถพิมพโทรสารไดจนกวาจะมีการแก
ไขขอผิดพลาดนั้น

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One ดวยการคลิก Status
(สถานะ) ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความขอผิดพลาด โปรดดู ขอผิดพลาด

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอาจหมึกหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมกึพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
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สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกเปด
ใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวย
ความจำจะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึง
ทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กำลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอ
ผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหใหม หากตองการ
ทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึก
การสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้ง
เมื่อ HP All-in-One ถูกปด

บางสวนของโทรสารที่ไดรับถูกตัดออกไป

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

วิธีแกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: โทรสารมีตนฉบับใหญกวาขนาดกระดาษที่เตรียมไว เชน
กระดาษ legal และตัวเลือก Automatic Reduction (การยอขนาด
อัตโนมัติ) ปดใชงานอยู

วิธีแกไข: คุณสามารถพิมพโทรสารลงบนกระดาษขนาด legal หรือต้ังคา
คุณลักษณะ Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) เพื่อลด
ขนาดภาพใหพอดีกับหนา ถาเปนไปได

วิธีการพิมพโทรสารบนกระดาษ legal
1. วางกระดาษ legal ลงในถาดปอนกระดาษเขา
2. เปลี่ยนขนาดกระดาษสำหรบัโทรสารที่รับเขาเปน legal
3. ปดเครื่อง Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

สาเหตุ: ตั้งกั้นกระดาษดานกวางไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง
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วิธีแกไข: แนใจวาคุณใสกระดาษอยางถูกตอง

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษท้ังหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เม่ือทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังท่ีฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาท่ี

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

สาเหตุ: โทรสารขนาดกระดาษ legal ประกอบดวยรายละเอียดสงูเชนภาพ
ขนาดใหญถูกสงมา และมีกระดาษขนาด letter บรรจุอยูในถาดปอน
กระดาษ

วิธีแกไข: ถาโทรสารขนาด legal ที่มีรายละเอียดสูงเชนภาพท่ีมีขนาด
ใหญถูกสงมา HP All-in-One จะพยายามจัดหนาโทรสารใหพอดีในหนึง่
หนา (ถาเปดใชงานการลดขนาดอัตโนมัติ) ถาหนวยความจำเต็ม
HP All-in-One อาจไมสามารถลดขนาดภาพได ทำใหภาพถูกตัดออกและ
พิมพออกมาในหนาที่สอง คุณสามารถลางหนวยความจำและบอกใหผูสงสง
โทรสารนั้นใหมได

หมายเหตุ การลบหนวยความจำจะทำใหโทรสารทั้งหมดที่เก็บไวใน
หนวยความจำถูกลบออก รวมทั้งโทรสารที่ไมไดพิมพดวย ทานอาจตอง
พิมพโทรสารท้ังหมดในหนวยความจำเพื่อใหแนใจวาจะไมสูญเสียขอมูล
ใดๆ
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การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
3. กด 6 จากนั้นกด 5

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in
Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำ)
โทรสารจะถูกพิมพตามลำดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ได
รับลาสุดกอน ตามดวยลำดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจำ ใหกด ยกเลิก

วิธีการลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจำโดยใชแผงควบคุม
▲ ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร

โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจำจะถูกลบออกไปหลังจากที่
คุณปดเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ที่ยังอยูในหนวยความจำได
ดวยการเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร) จาก
เมนู Tools (เครื่องมือ) หากตองการลบ ใหกด ต้ังคา และกด 6 แลว
จึงกด 7

สาเหตุ: กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษมีขนาดตางจากการตั้งคา
Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

วิธีแกไข: แนใจวากระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษตรงกับการตั้งคา
Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคา HP All-in-One ที่ใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกัน
กับโมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพท
เพียงพอรตเดียว
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วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซ้ือตลับแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับ
แยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่ง
ปลั๊กท่ีดานหลัง)

ภาพ 12-1 ตัวอยางของตลับแยกสายแบบขนาน
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ภาพ 12-2 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต 1-LINE

การตั้งคา HP All-in-One สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูใน
บานหรือสำนักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ
HP All-in-One
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4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT อยูที่ดานหลังของ HP All-in-One เช่ือมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มีพอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กำแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะ
อีกพอรตที่อยูบนตัวแยกแบบขนาน

8. คุณจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
• หากคุณต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายอัตโนมัติ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้
หากสงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่
HP All-in-One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือ
รับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

• หากคุณต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง คุณตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถ
รับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพื่อรับสายดวย
ตนเอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

9. ทำการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวย
ตัวเอง

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคา HP All-in-One ท่ีใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกัน
กับโมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ แตคอมพิวเตอร
มีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว
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วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตอง
ซ้ือตัวแยกคูขนาน (หรือเรียกอีกอยางวาตัวตอพวง) (ตลับแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือ
ตลับแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและ
หนึ่งปล๊ักท่ีดานหลัง)

ภาพ 12-3 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต 1-LINE
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การตั้งคา HP All-in-One สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเคร่ือง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูใน
บานหรือสำนักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT อยูที่ดานหลังของ HP All-in-One เช่ือมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มีพอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กำแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. เช่ือมตอเครื่องตอบรับกับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะอีกพอรตในตัว
แยกแบบขนาน

หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวย
วิธีนี้ สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
HP All-in-One ได

7. (เปนทางเลือก) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก
คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเคร่ืองตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

8. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

9. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
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10. กำหนดใหเคร่ืองตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสาม
ครั้ง

11. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน
HP All-in-One เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะ
สามารถรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค)

12. ทำการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขา
ดังขึ้นตามจำนวนที่กำหนดจากนั้นจะสงเสียงคำทักทายที่บันทึกไว
HP All-in-One จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี ้พรอมกับ "การฟง"
เสียงโทรสาร หากตรวจพบสายโทรสารเขามา HP All-in-One จะสงเสียง
การรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีเสียงโทรสาร
HP All-in-One จะหยุดการตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของ
คุณสามารถบันทึกขอความเสียงได

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคา HP All-in-One ที่ใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกัน
กับโมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล แต
คอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว

วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตเุกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตอง
ซ้ือตัวแยกคูขนาน (หรือเรียกอีกอยางวาตัวตอพวง) (ตลับแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือ
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ตลับแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและ
หนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ 12-4 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต 1-LINE
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การตั้งคา HP All-in-One สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูใน
บานหรือสำนักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเชื่อมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT อยูท่ีดานหลังของ HP All-in-One เชื่อมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มีพอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทท่ีกำแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. เช่ือมตอเครื่องตอบรับกับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะอีกพอรตในตัว
แยกแบบขนาน

หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวย
วิธีนี้ สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
HP All-in-One ได

7. (เปนทางเลือก) หากเคร่ืองตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก
คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

8. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

9. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
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10. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสาม
ครั้ง

11. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน
HP All-in-One เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะ
สามารถรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค)

12. ทำการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขา
ดังข้ึนตามจำนวนที่กำหนดจากนั้นจะสงเสียงคำทักทายที่บันทึกไว
HP All-in-One จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี ้พรอมกับ "การฟง"
เสียงโทรสาร หากตรวจพบสายโทรสารเขามา HP All-in-One จะสงเสียง
การรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีเสียงโทรสาร
HP All-in-One จะหยุดการตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของ
คุณสามารถบันทึกขอความเสียงได

ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพทคงที่ต้ังแตที่ทำการเชื่อมตอ HP All-in-One
สาเหตุ: HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง

วิธีแกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เชื่อมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบโทรศัพทบนผนังที่ใชงานได
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ
HP All-in-One เช่ือมตอสายโทรศัพทแบบสองเสนกับพอรตที่ติดปาย 1-
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LINE ซึ่งอยูดานหลังของ HP All-in-One และชองเสียบโทรศัพทบนผนัง
ของคุณ ดังที่ปรากฏ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบสี่เสนทั่วไป
ที่คุณอาจมีอยูแลวในสำนักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสาย
โทรศัพทสองประเภทดังนี้

หากคุณใชสายสี่เสน ใหถอดสายนั้นออก และใชสายสองเสนที่มีมาใหแทน
โดยตอเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของ HP All-in-One
หาก HP All-in-One มาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน
คุณสามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบสี่เสนได ในกรณีที่
สายโทรศัพทแบบสองเสนที่ใหมาสั้นเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพท
แบบสองเสนกับพอรตที่ติดปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังของ
HP All-in-One ตอสายโทรศัพทแบบสี่เสนเขากับพอรตท่ีเปดบน
อะแดปเตอรและชองเสียบโทรศัพทบนผนัง สำหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชอะแดปเตอรสายโทรศัพแบบสองเสน โปรดดูคูมือที่ใหมาพรอมกัน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP All-in-One โปรดดูคูมือการ
ติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One
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สาเหตุ: คุณจะใชตัวแยกสายโทรศัพทระหวางพอรต 1-LINE บน
HP All-in-One และผนัง
วิธีแกไข: ตัวแยกสายโทรศัพทจะมีผลตอคุณภาพเสียงของสายโทรศัพท
และทำใหเกิดไฟฟาสถิต (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

สาเหตุ: คุณไมไดใชเตารับตอสายดินท่ีเหมาะสมสำหรบั HP All-in-One
วิธีแกไข: ลองเชื่อมตอกับเตารับอื่น

การทดสอบโทรสารลมเหลว

หากคุณพยายามจะทดสอบโทรสารจากคอมพิวเตอรของคุณ และการทด
สอบโทรสารนั้นลมเหลว แสดงวาเคร่ือง HP All-in-One อาจทำงานอยาง
อื่นอยู หรือมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งทำใหไมสามารถทดสอบโทรสารได

สิ่งที่ควรตรวจสอบ
• การติดต้ัง HP All-in-One อยางถูกตอง การเชื่อมตอเขากับสายไฟ และ

การเชื่อมตอเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดต้ัง HP All-in-One โปรดดูแผนโปสเตอรการติดต้ังท่ีมาพรอม
กับ HP All-in-One

• HP All-in-One เปดอยู หากไมเปดใชงาน ใหกดปุม เพาเวอร เพ่ือเปด
เครื่อง HP All-in-One

• มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง ตลับหมึกพิมพไมถูกบล็อกไว
และฝาครอบตลับหมึกพิมพปดอยู

• ขณะนี้เครื่อง HP All-in-One ไมวางเนื่องจากทำงานอื่น เชน ปรับตลับ
หมึกพิมพ ตรวจสอบหนาจอ หากเคร่ือง HP All-in-One กำลังทำงาน
อยู ใหรอจนกวาเครื่องจะทำงานปจจุบันเสร็จ แลวคอยทดสอบโทรสาร
อีกครั้ง

• ฝาครอบดานหลงัจะตอเขากับดานหลังของHP All-in-One
• ไมมีขอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอ หากมีขอความแสดงขอผิด

พลาด ใหดำเนินการแกปญหา แลวทดสอบโทรสารอีกครั้ง

หากคุณทดสอบโทรสารและ HP All-in-One รายงานวาการทดสอบลม
เหลว ใหอานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพ่ือหาวิธีแกปญหาการติดต้ังโทร
สารของคุณ สวนตางๆ ของโทรสารอาจลมเหลวเนื่องจากเหตุผลตางๆ

สาเหตุ: "การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
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วิธีแกไข:

ขอควรปฏิบัติ
• ปด HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร บนแผงควบคุมแลวถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของ HP All-in-One หลังจากผานไปสองสาม
วินาที ใหเสียบปล๊ักไฟกลับเขาที่เดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีก
ครั้ง หากการทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้อง
ตนในหัวขอนี้

