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คําแนะนําทั้งหมดที่ปรากฏอยูใน
เอกสารซึ่งมาพรอมกับ HP All-
in-One
2. ขณะที่ทําการเชื่อมตออุปกรณ
นี้เขากับแหลงจายไฟ ใหเสียบ
สายไฟเขากับปลั๊กที่มีสายดินเทา
นั้น หากทานไมทราบวาปลั๊กที่ใช
มีสายดินหรือไม โปรดตรวจสอบ
กับชางไฟฟาที่มีความชํานาญ
3. ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา
แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน
ผลิตภัณฑ
4. กอนทําความสะอาด ตองถอด
สายไฟออกจากปลั๊กทุกครั้ง
5. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้
ใกลน้ําหรือขณะตัวเปยก
6. วางผลิตภัณฑใหตั้งอยางมั่น
คงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน
7. ติดตั้งผลิตภัณฑในที่ที่เหมาะ
สม เพื่อที่สายไฟจะไดไมระเกะ
ระกะและไมไดรับความเสียหาย
8. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ
โปรดดูที่ การบํารุงรักษาและการ
แกไขปญหา
9. ไมมีชิ้นสวนประกอบใดภาย
ในอุปกรณที่ผูใชงานสามารถ
ซอมแซมไดดวยตนเอง โปรด
ติดตอเจาหนาที่ใหบริการที่มี
ความชํานาญเพื่อขอความชวย
เหลือ



วัสดทุีไ่ดรับการควบคุมของ
อุปกรณ
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยวัสดุ
ตอไปนี้ซ่ึงอาจตองการการดูแล
เปนพิเศษจนกวาจะหมดอายุการ
ใชงาน:
สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรส
เซนตภายในสแกนเนอร (< 1.5
มก.)
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรี
ไซเคิล โปรดติดตอ http://
www.hp.com/go/recycle ผูที่
ไดรับอนุญาตในทองถิ่น หรือ
สมาพันธอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสที่ http://
www.eiae.org
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ การนํากลับมาใชใหม

http://www.hp.com/go/recycle
http://www.hp.com/go/recycle
http://www.eiae.org
http://www.eiae.org
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1 เริ่มตนใชงาน
คูมือผูใชฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชอุปกรณและการแกไขปญหา
ตางๆ

• คนหาแหลงขอมูลอื่นในสวนของ
• การเขาใชงาน
• รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของ HP All-in-One

คนหาแหลงขอมูลอื่นในสวนของ
ทานสามารถคนหาขอมูลผลิตภัณฑและแหลงที่มาของปญหาเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม
ไดรวมอยูในคูมือผูใชฉบับน้ีไดจากแหลงขอมูลตอไปน้ี:

แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

โปสเตอรการต้ังคา แสดงขอมูลการติดต้ังพรอมภาพ
ประกอบ

เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ

คูมือการเร่ิมตนใชงาน แสดงคําแนะนําในการติดต้ังอุปกรณ
และขอมูลเก่ียวกับการรับประกันและ
การใชงานอยางปลอดภัย

เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ

ไฟล Readme และบันทึกหมายเหตุ แสดงขอมูลลาสุดและคําแนะนําใน
การแกไขปญหา

รวมอยูในแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว (การเช่ือม
ตอเครือขาย)

ใหทานสามารถดูขอมูลสถานะ การ
เปล่ียนแปลงการตั้งคา และการ
จัดการกับอุปกรณจากคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมตอเขากับเครือขาย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

สามารถใชงานไดผานทางเว็บ
เบราเซอรมาตรฐาน

กลองเคร่ืองมือ (Microsoft®

Windows®)
แสดงขอมูลเก่ียวกับหัวพิมพและการ
ใชงานบริการการดูแลรักษา

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
กลองเคร่ืองมือ (Windows)

โดยปกติแลว กลองเคร่ืองมือจะไดรับ
การติดต้ังพรอมกับซอฟตแวร
อุปกรณตามตัวเลือกการติดต้ังท่ี
สามารถใชงานได

ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS) ประกอบดวยเคร่ืองมือสําหรับ
กําหนดคาการต้ังคาการพิมพ, ปรับ
เทียบมาตรฐานอุปกรณ, ทําความ
สะอาดหัวพิมพ, พิมพหนาการ
กําหนดคา, สั่งซ้ือวัสดุแบบออนไลน
และคนหาขอมูลสนับสนุนจากเว็บไซ
ต นอกจากนี้ ทานยังสามารถกําหนด
คาการต้ังคาการพิมพแบบไรสายได
ดวย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)

โดยปกติแลว ยูทิลิต้ีของเคร่ืองพิมพ
HP จะไดรับการติดต้ังพรอมกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ
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แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