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไม
มีปญหา

• หากคุณรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดตั้ง
โทรสาร) ใหตรวจสอบวา HP All-in-One วางเพ่ือทำงานไดเสร็จ
สมบูรณ เชนการรับแฟกซหรือทำสำเนา ตรวจดูขอความบนหนาจอ
แสดงผลท่ีระบุวา HP All-in-One กำลังทำงาน หากเครื่องกำลังทำงาน
ใหรอจนกวาเคร่ืองวาง และอยูในสถานะไมทำงาน กอนที่จะรันการทด
สอบ

หลังจากท่ีคุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสำหรับการรับสงโทร
สาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถ
ใชงานได และเกิดปญหาในการรับสงโทรสาร โปรดติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP ไปที ่www.hp.com/support เม่ือเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบ
ขอมูลในการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

สาเหตุ: การทดสอบ "ตอสายโทรสารเขากับชองเสียบโทรศัพทที่ผนัง" ลม
เหลว

บท 12

276 การแกไขปญหาเบ้ืองตน

http://www.hp.com/support


วิธีแกไข:

ขอควรปฏิบัติ
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเคร่ือง

HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

หากคุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับ HP All-in-One คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได
หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One แลว ใหทำ
การทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

• ตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีชือ่ 1-LINE ซ่ึง
อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกสายออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง
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• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ
หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัท
ตรวจสอบสายสัญญาณให

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไม
มีปญหา

หลังจากท่ีคุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสำหรับการรับสงโทร
สาร

สาเหตุ: การทดสอบ "สายโทรศัพทที่เช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารที่ถูก
ตอง" ลมเหลว

วิธีแกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง

ขอควรปฏิบัติ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให

ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังของ
HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนำมาใชเพื่อตออุปกรณอื่นเทานั้น เชนเครื่องตอบรับ
หรือโทรศัพท

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
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2. หลังจากที่คุณตอสายโทรศัพทเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ใหรันการ
ทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ HP All-in-One
พรอมท่ีจะสงโทรสาร

3. ทดลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหตุ: การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลม
เหลว

วิธีแกไข:

ขอควรปฏิบัติ
• โปรดใชสายโทรศัพทในกลองที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือตอ

กับแจ็คโทรศัพทควรตอปลายสายดานหนึ่งของโทรศัพทเขากับพอรท
"1-LINE" ที่ดานหลังของ HP All-in-One และตอปลายอีกดาน
กับแจ็คโทรศัพท ดังภาพดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอม HP All-in-One

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็ คโทรศัพทกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

สาเหตุ: การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว
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วิธีแกไข:

ขอควรปฏิบัติ
• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสาย

โทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยการเช่ือมตอ
สายอะนาล็อกแบบปกตเิขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอ
HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทร
สาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• ตรวจสอบวาทานเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ซึ่ง
อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร

• อุปกรณอื่น ซ่ึงจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทำให
การทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสาย
โทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานการทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่ง
หรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทำการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งคุณ
ทราบวาอุปกรณชิ้นใดท่ีกอใหเกิดปญหา

• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทำ
งานไมไดโดยไมเช่ือมตออุปกรณอ่ืน ใหตอ HP All-in-One เขากับ
สายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตน
ในหัวขอนี้

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกสายออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

หลังจากท่ีคุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสำหรับการรับสงโทร
สาร หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ยังไม
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สามารถทำงานได และคุณมีปญหาในการโทรสาร โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทและเรียกใหบริษัทมาตรวจเช็คสายโทรศัพท

สาเหตุ: การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว

วิธีแกไข:

ขอควรปฏิบัติ
• อุปกรณอื่น ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทำให

การทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสาย
โทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกคร้ัง หาก Dial Tone Detection
Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการโทร) ผานการทดสอบโดยไมเชื่อม
ตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่งหรือหลายชิน้ของอุปกรณเปน
สาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทำ
การทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งคุณทราบวาอุปกรณชิ้นใดที่กอใหเกิด
ปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังที่คุณกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ
หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัท
ตรวจสอบสายสัญญาณให

• ตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีชือ่ 1-LINE ซ่ึง
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อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกสายออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ อาจทำใหการทดสอบลมเหลวได และจะทำใหเกิด
ปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสงหรือรับโทรสารทดสอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไมถูก
ตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสาย
โทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยการเช่ือมตอ
สายอะนาล็อกแบบปกตเิขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอ
HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทร
สาร

หลังจากท่ีคุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสำหรับการรับสงโทร
สาร หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการ
โทร) ยังไมสามารถทำงานได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจ
เช็คสายโทรศัพท
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มีปญหาในการสงและรับโทรสารผานทางอินเตอรเนตโดยใชโทรศัพทระบบ IP
phone

สาเหตุ: บริการการใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over
Internet Protocol - FoIP) อาจทำงานไมถูกตองเมื่อเครื่อง
HP All-in-One กำลังรับสงโทรสารดวยความเร็วสูง (33600 bps)
วิธีแกไข: หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสารขณะใชบริการ
โทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็วโทรสารที่ชาลง ซึ่งคุณสามารถทำได
โดยเปล่ียนการตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก Fast (ดวน)
(ดีฟอลต) เปน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow (ชา)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพื่อเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข: คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยเช่ือมตอสายโทรศัพทเขา
กับพอรตชื่อ 1-LINE ที่อยูบน HP All-in-One และไมใชจากพอรตอีเธอ
รเน็ต ซ่ึงหมายความวาการเชื่อมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดขึ้นผาน
กลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมีแจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสำหรับการ
เชื่อมตอโทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพท

สาเหตุ: บริษัทโทรศัพทของคุณไมรองรับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

วิธีแกไข: ตรวจสอบกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อใหแนใจวา
บริการเครือขายอินเทอรเนต็รองรับการสงและรับโทรสาร หากบริการเครือ
ขายอินเทอรเน็ตไมรองรับการสงและรับโทรสาร คุณจะไมสามารถสงและ
รับโทรสารผานทางอินเทอรเน็ตได
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รายงานบันทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

สาเหตุ: ถามีปญหาหรือพบขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร
เครื่องจะพิมพรายงาน Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) ออกมา

วิธีแกไข: ดูตารางตอไปนี้สำหรับขอมูลเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาดตางๆ ใน
รายงาน Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) ขอมูลนี้สามารถชวยใหคุณ
แกไขปญหาใดๆ ท่ีพบเมื่อใชคุณลักษณะโทรสารของ HP All-in-One ใน
เบื้องตนได นอกจากนี ้ขอมูลในตารางยังระบุอีกวารหัสใดเปนรหัสเฉพาะ
ของ Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ถาเกิด
ขอผิดพลาดเดียวกันซ้ำๆ ใหลองปด ECM

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซ่ึงจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK

รหัสขอผิดพลาด คำนิยามขอผิดพลาด

(223 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

224

หนาเอกสารที่ไดรับหน่ึงหนาหรอืมากกวาอาจจะอานไมได

225-231 มีการใชงานรวมกันไมไดระหวางคุณลักษณะและเครือ่งสงโทรสาร

232-234

(235-236 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

237

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

238

(239-241 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เคร่ืองสงโทรสารมีการสื่อสารที่ไมปกติ

242 เคร่ืองสงโทรสารพยายามรบัโทรสารแทนที่จะสง

243-244

(245-246 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เคร่ืองสงโทรสารหยุดทำงานกอนเวลา

247-248 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องสงโทรสาร

บท 12

284 การแกไขปญหาเบ้ืองตน



รหัสขอผิดพลาด คำนิยามขอผิดพลาด

(249-251 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

252 สายโทรศัพทมีสภาพแยเกินกวาจะรับโทรสารได

253 เครื่องสงโทรสารพยายามใชความกวางของหนากระดาษท่ีไมถูกสนับสนนุ

281

(282 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

283-284

(285 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

286

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

290 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องสงโทรสาร

291 ไมสามารถบันทึกโทรสารทีไ่ดรับ

314-320 มีการใชงานรวมกันไมไดระหวางคุณลักษณะและเครือ่งรับโทรสาร

321 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องรับโทรสาร

322-324 สายโทรศัพทมีสภาพแยเกินกวาจะสงโทรสารได

(325-328 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

329-331

เครื่องรับโทรสารระบุวาหนาเอกสารหนึ่งหนาหรือมากกวาอาจอานไมได

332-337

(338-342 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

343

เครื่องรับโทรสารมีการส่ือสารท่ีไมปกติ

344-348

(349-353 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

354-355

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

356-361

(362-366 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เครื่องสงโทรสารหยุดทำงานกอนเวลา

367-372

(373-377 Error Correction
Mode (โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องรับโทรสาร

(ทำตอ)

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร 285



รหัสขอผิดพลาด คำนิยามขอผิดพลาด

378-380

381 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

382 เคร่ืองรับโทรสารหยุดรับหนาเอกสาร

383 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

390-391 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องรับโทรสาร

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทำสำเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทำสำเนาดังตอไปนี้
• สำเนามีสีออนเกินไปหรือเขมเกินไป
• เครื่องไมทำงานเมื่อฉันพยายามทำสำเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• Fit to Page (พอดีกับหนา) ไมทำงานอยางที่คาดไว
• เอกสารเปนหนาวาง
• สำเนาแบบไมมีขอบจะมีขอบขาวโดยรอบ
• รูปภาพอาจถูกครอบตัดเมื่อฉันทำสำเนาแบบไมมีขอบ

สำเนามีสีออนเกินไปหรือเขมเกินไป

สาเหตุ: การตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) สำหรับ
HP All-in-One ถูกตั้งไวสวางหรือเขมเกินไป
วิธีแกไข: การปรับความสวางและความเขมของสำเนา

การปรับระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/
เขมข้ึน) จะปรากฏ
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4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กด  เพ่ือทำใหสำเนาเขมข้ึน
• กด  เพ่ือทำใหสำเนาสวางขึ้น

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: ลองใช Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพื่อปรับภาพที่
สวางเกินไป

วิธีแกไข:

การทำสำเนาภาพถายที่มีแสงสวางมากเกินไป
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3. ในสวน สำเนา ใหกด เมนู คางไว จนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  จนกวา Photo (ภาพถาย) การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพจะปรากฏ
5. กด เริ่มทำสำเนาสี

เคร่ืองไมทำงานเมื่อฉันพยายามทำสำเนา

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: ดูที่แผงควบคุม HP All-in-One วาหนาจอวางเปลา และปุม
เพาเวอร ไมไดติดสวางหรือไม ถาพบวามีสภาพท้ังสองขอดังกลาว แสดงวา
HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง และ
เสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพื่อเปดเคร่ือง
HP All-in-One

สาเหตุ: ตนฉบับไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

วิธีแกไข: ใหวางตนฉบับลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหคว่ำดานที่พิมพขอมูลลงที่

มุมขวาดานหนาตามที่แสดงดานลางนี้ การทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพ
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ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมูลข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพือ่ทำสำเนา ถา
ทานจะทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: HP All-in-One อาจกำลังทำสำเนา หรือพิมพ หรือรับโทรสารอยู
วิธีแกไข: ตรวจสอบจากหนาจอเพื่อดูวา HP All-in-One กำลังทำงาน
หรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One ไมยอมรับประเภทกระดาษ
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วิธีแกไข: หามใช HP All-in-One เพื่อทำสำเนาลงบนซองจดหมายหรือ
กระดาษประเภทอื่นที่ HP All-in-One ไมรองรับ

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติดภายใน
วิธีแกไข: หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด
โปรดดู การแกปญหากระดาษติด

บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป

สาเหตุ: ตนฉบับไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

วิธีแกไข: ใหวางตนฉบับลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหคว่ำดานที่พิมพขอมูลลงที่

มุมขวาดานหนาตามที่แสดงดานลางนี้ การทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพ
ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก
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• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมูลข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพือ่ทำสำเนา ถา
ทานจะทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดเต็มหนากระดาษ

วิธีแกไข: หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมด
โดยไมเหลือขอบกระดาษ ใหใชคุณลักษณะ Fit to Page (พอดีกับหนา)
เพื่อยอขนาดตนฉบับและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพท่ีอยู
บริเวณขอบกระดาษ

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• หากคุณวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารหรือบนกระจก ใหกด  
จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ

• หากคุณวางตนฉบับแบบเต็มขนาดหรือขนาดเล็กลงบนกระจก ให
กด  จนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี
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สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

วิธีแกไข: ถาตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะ Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือลดขนาดตนฉบับใหพอดีกับ
หนากระดาษในถาดปอนกระดาษ

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• หากคุณวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารหรือบนกระจก ใหกด  
จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ

• หากคุณวางตนฉบับแบบเต็มขนาดหรือขนาดเล็กลงบนกระจก ให
กด  จนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

Fit to Page (พอดีกับหนา) ไมทำงานอยางที่คาดไว
สาเหตุ: คุณกำลังพยายามเพิ่มขนาดตนฉบับทีม่ีขนาดเล็กเกินไป

วิธีแกไข: Fit to Page (พอดีกับหนา) สามารถขยายตนฉบับไดไมเกิน
เปอรเซ็นตสูงสุดที่รุนเครื่องพิมพของคุณกำหนด (เปอรเซ็นตสูงสุดจะตางกัน
ไปตามรุน) ตัวอยางเชน 200% อาจเปนเปอรเซ็นตสูงสุดในการขยายที่รุน
ของคุณกำหนดไว การขยายภาพถายติดบัตรอีก 200% อาจไมสามารถ
ขยายภาพถายนั้นใหพอดีกับหนากระดาษได

ถาคุณตองการขยายตนฉบับท่ีมีขนาดเล็ก ใหสแกนภาพตนฉบับนั้นลงใน
คอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพภาพที่
ขยายแลวออกมา

สาเหตุ: วางตนฉบับบนกระจกไมูถูกตอง
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วิธีแกไข: วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางนี ้การทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาว
ของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

สาเหตุ: ตนฉบับวางอยูในถาดปอนเอกสาร

วิธีแกไข: คุณไมสามารถใชถาดปอนเอกสารกับคุณลักษณะ Fit to Page
(พอดีกับหนา) ได การใชคุณลักษณะ Fit to Page (พอดีกับหนา) ตนฉบับ
จะตองคว่ำดานที่พิมพขอมูลลง ที่มุมขวาดานหนาของกระจก

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูท่ีกระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-One จะถือวาสิ่งใดๆ ท่ีอยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ

วิธีแกไข: ปด HP All-in-One ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจก
และดานหลังของฝาปดเอกสาร

การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเครื่อง
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3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบน
กระจก

4. เปดเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเคร่ือง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปล๊ักไฟกลับเขาไป

2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้ำที่ชุบน้ำสบูออนๆ
และน้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ฝาปด

3. เช็ดแผนรองโดยใชผาแหงนุมที่ไมมีสวนผสมของสำลี

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำข้ันตอนเดิมโดยใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองให
ทั่วอีกครั้งเพื่อเช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได

เอกสารเปนหนาวาง

สาเหตุ: ตนฉบับไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

วิธีแกไข: ใหวางตนฉบับลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหคว่ำดานที่พิมพขอมูลลงที่

มุมขวาดานหนาตามที่แสดงดานลางนี้ การทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพ
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ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมูลข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพือ่ทำสำเนา ถา
ทานจะทำสำเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
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รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สำเนาแบบไมมีขอบจะมีขอบขาวโดยรอบ

สาเหตุ: คุณกำลังพยายามทำสำเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบับที่มีขนาดเล็ก
เกินไป

วิธีแกไข: เมื่อคุณทำสำเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบับขนาดเล็ก
HP All-in-One จะขยายตนฉบับไดไมเกินเปอรเซ็นตสูงสุด ซ่ึงอาจทำใหมี
ขอบขาวรอบดาน (เปอรเซ็นตสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)

ขนาดที่เล็กที่สุดของตนฉบันจะตางกันไป ขึ้นอยูกับขนาดของสำเนาแบบไม
มีขอบท่ีคุณตองการสราง ตัวอยางเชน คุณไมสามารถขยายภาพติดบัตรให
เปนสำเนาแบบไมมีขอบขนาดกระดาษ letter ได
ถาคุณตองการทำสำเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบับขนาดเล็กมาก ใหสแกน
ตนฉบับลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวร HP Scan Pro
แลวจึงพิมพสำเนาแบบไมมีขอบจากภาพที่ขยายแลว

สาเหตุ: คุณกำลังทำสำเนาแบบไมมีขอบโดยไมใชกระดาษภาพถาย
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วิธีแกไข: ใชกระดาษภาพถายเพื่อทำสำเนาแบบไรขอบ

การทำสำเนาภาพถายแบบไมมีขอบจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนเขา
2. วางภาพถายตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมุมดานหนาของ
กระจก ตามคำแนะนำที่ระบุไวบนขอบกระจก

3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี
เครื่อง HP All-in-One จะทำสำเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15
ซม. แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษที่มีแถบลงในถาดกระดาษภาพถาย
ทานสามารถดึงแถบออกจากสำเนาภาพถายเมื่อหมึกพิมพแหงแลว

เคล็ดลับ หากสำเนาที่ไดมีขอบ ใหกำหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo (กระดาษภาพถายพรีเม่ียม) แลวลองทำสำเนา
อีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูท่ีกระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-One จะถือวาสิ่งใดๆ ท่ีอยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ
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วิธีแกไข: ปด HP All-in-One ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจก
และดานหลังของฝาปดเอกสาร

การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบน
กระจก

4. เปดเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเคร่ือง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปล๊ักไฟกลับเขาไป

2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้ำที่ชุบน้ำสบูออนๆ
และน้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ฝาปด

3. เช็ดแผนรองโดยใชผาแหงนุมที่ไมมีสวนผสมของสำลี

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำข้ันตอนเดิมโดยใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองให
ทั่วอีกครั้งเพื่อเช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได
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รูปภาพอาจถูกครอบตัดเมื่อฉันทำสำเนาแบบไมมีขอบ

สาเหตุ: HP All-in-One จะครอบตัดภาพบางภาพในบริเวณขอเพื่อให
สามารถพิมพแบบไมมีขอบไดโดยไมตองเปลี่ยนสัดสวนของตนฉบับ

วิธีแกไข: ถาคุณตองการขยายภาพถายใหพอดีหนาโดยไมครอบตัวขอบ
ใหใช Fit to Page (พอดีกับหนา) หรือ Full Page 91% (เต็มหนา
91%)

การตั้งขนาดแบบกำหนดเองจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. กด  จนกวา Custom 100% (กำหนดเอง 100%) จะปรากฏ
5. กด OK
6. กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจำนวนเปอรเซ็นตในการยอหรือขยาย

สำเนา
(จำนวนเปอรเซ็นตต่ำสุดหรือสูงสุดในการปรับขนาดสำเนาจะแตกตาง
กันไปตามรุน)

7. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• หากคุณวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารหรือบนกระจก ใหกด  
จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ

• หากคุณวางตนฉบับแบบเต็มขนาดหรือขนาดเล็กลงบนกระจก ให
กด  จนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ
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วิธีแกไข: ถาตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะ Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือลดขนาดตนฉบับใหพอดีกับ
หนากระดาษในถาดปอนกระดาษ

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ำลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากคุณใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดาน
บนของเอกสารเขาไปกอน

3. ในสวน สำเนา ใหกดปุม ยอ/ขยาย
4. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• หากคุณวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารหรือบนกระจก ใหกด  
จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ

• หากคุณวางตนฉบับแบบเต็มขนาดหรือขนาดเล็กลงบนกระจก ให
กด  จนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏ

5. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• การสแกนหยุดชะงัก
• การสแกนลมเหลว
• การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจำคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
• เมน ูScan To (สแกนไปยัง) ไมปรากฏ
• เมน ูScan To (สแกนไปยัง) ไมปรากฏ
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมีการครอบตัดไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป
• คุณลักษณะการสแกนไมทำงาน
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การสแกนหยุดชะงัก

สาเหตุ: หนวยความจำของระบบคอมพิวเตอรอาจต่ำ

วิธีแกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกคร้ัง ปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรแลวเปดอีกคร้ัง

หากยังใชงานไมได ใหลองเปลี่ยนงานสแกนใหมีความละเอียดต่ำลง

การสแกนลมเหลว

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเปดอยู

วิธีแกไข: เปดคอมพิวเตอร

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเชื่อมตอกับ HP All-in-One
ผานสาย USB
วิธีแกไข: เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรกับ HP All-in-One ดวยสาย USB
มาตรฐาน

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One อาจยังไมไดรับการติดต้ัง
วิธีแกไข: ใหใสแผนซีดีการติดต้ัง HP All-in-One และติดต้ังซอฟตแวร

สาเหตุ: ซอฟตแวรที่คุณติดตั้งดวย HP All-in-One ไมทำงาน
วิธีแกไข: ใหเปดซอฟตแวรที่คุณติดตั้งดวย HP All-in-One และลอง
สแกนอีกครั้ง

การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจำคอมพิวเตอรไมเพียงพอ

สาเหตุ: มีโปรแกรมที่กำลังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานมากเกิน
ไป

วิธีแกไข: ควรปดโปรแกรมที่ไมไดใชงานทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมที่ทำ
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย หาก
ทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อการ
สแกนเสร็จส้ินแลว

หากยังใชงานไมได ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรแกรมบาง
อยางจะไมลบขอมูลออกจากหนวยความจำเมื่อทานปด การรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรจะชวยลบหนวยความจำได
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หากเกิดปญหานี้ข้ึนบอยครั้ง หรือหากทานประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จำในขณะใชงานโปรแกรมอื่น ทานอาจจำเปนตองเพิ่มหนวยความจำใหกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคูมือผูใชงานท่ีมีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) ไมปรากฏ
สาเหตุ: เมนู สแกนไปยัง ไมปรากฎขึ้นถา
• ซอฟตแวรที่ใหมากับ HP All-in-One ไมไดรับการติดตั้งหรือไมไดติด

ต้ังสวนที่จำเปน
• เครื่อง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
• เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู
• คุณปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรยของ

Windows บนทาสกบาร

วิธีแกไข:
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในแผนโปสเตอรการติดตั้งสำหรับการติดต้ัง

ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
• ตรวจดูใหแนใจวา HP All-in-One เช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร
• ถาเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยตรง ตองเปด

คอมพิวเตอรไว
• รีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่มใชงานซอฟตแวรที่ติดต้ังใน

HP All-in-One

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) ไมปรากฏ
สาเหตุ: เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะไมปรากฏขึ้นถา
• ซอฟตแวรที่ใหมากับ HP All-in-One ไมไดรับการติดตั้งหรือไมไดติด

ต้ังสวนที่จำเปน
• เครื่อง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
• เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู
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วิธีแกไข:
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในแผนโปสเตอรการติดต้ังสำหรับการติดตัง้

ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One
• ตรวจดูใหแนใจวา HP All-in-One เช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร
• ถาเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยตรง ตองเปด

คอมพิวเตอรไว
• รีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่มใชงานซอฟตแวรที่ติดต้ังใน

HP All-in-One

รูปภาพที่สแกนจะวางเปลา

สาเหตุ: วางตนฉบับบนกระจกไมูถูกตอง

วิธีแกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

การวางตนฉบับลงบนกระจกของสแกนเนอร
1. นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เครื่อง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปดฝา

รูปภาพที่สแกนมีการครอบตัดไมถูกตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรถูกต้ังคาใหครอบตัดรูปที่สแกนแลวโดยอัตโนมัติ

วิธีแกไข: คุณลักษณะ Autocrop (ครอบตัดอัตโนมัต)ิ จะครอบตัดราย
ละเอียดใดๆ ที่ไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซ่ึงในบางครั้งอาจไมใชสิ่งที่
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คุณตองการ ในกรณีดังกลาว คุณตองปดการครอบตัดอัตโนมัติและครอบตัด
ภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองครอบตัดเลย

รูปภาพที่สแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง

สาเหตุ: การครอบตัดอัตโนมัติจะเปล่ียนเคาโครงหนา

วิธีแกไข: ปดการครอบตัดอัตโนมัติเพ่ือคงเคาโครงหนาไว

รูปภาพที่สแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

สาเหตุ: หากทานใชประเภทรูปภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ทานวางแผนจะแกไข เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความส ีเครื่องจะ
สแกนประเภทรูปภาพที่เปน Text (ขอความ) ขาวดำที่ความละเอียด 300 x
300 dpi
หากทานกำลังสแกนตนฉบับที่มีภาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เคร่ืองสแกนอาจไมยอมรับขอความ

วิธีแกไข: ทำสำเนาตนฉบับเปนแบบขาวดำแลวสแกนสำเนานัน้

รูปแบบขอความไมถูกตอง

สาเหตุ: คาสแกนเอกสารไมถูกตอง

วิธีแกไข: โปรแกรมบางอยางไมสามารถจัดการรูปแบบขอความที่อยูใน
กรอบได ขอความท่ีอยูในกรอบเปนคาสแกนเอกสารอยางหนึ่ง ซึ่งจะคงเคา
โครงที่ซับซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ในจดหมายขาว ดวยการใสขอความ
ลงในกรอบตางๆ (บอกซ) ในแอพพลิเคชันปลายทาง

ขอความไมถูกตองหรือหายไป

สาเหตุ: การตั้งคาความสวางไมถูกตอง

วิธีแกไข: ปรับความสวาง แลวจึงสแกนตนฉบับอีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทำใหงานสแกนมีคุณภาพไมดี
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วิธีแกไข: ปด HP All-in-One ถอดสายไฟ และใชผานุมเช็ดแผนกระจก
และดานหลังของฝาเอกสาร
การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบน
กระจก

4. เปดเครื่อง HP All-in-One
การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาขึ้น

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำสบูออนๆ
และน้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ฝาปด

3. เช็ดแผนรองโดยใชผาแหงนุมที่ไมมีสวนผสมของสำลี

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำข้ันตอนเดิมโดยใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองให
ท่ัวอีกครั้งเพื่อเช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได

สาเหตุ: ไมไดต้ังคาการตั้งคาสแกนเอกสารเปนภาษาของโปรแกรมรูจำตวั
อักษร (optical character recognition - OCR) ที่ถูกตอง ภาษา OCR
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จะบอกซอฟตแวรถึงวิธีการตีความอักขระท่ีเห็นในภาพตนฉบับ ถา ภาษา
OCR ไมตรงกับภาษาในตนฉบับ ขอความที่สแกนแลวอาจอานไมได

วิธีแกไข: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตอง

คุณลักษณะการสแกนไมทำงาน

สาเหตุ: มีเหตุผลหลายประการดังนี้ที่ทำใหไมสามารถสแกนได
• เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู
• HP All-in-One เช่ือมตอเขากับเครือ่งคอมพิวเตอรผานสาย USB ไม

ถูกตอง
• ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไมไดรับการติดตั้งหรือ

ไมทำงาน

วิธีแกไข:
• เปดเครื่องคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบสายเคเบิลที่เช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณ
• รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร หากยังไมทำงาน ใหติดตั้งหรือติดตั้ง

ซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับ HP All-in-One อีกครั้ง

การอัพเดตอุปกรณ
การทำงานของการอัพเดตอุปกรณไดแกการสงขอมูลอัพเดตเฟรมแวรใหกับ
HP All-in-One เพ่ือใหอุปกรณทำงานไดอยางราบรื่นและใชเทคโนโลยีที่ล้ำ
หนาที่สุดเทาที่มีอยู มีหลายวิธีท่ีคุณจะสามารถอัพเดตอุปกรณของคุณ แตละวิธีจะ
เกี่ยวของกับการดาวนโหลดไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเร่ิม Device
Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ)
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ใชการเรียกดูขอมูลการอัพเดตของอุปกรณดังตอไปนี้

• ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดขอมูลอัพเดตสำหรับ HP All-in-One จาก
www.hp.com/support ไฟลจะคลายไฟลไดเอง หากเปนไฟลที่มีนามสกุล
เปน .exe เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe หนาตาง Device Update
Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดขึ้นบนคอมพิวเตอรของคุณ

• ใชยูทิลิตี ้Software Update (ตัวอัพเดตซอฟตแวร) ที่ใหมาพรอมกับ
ซอฟตแวรท่ีคุณติดต้ังลงใน HP All-in-One เพ่ือคนหาเว็บไซตการให
บริการของ HP เพ่ืออัพเดตอุปกรณตามชวงเวลาที่กำหนดไวลวงหนา
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) โปรดดูที่ HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP
Photosmart Software)

หมายเหตุ หลังจากติดตั้งยูทิลิตี้ Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) ในเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว ยูทิลิต้ีนี้จะคนหาการ
อัพเดตอุปกรณให หากทานไมใชยูทิลิต้ี Software Update (การ
อัพเดตซอฟตแวร) เวอรชันลาสุดในขณะที่ติดต้ัง จะมีกรอบโตตอบ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือแจงเตือนใหทานอัพเกรด ตอบรับ
การอัพเกรด

เมื่อตองการใชการอัพเดตอุปกรณ
1. โปรดทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• ดับเบิลคลิกที่ไฟล update .exe ที่คุณดาวนโหลดมาจาก
www.hp.com/support

• เม่ือปรากฏขอความคำสั่ง ใหยอมรับการอัพเดตอุปกรณที่คนพบโดย
ยูทิลิตี้ Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร)

Device Update Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏขึ้นบน
คอมพิวเตอร

2. ที่หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) ใหคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Select a Device (เลือกอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น

3. เลือก HP All-in-One จากรายการ แลวคลิกที่ Next (ถัดไป)
หนาจอ Important Information (ขอมูลท่ีสำคัญ) จะปรากฏขึ้น

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดที่แสดงไว
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5. หากมีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด ใหคลิก Update (อัพเดต)
หนาจอ Updating Device (กำลังอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น ไฟ
สัญญาณจะกะพริบบนแผงควบคุมของ HP All-in-One
จอภาพของจอแผงควบคุมจะเปนสีเขียว เมื่อมีการโหลดขอมูลอัพเดตและดึง
ไฟลลงในอุปกรณของคุณ

6. หามหยุดการเชื่อมตอ ปดเครื่อง หรือกระทำการใดๆ บนอุปกรณของคุณ
ขณะท่ีมีการอัพเดต

หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการอัพเดต ขอความแสดงขอผิดพลาดจะ
ปรากฏขึ้นแสดงใหทราบวาการอัพเดตผิดพลาด โปรดขอความชวยเหลือ
จากศูนยบริการลูกคาของ HP 

หลังจาก HP All-in-One ปดเครื่องและรีสตารท หนาจอแสดงวาการอัพเดต
เสร็จสมบูรณจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

อุปกรณของคุณอัพเดตเรียบรอยแลว ในขณะนี้ คุณสามารถใช
HP All-in-One ไดอยางปลอดภัย

ขอผิดพลาด
สวนนี้จะประกอบดวยประเภทขอความบนอุปกรณดังตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมทำงาน
• ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติมีกระดาษติด
• การรับโทรสารลมเหลว
• การสงโทรสารลมเหลว
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
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• หนวยความจำเต็ม
• สแกนเนอรไมทำงาน

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมทำงาน

สาเหตุ: ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติทำงานไมถูกตอง และงานพิมพยังไม
เสร็จ

วิธีแกไข: ใสตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอตัโนมัติอีกครัง้ แลวเริ่มสั่ง
พิมพงานใหม อยาใสกระดาษมากเกินกวา 20 แผนในถาดปอนเอกสาร

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติมีกระดาษติด

สาเหตุ: กระดาษติดขัดในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธีแกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออกแลวจึงส่ังพิมพงานอีกครั้ง อยาใส
กระดาษมากเกินกวา 20 แผนในถาดปอนเอกสาร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

การรับโทรสารลมเหลว

สาเหตุ: เกิดขอผิดพลาดที่ทำใหโทรสารลมเหลวขณะที่ HP All-in-One
กำลังรับโทรสาร ขอผิดพลาดอาจเกิดจากสายที่มีสัญญาณรบกวนมากหรือ
เปนขอผิดพลาดดานการสื่อสารอื่นๆ

วิธีแกไข: โปรดติดตอผูสงและขอใหสงโทรสารนั้นอีกครัง้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาโทรสาร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร

การสงโทรสารลมเหลว

สาเหตุ: โทรสารอาจไมสำเร็จเนื่องจากขอผิดพลาดดานการสื่อสาร หรือถูก
ใสช่ือในแบล็คลิสต (หมายเลขของคุณถูกบล็อคจากผูรับ) หรือกระดาษติด

วิธีแกไข: ตรวจสอบ HP All-in-One สำหรับปญหากระดาษติดที่อาจเกิด
ข้ึน และสงโทรสารอีกครั้ง ถาปญหายังคงมีอยู พยายามติดตอเจาของหมาย
เลขโทรสารเพื่อแกไขปญหาตอไป

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การแก
ปญหากระดาษติด
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาโทรสาร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP All-in-One ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

วิธีแกไข: หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เกิดขอผิดพลาดทางกลไก

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติดภายใน
วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษทีต่ิดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัดหรือหยุดกลางคัน

วิธีแกไข: ปด HP All-in-One นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

หนวยความจำเต็ม

สาเหตุ: ในขณะท่ีรับโทรสาร HP All-in-One มีกระดาษติดอยูภายใน
หรือไมมีกระดาษ

วิธีแกไข: ถา HP All-in-One รองรับการโทรสาร และคุณเปดใชงาน
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) เครื่อง
HP All-in-One อาจบันทึกโทรสารไวในหนวยความจำขณะท่ีไดรับโทร
สาร
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หลังจากแกไขกระดาษติดหรือใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว คุณอาจ
พิมพโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจำ ถาคุณไมไดเปดใชงาน Backup
Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) หรือถาโทรสารไมไดถูกบันทึก
ไวในหนวยความจำดวยเหตุผลบางประการ (เชนถา HP All-in-One ไมมี
หนวยความจำเหลืออยู) คุณตองติดตอผูสงและขอใหสงโทรสารนั้นใหม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจ
สอบวา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทา

กัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกำลังทำงานอยู
และไมมีเสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพื่อให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษที่มีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยคว่ำดานท่ีจะพิมพลงสำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เม่ือคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา
3. กด 6 จากนั้นกด 5

ซ่ึงจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in
Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำ)
โทรสารจะถูกพิมพตามลำดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ได
รับลาสุดกอน ตามดวยลำดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจำ ใหกด ยกเลิก

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกำลังทำสำเนามีขนาดเกิดหนวยความจำของ
HP All-in-One
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วิธีแกไข: ลองทำสำเนาจำนวนชุดนอยลงหรือทำสำเนาหนาเอกสารนอยลง
ในครั้งเดียว ในกรณีท่ีมีเอกสารหลายหนา

สแกนเนอรไมทำงาน

สาเหตุ: HP All-in-One กำลังทำงานอยูหรือมีสาเหตุที่ไมสามารถระบุได
เขามาแทรกการสแกนของคุณ

วิธีแกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One และเปดอีกครั้ง รีสตารท
คอมพิวเตอรของคุณ แลวลองสแกนอีกครั้ง

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลท่ีสนับสนุนของ HP All-in-One

เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One ไมสามารถเปดหรือบันทึกไฟลได
วิธีแกไข: ตรวจดูวาคุณพิมพช่ือโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One ไมจดจำหรือรองรับรูปแบบไฟลของ
รูปภาพท่ีคุณพยายามเปดหรือบันทึก ถานามสกุลไฟลระบุวาเปนประเภท
ไฟลที่ไดรับการรองรับ แสดงวาไฟลอาจเสีย