HP Instant Support ชวยใหทานสามารถระบุ วินิจฉัย
และแกไขปญหาเก่ียวกับการพิมพได
อยางรวดเร็ว

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
HP Instant Support

สามารถใชงานไดผานทางเว็บ
เบราเซอรมาตรฐาน หรือผาน
ทางกลองเคร่ืองมือ (Windows)

แผงควบคุม แสดงขอมูลสถานะ ขอผิดพลาด และ
คําเตือนเก่ียวกับการทํางาน

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
แผงควบคุม

บันทึกและรายงาน แสดงขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิด
ข้ึน

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การตรวจสอบอุปกรณ

หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เอง

• ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ:
• ช่ือผลิตภัณฑ

• หมายเลขรุน

• หมายเลขเคร่ือง

• หมายเลขเวอรชันของ
เฟรมแวร

• อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีไดรับ
การติดต้ัง (ตัวอยางเชน
อุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน)

• จํานวนหนาท่ีพิมพจากถาด
และอุปกรณเสริม

• ระดับหมึก

• สถานะการใชงานหัวพิมพ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การทําความเขาใจกับหนาการ
วินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง

หนาการกําหนดคาเครือขาย แสดงขอมูลการกําหนดคาเครือขาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การทําความเขาใจหนาการกําหนด
คาเครือขาย

หนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ วินิจฉัยปญหาท่ีสงผลตอคุณภาพการ
พิมพ และชวยใหทานสามารถตัดสิน
ใจไดวาจะเรียกใชเคร่ืองมือการดูแล
รักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ
งานของทานหรือไม

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพ
การพิมพ

เว็บไซตของ HP แสดงขอมูลเก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ือง
พิมพลาสุด และขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและการสนับสนุน

www.hp.com/support
www.hp.com

การใหบริการชวยเหลือทางโทรศัพท แสดงรายการขอมูลในการติดตอกับ
HP หากอยูในระยะเวลาการ
รับประกัน ทานจะสามารถขอรับ
บริการชวยเหลือน้ีไดโดยไมเสียคา
ใชจาย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การขอการสนับสนุนทางโทรศัพท
จาก HP

วิธีใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถาย
ของ HP

แสดงขอมูลเก่ียวกับการใช
ซอฟตแวร

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพ
ถายของ HP

การเขาใชงาน
อุปกรณจะมีคุณสมบัติตางๆ เพ่ือใหผูใชงานที่พิการสามารถใชงานได

บท 1
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การมองเห็น

ผูที่มีความพิการทางสายตาหรือมคีวามสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชงาน
ซอฟตแวรอุปกรณไดผานทางตัวเลือกและคุณสมบัติการเขาใชงานของระบบ
ปฏิบัติการของทาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหความชวย
เหลือสวนใหญดวย เชน ตัวอานหนาจอ ตัวอานอักษรเบลล และโปรแกรมแปลง
เสียงเปนขอความ สําหรับผูใชท่ีมีอาการตาบอดสี ปุมและแถบที่มีสีท่ีใชใน
ซอฟตแวรและบนแผงควบคุมจะมีตัวอักษรที่เขาใจงายหรือช่ือไอคอนท่ีสื่อถึง
การปฏิบัติงานที่ถูกตองกํากับอยู

การเคลื่อนไหว

ผูใชที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวจะสามารถสั่งงานการทํางานของ
ซอฟตแวรอุปกรณโดยใชคําสั่งจากแปนพิมพได นอกจากนี้ ซอฟตแวรยังสนับ
สนุนตัวเลือกการเขาใชงานของ Windows เชน StickKeys, ToggleKeys,
FilterKeys และ MouseKeys ดวย ผูใชสามารถใชงานฝาครอบอุปกรณ ปุม
ถาดใสกระดาษ และตัวปรับกระดาษดวยแรงและขอบเขตการเขาถึงที่กําหนดไว
การใหบริการชวยเหลือ

หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาใชงานผลิตภัณฑนี้ และความรับ
ผิดชอบของ HP ที่มีตอการเขาใชงานผลิตภัณฑ โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเขาใชงานในสวนของ Mac OS โปรดดูขอมูลใน
เว็บไซตของ Apple ที่ www.apple.com/accessibility

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของ HP All-in-One
• มุมมองดานหนา
• อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
• ชองเสียบการดหนวยความจํา
• มุมมองดานหลัง
• แผงควบคุม
• ขอมูลการเช่ือมตอ
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มุมมองดานหนา

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2 กระจกสแกนเนอร

3 แผงควบคุม (แตกตางกันไปตามรุนของ HP All-in-One ของทาน)

4 หนาจอ (แตกตางกันไปตามรุนของผลิตภัณฑของทาน)