วิธีแกไข: เปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น และบันทึกไวในรูปแบบท่ี
ซอฟตแวร HP All-in-One รองรับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทไฟลที่รองรับได โปรดดู ประเภทไฟล
ที่สนับสนุนของ HP All-in-One

ช่ือไฟลไมถูกตอง

สาเหตุ: ไมมีช่ือไฟลที่คุณปอน
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วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดใชเครื่องหมายผิดในชื่อไฟล

ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One
ซอฟตแวร HP All-in-One จะรองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้ BMP, DCX, FPX,
GIF, JPG, PCD, PCX และ TIF

ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับผูใชโดยทั่วไป
• ไมสามารถครอบตัด
• สัญญาณโทรสารไมวาง
• ขาดการเชื่อมตอ
• ไมมีตัวเลือกการสแกน
• ไมสนับสนุน
• เครื่องรับโทรสารไมมีสัญญาณตอบรับ
• เครื่องรับโทรสารไมรองรับโทรสารสี

ไมสามารถครอบตัด

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมมีหนวยความจำเพียงพอ

วิธีแกไข: ปดแอพพลิเคชันที่ไมจำเปนทั้งหมด รวมทั้งแอพพลิเคชันที่ทำ
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย
(หากคุณปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อ
คุณแกไขปญหาไดแลว) การรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรจะชวยลางหนวย
ความจำได คุณอาจตองซื้อ RAM เพิ่ม โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับ
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: สำหรับการสแกน ตองมีเนื้อท่ีฮารดดิสกในคอมพิวเตอรอยางนอย
50 MB
วิธีแกไข: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกทอป คุณอาจตองลบไฟลออก
จากฮารดไดรฟ

สัญญาณโทรสารไมวาง

สาเหตุ: หมายเลขโทรสารที่คุณพยายามโทรออกไมวาง
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วิธีแกไข: โปรดรอสักครู และลองสงโทรสารไปที่หมายเลขดังกลาวอีกครั้ง

ขาดการเชื่อมตอ

สาเหตุ: สถานการณตางๆ อาจทำใหขอความแสดงขอผิดพลาดของเครื่อง
Disconnected (ปดการเชื่อมตอ) ปรากฎขึ้น
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเปดใชงาน
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
• ซอฟตแวร HP ที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One มีการติดต้ังไมถูก

ตอง
• ซอฟตแวร HP ถูกติดต้ังแลว แตไมทำงาน

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพวิเตอรเปดอยูและเชื่อมตอเขา
กับเครื่องHP All-in-One และตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวร
ที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One แลว

ไมมีตัวเลือกการสแกน

สาเหตุ: คุณไมไดติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One หรือ
ซอฟตแวรไมไดทำงานอยู

วิธีแกไข: โปรดตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรไดรับการติดตั้งและกำลัง
ทำงานอยู สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีแผนโปสเตอรการติดต้ังที่มาพรอม
กับ HP All-in-One

ไมสนับสนุน

สาเหตุ: คุณพยายามจะสงโทรสารสีจากหนวยความจำ เครื่อง
HP All-in-One ไมสนับสนุนการทำงานนี้
วิธีแกไข: ลองสงโทรสารสีดวยวิธีปกติโดยไมใชจากหนวยความจำ

เคร่ืองรับโทรสารไมมีสัญญาณตอบรับ

สาเหตุ: เครื่องรับโทรสารไมไดออนไลน หรือปดอยู หรือไมเปดการทำ
งาน หรือไมไดตั้งคาใหรับโทรสารที่เขามาโดยอัตโนมัติ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาโทรสาร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร
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วิธีแกไข: ลองสงโทรสารไปที่หมายเลขดังกลาวอีกครั้งในภายหลัง ถา
ปญหายังคงมีอยู พยายามติดตอเจาของหมายเลขโทรสารนั้น

เครื่องรับโทรสารไมรองรับโทรสารสี

สาเหตุ: คุณไดสงโทรสารสีไปยังเครื่องโทรสารที่ไมรองรับสี

วิธีแกไข: HP All-in-One จะแจงเตือนคุณในกรณีนี ้และสงโทรสารสีนั้น
เปนแบบขาวดำแทน

ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมึกพิมพกำลังแหง
• ไมมีกระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูไมกี่
แผน ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอน ให
นำกระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนำ
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการใหพิมพงานตอ กด
OK ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One

หมึกพิมพกำลังแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่อบางประเภทตองใชเวลารอใหแหงนานกวาปกติ

วิธีแกไข: ใหท้ิงเอกสารไวในถาดรับกระดาษจนกวาจะมีขอความปรากฏ
ข้ึน ถาจำเปน ใหนำเอกสารที่พิมพแลวออกมากอนที่ขอความจะหายไป
คอยๆ จับเอกสารที่พิมพแลวที่ดานหลังหรือที่ขอบ และนำไปวางบนพื้นเรียบ
เพ่ือรอใหหมึกแหง
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ไมมีกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูไมกี่
แผน ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอน ให
นำกระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพ้ืนเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนำ
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการใหพิมพงานตอ กด
OK ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One

สาเหตุ: ฝาปดดานหลังไมติดกับ HP All-in-One
วิธีแกไข: ถาคุณถอดฝาปดดานหลังเพื่อนำกระดาษที่ติดอยูออก ใหใสกลับ
เขาท่ีเดิม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว

สาเหตุ: กระดาษติดขัดท่ีเครื่อง HP All-in-One หรือตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ

วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษทีต่ิดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพมีสิ่งกีดขวาง

วิธีแกไข: เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพื่อเขาไปยังบริเวณแครตลับหมึก
พิมพ นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ ซึ่งรวมถึงวัสดุหีบหอ ปด
เคร่ือง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: คาการพิมพสำหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทกระดาษหรือ
ขนาดกระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One
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วิธีแกไข: เปลี่ยนการตัง้คาการพิมพหรือใสกระดาษที่เหมาะสมในถาด
ปอนกระดาษ

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

4. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (การ

พิมพ) เพื่อพิมพงาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพที่รองรับได

ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: โทรสารจำเปนตองใชกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal
วิธีแกไข: ใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: คาการพิมพสำหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทกระดาษที่ใสอยูใน
HP All-in-One
วิธีแกไข: เปลี่ยนการตัง้คาการพิมพหรือใสกระดาษที่เหมาะสมในถาด
ปอนกระดาษ

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน
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4. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (การ

พิมพ) เพ่ือพิมพงาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกระดาษ โปรดดู การทำความ
เขาใจกับขอกำหนดของวัสดุพิมพท่ีรองรับได

ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัการปดเปดเครื่อง
และการเชื่อมตอ
• การทดสอบการสื่อสารลมเหลว
• ไมพบ HP All-in-One
• ปดเครื่องไมถูกตอง
• การขาดการสื่อสารสองทาง

การทดสอบการสื่อสารลมเหลว

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟ
แนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
วิธีแกไข: หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูก
ตอง ขอผิดพลาดในการสื่อสารอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
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เช่ือมตอกับ HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดง
ดานลางนี้

ไมพบ HP All-in-One
สาเหตุ: เสียบสาย USB ไมถูกตอง
วิธีแกไข: หากเครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไมถูก
ตอง ขอผิดพลาดในการสื่อสารอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
เช่ือมตอกับ HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดง
ดานลางนี้
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ปดเครื่องไมถูกตอง

สาเหตุ: มีการปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายท่ีใช HP All-in-One หาก
ปดเครื่อง HP All-in-One โดยปดสวิตชที่แผงเตารับหรือปดสวิตชที่ผนัง
เครื่องอาจไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: ควรกดปุม เพาเวอร ที่แผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เพื่อเปดปดเครื่อง

การขาดการสื่อสารสองทาง

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เพาเวอร ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟ
แนนดีแลว กดปุม เพาเวอร เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
วิธีแกไข: หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูก
ตอง ขอผิดพลาดในการสื่อสารอาจเกิดข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
เชื่อมตอกับ HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามท่ีแสดง
ดานลางนี้
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ขอความเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
• หมึกพิมพเหลือนอย
• ตองปรับตำแหนงหรือการปรับตำแหนงลมเหลว
• ไมมีตลับหมึกพิมพ ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของอุปกรณ

หมึกพิมพเหลือนอย

สาเหตุ: อาจไมมีหมึกอยูในตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับ

วิธีแกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมึกพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมีหมึกพิมพ คุณตอง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One สามารถตรวจระดับหมึกที่เปนหมึก
HP   ของแทไดเทานั้น ระดับหมึกในตลับหมึกพิมพท่ีมีการเติมหรือใชใน
อุปกรณอื่นอาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ โปรดอยานำตลับหมึกพิมพเกาออกจนกวาจะมีตลับหมึกพิมพ
ใหม

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ตองปรับตำแหนงหรือการปรับตำแหนงลมเหลว

สาเหตุ: มีการใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วิธีแกไข: ถาคุณใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษขณะปรับตำแหนงตลบั
หมึกพิมพ จะทำใหการปรับตำแหนงทำงานลมเหลว ใสกระดาษธรรมดาที่ยัง
ไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตำแหนงใหมอีกครั้ง หากการตำแหนงไมทำงาน แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือ
ตลับหมึกพิมพอาจเกิดความบกพรอง

หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซต
ของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
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ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอ
ฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมีเทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมีเทปหุมหัว
ฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูกตอง
และล็อคเขาที่

สาเหตุ: หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: ถอดออก แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปใหมอีกครั้ง ตรวจสอบวา
ใสตลับบรรจหุมึกเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตำแหนง

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย
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วิธีแกไข: หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: คุณติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมที่ตองการการปรับตำแหนง

วิธีแกไข: คุณตองปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพ
ที่ดีที่สุด เม่ือใสตลับหมึกพิมพใหมแลว ใหใสกระดาษสีขาวธรรมดาขนาด
letter หรือ A4 ซึ่งยังไมไดใชงานลงในถาดปอนกระดาษ แลวกด OK บน
แผงควบคุม HP All-in-One จะพิมพหนาสำหรับปรับตำแหนงตลับหมึก
พิมพและปรับตลับหมึกพิมพ เอกสารนี้อาจนำกลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หากหนาการปรับตำแหนงพิมพออกมาถูกตอง จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว
แสดงในแตละบรรทัด แตหากยังมีขอผิดพลาดในการปรับตำแหนงอยู คุณ
สามารถลบขอความไดโดยกด OK และ ต้ังคา พรอมกัน
ถายังมีขอผิดพลาดดานการปรับตำแหนงหมึกพิมพและไมสามารถแกไขได
แสดงวาตลับหมึกพิมพของคุณอาจเสีย โปรดติดตอศูนยบริการของ HP
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซต
ของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาค แลวคลิกที ่Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอ
ฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ไมมีตลับหมึกพิมพ ติดตั้งไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของอุปกรณ

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับไมไดรับการติดตั้งหรือติดตั้ง
ไมถูกตอง

วิธีแกไข: สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: ไมมีตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูท่ีตลับหมึกพิมพ

วิธีแกไข: ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมีเทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมีเทปหุมหัว
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ฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพเสียหรือไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณนี้

วิธีแกไข: หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ขอผิดพลาด 325
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13 การสั่งซื้อวัสดุ
ทานสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP เชน กระดาษประเภทที่แนะนำและตลับ
หมึกพิมพทางระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของ HP
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ
• การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
• การสั่งซื้ออุปกรณอ่ืนๆ

การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ
หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรืออุปกรณอื่นๆ เชน HP Premium
กระดาษภาพถายs หรือ กระดาษ HP All-in-One โปรดไปที ่www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติ
ตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสำหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
สำหรับรายการหมายเลขของตลับหมึกพิมพ โปรดดูท่ีปกดานหลังของคูมือเลมนี้
ทานยังสามารถใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เพ่ือคนหา
หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม ทั้งหมดได  ทานสามารถสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี ้ทานยังสามารถติดตอผูจัด
จำหนาย HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
ใหม ที่ถูกตองสำหรับเคร่ืองของทานและสามารถซื้อตลับหมึกพิมพได

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติ
ตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสำหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนในทุกประเทศ/
ภูมิภาค ในกรณีที่ไมสามารถสั่งซื้อตลับหมึกพิมพออนไลนไดในประเทศ/
ภู มิภาคของทาน  โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับหมึกพิมพจากผูจัด
จำหนายของ HP ในทองถิ่นของทาน
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วิธีการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพผานซอฟตแวร ศูนยบริการโซลูชันของ HP
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
3. คลิก Print Cartridge Ordering Information (ขอมูลการสั่งซ้ือตลับ

หมึกพิมพ)
หมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซ้ือออนไลน)
HP จะสงขอมูลเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภัณฑ ระดับหมึกพิมพที่กำหนดใหกับผูจัดจำหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่คุณตองการจะมีการเลือกไวลวงหนาแลว คุณสามารถเปลี่ยน
จำนวน เพิ่มหรอืลบรายสินคาออก และชำระเงิน

การสั่งซื้ออุปกรณอ่ืนๆ
หากตองการสั่งซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ เชนซอฟตแวร HP All-in-One สำเนา
โปสเตอรการติดต้ัง หรือเอกสารประกอบอื่นๆ หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดติด
ตอที่หมายเลขโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซิฟก (ยกเวนประเทศญี่ปุน) 65 272 5300

ออสเตรเลีย 1300 721 147

ยุโรป +49 180 5 290220 (เยอรมนี)

+44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)

การสั่งซื้ออุปกรณตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ซ่ึงไมมีรายการอยูในตาราง
โปรดไปที่ www.hp.com/support เม่ือเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
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ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนคิ

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ 329



บท 13

330 การสัง่ซื้อวัสดุ



14 การรับประกันและบริการของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสำหรับ
เครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต
• กอนท่ีจะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
• การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
• การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับประกนั
• การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สำหรับการสง
• การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง

การรับประกัน
ในการขอบริการซอมจาก HP คุณตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ HP หรือศูนย
บริการลูกคาของ HP สำหรับการแกไขปญหาเบื้องตนกอน โปรดดู กอนที่จะโทรติดตอ
ศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลนี้ไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญ่ีปุน โปรดด ูHP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดูคูมือผูใชซึ่งใหมาพรอมกับ
HP All-in-One

การอัพเกรดการรับประกัน
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน (โดยมีการคดิคาธรรมเนียมเพ่ิม
เติม) เพื่อขยายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรบัประกันผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ทั้งนี้ข้ึน
อยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวเลื อกท่ีมีอยูอาจรวมถึงการใหบริการทางโทรศัพท
เปนหลัก การสงเขารับบริการ หรือการเปลี่ยนเคร่ืองทดแทนในวันทำการถัดไป โดยทั่ว
ไปแลว การรับประกันบริการจะเริ่มตนในวันที่ซื้อผลิตภัณฑ และตองมีการซื้อภายใน
ระยะเวลาการซื้อผลติภัณฑท่ีกำหนดไว
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สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 1-866-234-1377 เพ่ือพูดคุยกับท่ีปรึกษาของ HP
• สำหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทรติดตอขอ
รับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

• ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นหาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค
เว็บไซตนีจ้ะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร วัสดุ การสั่งซื้อ และตัว
เลือกอื่นๆ เชน
• การเขาใชงานหนาสนับสนุนออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคำถามของทาน
• ติดตอกับเจาหนาท่ีเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาออนไลน
• ตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือที่พรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมิภาค และภาษา

กอนที่จะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอความชวยเหลือดานเทคนิคจากผู
เชี่ยวชาญของบริษัทน้ัน

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ูHP Quick Exchange Service (Japan)

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอน
โทรติดตอ
1. ตรวจสอบวา:

a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพท่ีกำหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเคร่ือง HP All-in-One:
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
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c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เพาเวอร

3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติด
ตอฝายใหบริการดานเทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP  เพื่ออานขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนำการแกไขปญหา
เบื้องตนสำหรับ HP All-in-One

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาที่ฝายบริการ
ลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามท่ีปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทำสำเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสำหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
e. โปรดจดหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบรกิารเตรียมไวใหเรียบรอย

5. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ใน
ขณะท่ีโทรศัพท

หัวขอท่ีเกี่ยวของ
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ 
ทานสามารถเขาดูขอมูลสำคัญไดโดยใช Information Menu (เมนูขอมูล) ของ
HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ
ไดท่ีสติ๊กเกอรท่ีติดอยูดานหลัง หมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดาน
ซายของสติ๊กเกอร

การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
1. กด OK คางไว ในขณะที่กด OK คางไว ใหกด 4 ซึ่งจะแสดงผลInformation

Menu (เมนูขอมูล)
2. กด  จนกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ แลวกด OK รหัสบริการ

จะปรากฏขึ้นมา
จดรหัสบริการใหครบถวน

3. กด ยกเลิก แลวจึงกด  จนกวา Serial Number (หมายเลขผลิตภัณฑ) จะปรากฏ
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4. กด OK หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น
จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบ

5. กด ยกเลิก จนกวาทานจะออกจาก Information Menu (เมนูขอมูล)

การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับประกัน
โ ทร  1-800-474-6836 (1-800-HP invent) ศูนยบริการทางโทรศัพทของสหรัฐ
และแคนาดามีบริการทั้งภาษาอังกฤษและสเปน 24 ช่ัวโมงตอวัน 7 วันตอสัปดาห (วัน
และเวลาใหบรกิารอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา การใหบริการ
ในชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ หากพนชวงเวลารับประกันไป
แลว ทานอาจตองเสียคาบริการ

การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค
และทานยังสามารถสอบถามหมายเลขศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
จากตัวแทนจำหนายไดดวย
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ แตทานจำเปน
ตองจายคาโทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจตองจายคาธรรมเนียม
โดยคิดเปนนาที ครึ่งนาที หรือตามที่กำหนดไว
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเนื่อง จึงขอแนะนำใหทาน
แวะเย่ียมชมเว็บไซตของเราเปนประจำเพือ่ทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการใหบริการและ
การจัดสงอุปกรณ
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู การบรรจุ
HP All-in-One ลงกลอง

การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สำหรับการสง
หากหลังจากที่ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP หรือสงเครื่องคืน ณ จุดขาย ทานจะไดรับ
แจงใหสง HP All-in-One เพื่อเขารับบริการ ตรวจสอบใหแนใจวาทานถอดรายการ
อุปกรณตอไปน้ีเก็บไวกอนที่จะสงเคร่ืองคืนกลับไป
• ตลับหมึกพิมพ
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One
• กระดาษที่บรรจุอยูในถาดปอนกระดาษ
• นำตนฉบับใดๆ ท่ีทานวางไวใน HP All-in-One ออก
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
• การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
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ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
กอนท่ีทานจะกลับสู HP All-in-One โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดถอดตลับหมึก
พิมพออกแลว

หมายเหตุ ขอมูลนี้ไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญ่ีปุน โปรดด ูHP Quick Exchange Service (Japan)

วิธีการถอดตลบัหมึกพิมพออกกอนการขนสง
1. เปดเครื่อง HP All-in-One และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทำงานและเงียบ

ลง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ใหขามขั้นตอนนี้และไปที่ข้ันตอนที ่2
2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟออก
แลวใชมือเลือ่นตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพื่อถอดตลับหมึกพิมพออกได

4. ใสตลับหมึกพิมพในถุงที่ผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนแตเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP จะ
เปนผูแนะนำ

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพื่อใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตำแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองสแกนหยุดทำงานและอยูในตำแหนงท่ี
ถูกตองกอนปดเครื่อง HP All-in-One

6. กดปุม เพาเวอร เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One

การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
ทำตามขั้นตอนตอไปน้ีเมื่อทานถอดตลบัหมึกพิมพออกแลว

หมายเหตุ ขอมูลนี้ไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญ่ีปุน โปรดด ูHP Quick Exchange Service (Japan)
ขอควรระวัง ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติข้ันตอน
เหลานี้

ขอควรระวัง เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย เก็บสาย
ไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนจะมาถึง

วิธีการถอดฝาครอบแผงควบคุม
1. กดปุม เพาเวอร เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One อยาสงสายไฟมากับ

เครื่อง HP All-in-One
3. ยกฝาปด ADF ข้ึน
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4. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปนี้
a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. ใชน้ิวของคุณหรือวัตถุบางๆ สอดเขาไปในชองที่มุมดานบนขวาของฝาครอบ

เพื่องัดฝาครอบแผงควบคุมออก

5. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
HP All-in-One

ขอควรระวัง เครื่อง HP All-in-One ที่เปลี่ยนแทนอาจไมมีฝาครอบแผงควบ
คุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภยั และเมื่อเครื่อง
HP All-in-One ที่เปลี่ยนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผงควบคุมกลับ
เขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกชันตางๆ ของแผง
ควบคุมบนเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน
หมายเหตุ ดูแผนโปสเตอรการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One สำหรับคำ
แนะนำเกี่ยวกับการติดฝาครอบแผงควบคุม เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยน
แทนอาจมาพรอมกับคำแนะนำสำหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เมื่อทานนำเอาตลับหมึกพิมพออกมา ถอดฝาครอบแผงควบคุม
ปดเครื่อง HP All-in-One และถอดปล๊ักเรียบรอยแลว
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การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอเดิม

หรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสำหรับเปล่ียน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออืน่ที่เหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับที่ดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปนี้ลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชำรุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สำเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง 339
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15 ขอมูลดานเทคนิค
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP All-in-One มีอยูใน สวน
นี้
• ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
• ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
• ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
• ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา
• ลักษณะเฉพาะของโทรสาร
• ขอมูลจำเพาะของการสแกน
• ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ
• ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
• ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ขอมูลจำเพาะอื่นๆ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ สำหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและความตองการของระบบ
ท่ีรองรับได โปรดเขาไปเยี่ยมชม www.hp.com/support

การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัติการ
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64* (Professional และ

Home Editions)
• Mac OS X (10.3, 10.4)
• Linux

หมายเหตุ ไดรเวอรของเครื่องพิมพและสแกนเนอรสำหรับ Windows Server
2003 (ทั้งเวอรช่ัน 32 บิต และ 64 บิต) ตองใชหนวยประมวลผล Intel Pentium II
หรือ Celeron, RAM 128 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 200 MB เปนอยางนอย
สามารถดาวนโหลดไดรเวอรไดที่ http://www.hp.com/support/
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ขอกำหนดขั้นต่ำ
• Windows 2000: หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron, RAM

128 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 280 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,

RAM 128 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 280 MB
• Windows XP x64: หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron, RAM

128 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 280 MB
• Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 and

v10.4.x) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.x), หนวยความจำ 128 MB,
เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 300 MB

• Microsoft Internet Explorer 6.0

ขอกำหนดที่แนะนำ
• Windows 2000: หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือที่สูงกวา, RAM 256

MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือที่สูงกวา,

RAM 256 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB
• Windows XP x64: หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา, RAM

256 MB, เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB
• Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): 400 MHz Power PC G3 (v10.3.8 and

v10.4.x) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.x), หนวยความจำ 256 MB,
เนื้อท่ีวางของฮารดดิสก 600 MB

• Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือรุนท่ีใหมกวา

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนนี้จะกลาวถึงขอมูลเกีย่วกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และลักษณะ
เฉพาะของขอบกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษ
• ขนาดกระดาษ
• ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

ความจุของถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ1 ถาดรับกระดาษ
ออก2

ถาดปอนเอกสาร

กระดาษธรรมดา 16 ถึง 24 ปอนด
(60 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน

(กระดาษ 20 ปอนด)

สูงสุด 50 แผน

(กระดาษ 20
ปอนด)

สูงสุด 35 แผน

กระดาษ legal 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน

(กระดาษ 20 ปอนด)

สูงสุด 50 แผน สูงสุด 20 แผน
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ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ1 ถาดรับกระดาษ
ออก2

ถาดปอนเอกสาร

(กระดาษ 20
ปอนด)

บัตร บัตรดัชนีสูงสุด
110 ปอนด (200
แกรม)

40 10 ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

15 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ 25 25 แผนหรือนอย
กวา

ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ 20 20 ไมระบุ

กระดาษภาพถายขนาด
4 x 6 น้ิว (10 x 15
ซม.)

สูงสุด 145 ปอนด
(236 แกรม)

30 10 ไมระบุ

กระดาษภาพถายขนาด
8.5 x 11 นิ้ว (21.5 x
27.7 ซม.)

ไมระบุ 40 20 ไมระบุ

1 ความจุสงูสุด

2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนำใหทานหมั่นนำ
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 297 mm
Legal: 216 x 356 mm

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 mm
U.S. #9: 98 x 225 mm
A2: 111 x 146 mm
DL: 110 x 220 mm
C6: 114 x 162 mm

แผนใส Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 297 mm

Premium photo paper (กระดาษ
ภาพถายพรีเมี่ยม)

102 x 152 mm
Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 297 mm

บัตร A6: 105 x 148.5 มม.

การด Index 76 x 127 มม.

การด Index 101 x 152 มม.

(ทำตอ)
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ประเภท ขนาด

ฉลาก Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 297 mm

กำหนดเอง 102 x 152 mm สูงสุด 216 x 356 mm

ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

 ดานบน (ขอบดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบทาย
กระดาษ)

ขอบดานซายและขวา

กระดาษ U.S. Letter
กระดาษ U.S. Legal
A4
กระดาษภาพถาย

1.8 มม. 2 มม. 2 มม.

กระดาษ U.S. Executive
B5
A5
การด

1.8 มม. 6 มม. 2 มม.

ซองจดหมาย 16.5 มม. 16.5 มม. 3.3 มม.

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
• ความละเอียด: สีดำ 1200 x 1200 dpi, สีละเอียดสูงสุด 4800 dpi, หมึกหกสี 4800

dpi
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร

ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ทำสำเนาตนฉบับไดสูงสุด 100 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• ยอ/ขยายแบบดิจิตอล: ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• พอดีกับหนา, สแกนกอน
• ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด ประเภท ความละเอียดในการสแกน
(dpi)1

Best (ดีท่ีสุด) สีดำ สูงสุด 600 x 1200

 สี สูงสุด 600 x 1200

Normal (ธรรมดา) สีดำ สูงสุด 300 x 300

บท 15
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โหมด ประเภท ความละเอียดในการสแกน
(dpi)1

 สี สูงสุด 300 x 300

Fast (แบบเร็ว) สีดำ สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 300 x 300

1 ปรับขนาดสูงสดุ 400%

ลักษณะเฉพาะของโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดำและโทรสารสีได
• หมายเลขลัดสูงสุด 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
• หนวยความจำสูงสุด 120 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจำมากขึน้

• การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ำเมื่อสายไมวางอัตโนมัติสูงสุดหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• โทรซ้ำเมื่อไมรับสายอัตโนมัติหนึ่งคร้ัง (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยืนยันและรายงานผล
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
• 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ใน

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะใช
เวลาและหนวยความจำมากขึ้น

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอียดมาก (dpi) ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดำ 196 x 203 (สีเทา 8 บิต) 300 x 300 196 x 203 196 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอมูลจำเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ
• ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
• ความละเอียด: 2400 x 4800 ppi ออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200 ppi

(ทำตอ)
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• สี: 16-บิตตอสี RGB, ท้ังหมด 48-บิต
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 mm

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ 
• ความสูง 236 มม.
• ความกวาง 456 มม.
• ความลึก 326 มม.
• น้ำหนัก 7.66 กก.

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
• การใชพลังงานสูงสุด: 40 วัตต (สำหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
• การใชพลังงานในสภาวะพัก: 6.5 วัตต
• แรงดันไฟเขาของระบบจายไฟ: AC 100 ถึง 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, ตอสาย

ดิน
• ไฟอินพุต DC ของระบบ: 16 Vdc ท่ี 500 mA, 32 Vdc ที่ 700 mA

หมายเหตุ อะแดปเตอร AC ท่ีใหมาอาจระบุใหใชกำลังไฟไดมากกวาขอ
กำหนดกระแสไฟอินพุต DC (สูงสุด) ท่ีกลาวขางตน

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานท่ีแนะนำ: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
• ระดับอุณหภูมิการทำงานที่สามารถใชได: 5º ถึง 40º องศาเซลเซียส (41º ถึง 104º

องศาฟาเรนไฮต)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
• ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ถึง 60 องศา

เซลเซียส (-40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)
เมื่ออยูในสภาวะที่สนามแมเหล็กไฟฟามีคาสูง อาจเปนไปไดวาผลงานที่ออกจาก
HP All-in-One จะผิดเพี้ยนไปเล็กนอย
HP ขอแนะนำใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. (10 ฟุต)
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีแนวโนมวาจะมีคาสูงให
เหลือนอยท่ีสุด
หากทานเช่ือมตออนิเทอรเน็ตไดทานสามารถอานขอมูลเก่ียวกับเสียงไดจาก เว็บไซต
ของ HP ไปที ่www.hp.com/support

ขอมูลจำเพาะอื่นๆ
ขอมูลจำเพาะของหนวยความจำ: 8 MB ROM, 32 MB DDR

บท 15
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน การ
ใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ รีไซเคิล
ขอมูลในสวนนี้จะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
• การรักษาสิ่งแวดลอม
• การเกิดกาซโอโซน
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิลฮารดแวร
• โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
• การกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือสิ่งแวดลอมของ HP ที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การเกิดกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้กอใหเกิดกาซโอโซน (O3) ในปริมาณที่นอยมาก

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทำจากพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกำกับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนำไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP
ท่ี:
www.hp.com/go/msds
ลูกคาท่ีไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรติดตอศูนยบริการลูกคา HP ใกลบาน

โครงการรีไซเคิลฮารดแวร
HP ไดเสนอโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ัง
ยังไดรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสที่ใหญท่ีสุดหลายแหงทั่วโลก นอกจากนี ้HP

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 347
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ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนำผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมาซอม
แซมและนำออกจำหนายอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเย่ียมชม www.hp.com/
recycle

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดำเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนำตลับหมึกพิมพมารไีซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/recycle

การกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป
สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหรือบนวัสดุหีบหอคือสัญลักษณท่ีระบุวาหามกำจัดผลิตภัณฑนี้
กับของเสียประเภทอื่นๆ ในครัวเ รือนของทาน  ทานตองรับผิดชอบกำจัดอุปกรณที่ไม
ใชแลวดวยการนำสงคืนใหกับจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิก การกำ จัดอุปกรณที่ไมใชแลวดวยการเก็บรวบรวมและการรีไซ
เคิลจะชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจไดวาอปุกรณเหลานั้นถกูนำไปรีไซ
เคิลอยางถูกวิธีซึ่งไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยว
กับจุดท่ีทานจะนำอุปกรณที่ไมใชแลวไปทิ้งเพื่อการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานรัฐใน
ทองถิ่นของทาน บริการกำจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาท่ีทานซื้อผลิตภัณฑมา

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• FCC statement
• Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/

notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users in Japan
• Power cord statement
• Notice to users in the European Economic Area
• Notice to users of the German telephone network
• Geräuschemission
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• Notice to users in Korea
• Australia Wired Fax Statement

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SDGOB-0701 โปรดอยาจำสับสนระหวางหมายเลขตาม
ขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet J5700 All-in-One series)

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC
requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is
a label that contains, among other information, the FCC Registration
Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If
requested, provide this information to your telephone company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this
equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone
network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part
68 compliant. This equipment connects to the telephone network through
the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect
to your telephone line and still have all of those devices ring when your
number is called. Too many devices on one line might result in failure to
ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum
of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the
number of devices you may connect to your line, as determined by the
REN, you should call your local telephone company to determine the
maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone
company may discontinue your service temporarily. If possible, they will
notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be
notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file
a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the
proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance
notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the
manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair
information. Your telephone company may ask you to disconnect this
equipment from the network until the problem has been corrected or until
you are sure that the equipment is not malfunctioning.
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This equipment may not be used on coin service provided by the
telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.
Contact your state public utility commission, public service commission,
or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When
programming and/or making test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the

call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning

or late evening.

The FCC hearing aid compatibility rules for telephones
are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for
any person to use a computer or other electronic device, including fax
machines, to send any message unless such message clearly contains
in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of
the business, other entity, or other individual sending the message and
the telephone number of the sending machine or such business, other
entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900
number or any other number for which charges exceed local or long-
distance transmission charges.) In order to program this information into
your fax machine, you should complete the steps described in the
software.

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR
15.105) has specified that the following notice be brought to the attention
of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that might cause
undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy,
and, if not installed and used in accordance with the instructions, might
cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
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this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that

to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For more information, contact the Product Regulations Manager,
Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No.
004-000-00345-4.

Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void
the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique
canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des
équipements terminaux d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement
atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation IC qui précède le
numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué
dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les
spécifications techniques d’Industrie Canada ont été respectées.
Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l’appareil a
été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises
électriques reliées à la terre de la source d’alimentation, des lignes
téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau sont, le cas
échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est
particulièrement importante dans les zones rurales.
Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil
terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison
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d’une interface peut se composer de n’importe quelle combinaison
d’appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas
5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce
produit est .1B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration
number. The abbreviation IC before the registration number signifies that
registration was performed based on a Declaration of Conformity
indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does
not imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground
connections of the power utility, telephone lines and internal metallic
water pipe system, if present, are connected together. This precaution
might be particularly important in rural areas.

The REN assigned to each terminal device provides an
indication of the maximum number of terminals allowed to be
connected to a telephone interface. The termination on an interface
might consist of any combination of devices subject only to the
requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all
the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in Japan
VCCI-2

Power cord statement
The power cord cannot be repaired. If it is defective, it should be
discarded or returned to the supplier.
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Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched
Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area
(EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which
must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/
region other than where the product was purchased. Contact the vendor
or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance
with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal
connection to the public switched telephone network (PSTN). However,
due to differences between the individual PSTNs provided in different
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network termination
point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in
the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect
dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it
is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial
setting.

Notice to users of the German telephone network
This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-
switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N
telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the wall
socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single
device and/or in combination (in serial connection) with other approved
terminal equipment.

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea
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Australia Wired Fax Statement

Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
Guide 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's
name and address, and applicable specifications recognized in the
European community.

บท 15

354 ขอมูลดานเทคนิค



HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of
conformity

HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity 355
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ตอง 317

ขอแนะนำ 161
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คูมือการใชงาน 328
ซอฟตแวร 328
โปสเตอรการติดต้ัง

328
การอัพเดตอุปกรณ

เก่ียวกับ 305
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

141
การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 309

การแกไขปญหาเบื้องตน
การพิมพ 190
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 307

ติด, กระดาษ 82
ทำสำเนา 286

ปญหาดานการสื่อสาร
159

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
172, 182, 185, 249

สแกน 299
การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 107

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
Windows 19

การใส
กระดาษ A4 77
กระดาษ legal 77
กระดาษ letter 77
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 77

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 79

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 79

ซองจดหมาย 81
บัตรดัชนี 80

การด
การรองรับของถาด 

74
ขนาดท่ีรองรับได 72
คำแนะนำ 70

กำหนดเวลาโทรสาร 109
แกไข

สแกนภาพตัวอยาง
100

แกไขปญหาเบื้องตน
ตลับหมึกพิมพ 165

ข
ขนาดกระดาษ

การต้ังคาสำเนา 91
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ขอบ
ขอความหรือภาพถูกตัด
ออก 209

ไมถูกตอง 205
ขอรับโทรสาร 120
ขอกำหนดรายละเอียด

ขอกำหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 341

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
341

ขอความ
การเพิ่มคุณภาพสำเนา

97
ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 303

ถูกตัดออก 209, 234,
260

รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 303

อักขระที่อานงาย 169
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 197

เสนประในการสแกน
303

ไมกระจายตัว 168
ไมเทากัน 169

ขอความ, การปอน 15
ขอความแสดงขอผิดพลาด

ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 313

ไมมีกระดาษ 317
ขอผิดพลาดการขาดการ
เชื่อมตอ 315

ขอมูลจำเพาะ
วัสดุพิมพ 71

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ 
346

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 346

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 343
ขอมูลจำเพาะของการ
สแกน 345

ขอมูลจำเพาะทาง
กายภาพ 346

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 346

ความจุของถาดปอน
กระดาษ 342

น้ำหนัก 346
ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 342

ลักษณะเฉพาะของขอบ
กระดาษ 344

ลักษณะเฉพาะของโทร
สาร 345

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 346

ลักษณะเฉพาะในการทำ
สำเนา 344

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 344

ค
ความคมชัด, โทรสาร 114
ความจุ

ถาด 74
ความจุของถาดปอน
กระดาษ 342

ความละเอียด, โทรสาร
113

ความเร็ว
การเลื่อนของแผงควบ
คุม 23

ทำสำเนา 92
ความเร็วของพอรต USB

19
ความเร็วในการเล่ือนขอ
ความ 23

คุณภาพ 15
คุณภาพ, สำเนา 92
คุณภาพการพิมพต่ำ

โทรสาร 230
คุณภาพสำเนาแบบดีท่ีสุด

92
คุณภาพสำเนาแบบดวน

92
คุณภาพสำเนาแบบ
ธรรมดา 92

คา
โทรสาร 24, 112

คาการพิมพ
คุณภาพการพิมพ 166

คาดีฟอลต
โทรสาร 115

คาดีฟอลตท่ีกำหนดโดยโรง
งาน, กลับไปใช 23

เครื่องตอบรับโทรศัพท
ตั้งคาเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 50

ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 264

สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 249

เครื่องตอบรับโทรศัพท, การ
ติดตั้งกับโทรสาร 56

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ
ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 48

จ
จำนวนสำเนา 90

ฉ
ฉลาก

ลักษณะเฉพาะ 342

ช
ช่ือไฟลไมถูกตอง 313
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ซ
ซองจดหมาย

การรองรับของถาด 
74

การใส 81
ขนาดท่ีรองรับได 72
คำแนะนำ 70
ลักษณะเฉพาะ 342

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 85

ด
ดูเพล็กเซอร

ขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 71

ประเภทและน้ำหนักของ
วัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 74

ระยะขอบ, ข้ันต่ำ 75
ดวยตนเอง

การรับ, โทรสาร 117
สง, โทรสาร 106,

107

ต
ตลับหมึก. ด ูตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 140
การเปลี่ยน 141
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 324

ขอแนะนำ 160
จัดเก็บ 146
ชื่อช้ินสวน 140
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 137

ตลับหมึกพิมพภาพ
146

ถอด 337
ทำความสะอาด 150

ทำความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 153

ทำความสะอาดหนา
สัมผัส 152

ปรับตำแหนง 147,
322

สั่งซื้อ 327
หมึกพิมพเหลือนอย

213, 322
แกไขปญหาเบื้องตน

165
ไมถูกตอง 324

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
146

ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ
การวางตนฉบับ 67

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
การทำ ความสะอาด

135, 167
ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 135, 167

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF)
ขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 71

ต้ังคา
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 40

สายโทรสารแยกตาง
หาก 35

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
38

ติด, กระดาษ 82
ติดขัด

วัสดุพิมพท่ีควรหลีก
เล่ียง 70

ติดตั้ง
วอยซเมล 42

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ 48

โทรสาร 28

ถ
ถอดตลับหมึกพิมพออก

337
ถาด

ขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 71

ความจุ 74
ประเภทและน้ำหนักของ
วัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 74

ถาด 1
ขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 71

ความจุ 74
ประเภทและน้ำหนักของ
วัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 74

ถาดรับกระดาษออก
วัสดุพิมพท่ีรองรับได

74

ท
ทดสอบ

การติดตั้งโทรสาร 59
ชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง 276

พอรตโทรสาร 278
สภาพสายโทรสาร 279
สัญญาณโทรศัพท 281
สายโทรศัพท 278
ฮารดแวรโทรสาร 275

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 278

ทรัพยากร, วิธีใช 11
ทำความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 150
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ตัวเครื่องภายนอก 135
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 153

หนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ 152

แผนรองฝาปด 134
ทำสำเนา

การครอบตัดไมถูก
ตอง 298

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 286

ขนาดกระดาษ 91
ขอความ, การเพ่ิม
คุณภาพ 97

ขอมูลขาดหายไป 289
ความเร็ว 92
คุณภาพ 92
จำนวนสำเนา 90
ปุม 15
พอดีหนาลมเหลว 291
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 97

วางเปลา 293
ออนเกินไป 286
เขมเกินไป 286
เลอะ 170
แบบไมมขีอบมีขอบ

295
ทำใหสวางข้ึน

สำเนา 96
โทรสาร 114

ทำใหเขมขึ้น
สำเนา 96
โทรสาร 114

โทรซ้ำ/หยุดช่ัวคราว 14
โทรซ้ำโทรสาร 24
โทรศัพท

IP 126
การรับโทรสาร 117
สงโทรสาร 106

โทรศัพทระบบกดปุม 26
โทรศัพทระบบหมุน 26
โทรสาร

DSL, ติดตั้ง 36
การกำหนดเวลา 109
การป อนขอความและ
สัญลักษณ 15

การยอขนาด 123
การรับสาย 117
การรับโทรสารลม
เหลว 308

การรับโทรสารสำรอง
118

การสงลมเหลว 308
การสงโทรสารสีลม
เหลว 316

การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 107

ขนาดกระดาษ 122
ขอรับโทรสาร 120
ความกวางกระดาษไมถูก
ตอง 318

ความคมชัด 114
ความละเอียด 113
ความเร็ว 27
คา 24, 55, 112
คาดีฟอลต 115
ตอบรับอัตโนมัติ 57
ตัวแยกแบบขนาน

264
ติดตั้ง 28
ทดสอบการติดต้ัง 59
ทำใหสวางขึ้นหรือทำให
เขมขึ้น 114

ทำใหเขมขึ้นหรือทำให
สวางข้ึน 114

บริการวอยซเมล, ติด
ต้ัง 53

บันทึก 129
ปญหาในการรับ 252

ปญหาในการสง 315
ปญหาในการไดรับ

189
ปุม 14
พิมพซ้ำ 119
ภาพถาย 111
ยกเลิก 131
ระดับเสียง 25
ระบบ PBX, การติด
ตั้ง 37

รับ 116
รายงาน 127
รูปแบบเสียงเรียกเขา

58
ลบจากหนวยความจำ

120, 255, 264
ลักษณะเฉพาะ 345
วอยซเมล, การติดตั้ง

56, 264
วอยซเมล, ติดตั้ง 42
สาย ISDN, การติดตั้ง

37
สายไมวาง 314
สง 103
สงตอสายโทรสาร 121
สงถึงผูรับหลายคน

110
หมายเลขที่บล็อกไว

123
หมายเลขลัด 60, 105
หยุดชั่วคราว 15
หัวกระดาษ 60
อินเตอรเนต, ผาน

126, 283
อุปกรณพวงตอ 264
ีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 216

เคร่ืองตอบรับ, การติด
ตั้ง 56, 264
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เครื่องตอบรับโทรศัพท,
การต้ังคา 50

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัต,ิ ติดตั้ง 48

เสียงเรียกเขา 57
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

38, 56, 58
เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ำ 166,
168

เอกสารที่พิมพออกมา
คุณภาพต่ำ 187

เอกสารที่พิมพออกมามี
คุณภาพต่ำ 172,
182, 189

โทรซ้ำ 24
โทรศัพทระบบ IP

phone, การใช
126, 283

โทรศัพทระบบกดปุมหรือ
โทรศัพทระบบหมุน
26

โทรศัพทระบบหมุนหรือ
โทรศัพทระบบกด
ปุม 26

โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ตั้งคา 50

โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ติดต้ัง 43, 45, 53,
264

โหมดตอบรับ 56, 57
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 116

ไมตอบรับ 252
ไมมีสัญญาณตอบรับ

315

โทรสารที่พิมพออกมา
คุณภาพต่ำ 187

โทรสารที่พิมพออกมามี
คุณภาพต่ำ 166, 168,
172, 182, 185, 189

บ
บริการวอยซเมล

ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 53

บัตรเครดิต, การใชโทร
สาร 106, 107

บัตรโทรศัพท, การใชโทร
สาร 106, 107

บันทึก
โทรสารในหนวยความ
จำ 118

บันทึก, โทรสาร 129

ป
ประกาศขอบังคับ

WEEE 348
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 349

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กำหนด 21

ประเภทการเชื่อมตอที่รอง
รับ
USB 19

ประเภทการเชื่อมตอที่
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 19

ปรับตำแหนง
ตลับหมึกพิมพ 322
ลมเหลว 322

ปรับตำแหนงตลับหมึก
พิมพ 147

ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 101

ปญหา
การพิมพ 190
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 307

ทำสำเนา 286
สแกน 299

ปญหาดานการสื่อสาร
การขาดการสื่อสารสอง
ทาง 321

การทดสอบลมเหลว
319

ปญหาเกี่ยวกับการเช่ือมตอ
HP All-in-One ไมทำ
งาน 157

โทรสาร 217, 225,
226, 240, 248

ไมพบอุปกรณ 320
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

การรับ 217, 236,
240, 248

การสง 217, 225,
226, 236

การสงชา 236
ขอความถูกตัดออกไป

234, 260
คุณภาพการพิมพต่ำ

168, 187, 189, 230
คุณภาพงานพิมพต่ำ

172, 182, 185
สัญญาณโทรศัพทคงที่

273
สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 249

หนาขาดหายไป 229,
255

หนาวางเปลา 189,
235

หมึกพิมพเปอน 166
ีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 216
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เอกสารที่พิมพออกมามี
ลักษณะเอียง 185

เอกสารที่พิมพไมชัด
เจน 182

ไมพิมพออกมา 259
ปดเครื่องไมถูกตอง 321
ปุม ตกลง 15
ปุม, แผงควบคุม 14
ปุมตัวเลข 15
ปุมหมายเลขโทรดวนสัมผัส
เดียว 14

ปุมเปด 15
แปนหมายเลข 14

ผ
แผงควบคุม

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 15

ความเร็วในการเลื่อนขอ
ความ 23

คุณลักษณะ 14
ปุม 14

แผนรองฝาปด, ทำความ
สะอาด 134

แผนใส
ลักษณะเฉพาะ 342
สำเนา 91

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การรับประกัน 331

พ
พอดีกับหนา 94
พอดีหนาลมเหลว 291
พิมพ

ขอบไมถูกตอง 205
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 187,
189

ซองจดหมายพิมพไมถูก
ตอง 191

หนาสุดทายขาดหาย
ไป 203

อักขระที่ไมมีความ
หมาย 197

เครื่องไมทำงาน 197
เรียงลำดับหนากลับ

202
แบบไมมีขอบลมเหลว

192
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจำอีกครั้ง 119

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 313
รูปแบบที่ไมถูก
สนับสนุน 313, 314

ไฟสัญญาณเตือน 14

ภ
ภาพถาย

ตลับหมึกพิมพภาพ
146

ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
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