5 ถาดรับกระดาษ

6 ที่รองกระดาษของถาดรับกระดาษ

7 ตัวปรับความยาว/ความกวาง

8 ถาด 1

9 ถาด 2 (มีในบางรุน)

10 พอรตบัสอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหนา (ใชงานไดกับ PictBridge)

11 ชองเสียบการดหนวยความจํา

12 ไฟอุปกรณหนวยความจํา

13 ถาดปอนเอกสาร

14 ตัวปรับความกวาง

บท 1

16 เร่ิมตนใชงาน



อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ

1 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2 ตลับหมึกพิมพ

3 ฝาปดแครตลับหมึกพิมพ

4 หัวพิมพ

5 สลักหัวพิมพ

ชองเสียบการดหนวยความจํา

1 CompactFlash (ชนิดที่ I และ II)

2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MMC

3 xD

4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro

5 พอรตบัสอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหนา (ใชงานไดกับ PictBridge)
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มุมมองดานหลัง

1 ชองเสียบสายไฟ

2 พอรตเครือขายอีเทอรเน็ต

3 พอรตบัสอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหลัง

4 พอรตโทรสาร (1-LINE และ 2-EXT) (มีในบางรุน)

5 แผงปดดานหลัง (สําหรับรุนที่ไมมีอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน)

6 อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน) (มีในบางรุน)

แผงควบคุม
การจัดวางตําแหนงและการทํางานที่มีอยูบนแผงควบคุมจะขึ้นอยูกับรุนของ
ผลิตภัณฑของทาน

เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปุมบนแผงควบคุม ไฟ และหนาจอ รุนที่
ทานใชงานอาจไมมีคุณสมบัติบางอยางท่ีอธิบายไวในสวนนี้

บท 1

18 เร่ิมตนใชงาน



ปุมบนแผงควบคุมและไฟ

แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุม

หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

1 ปุมหมายเลขโทรดวนแบบกดครั้งเดียว: ใชงานหมายเลขโทรดวน 5 หมายเลขแรก

2 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขโทรดวน

3 Scan Menu (เมนสูแกน): แสดงเมนู Scan To (สแกนไปยัง) เพ่ือเลือกปลายทางจะสงงานท่ีสแกนไป

4 Digital Filing (การจัดไฟลแบบดิจิตอล): สแกนและบันทึกเอกสารลงในโฟลเดอรและใชเอกสารรวมกับผูอื่นบน
เครือขายของทาน

5 Fax Menu (เมนโูทรสาร): แสดงเมนู Fax (โทรสาร) สําหรับเลือกตัวเลือก

6 ช่ือปุมและการทํางานจะข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีจําหนายอุปกรณ
Resolution (ความละเอยีด): ปรับความละเอียดของโทรสารที่ทานจะสง
Junk Fax Blocker (การบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ): แสดงเมนู Junk Fax Blocker Set Up (การต้ังคาการ
บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) เพ่ือจัดการสายโทรสารที่ไมตองการ ทานตองสมัครรับบริการแสดงเลขหมายผูโทรเพื่อ
ใชคุณสมบัติน้ี

7 แปนปุมกด: ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

8 จอแสดงผล: ดูเมนูและขอความ

9 ลูกศรซาย: ลดคาบนจอแสดงผล

10 OK (ตกลง): เลือกเมนูหรือการต้ังคาบนจอแสดงผล

11 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาบนจอแสดงผล

12 ไฟสัญญาณเตือน: เม่ือไฟสัญญาณเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดท่ีทานตองปฏิบัติใหถูกตอง

13 Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย): เปล่ียนขนาดของสําเนาสําหรับการพิมพ

14 Copy Menu (เมนทูําสําเนา): แสดงเมนู Copy (ทําสําเนา) สําหรับเลือกตัวเลือก
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หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

15 Number of Copies (จํานวนสําเนา): เลือกจํานวนของสําเนาท่ีจะพิมพ

16 Photo Menu (เมนภูาพถาย): แสดงเมนู Photo (ภาพถาย) สําหรับเลือกตัวเลือก

17 ช่ือปุมและการทํางานจะข้ึนอยูกับรุนและประเทศ/ภูมิภาคท่ีจําหนายอุปกรณ
Proof Sheet (แผนเลือกภาพ): พิมพแผนเลือกภาพเมื่อเสียบการดหนวยความจําลงในชองเสียบการดหนวย
ความจํา แผนเลือกภาพจะแสดงรูปขนาดยอของภาพถายท้ังหมดบนการดหนวยความจํา You can select
photos on the proof sheet, and then print those photos by scanning the proof sheet.
หมุน: หมุนภาพท่ีแสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถสั่งพิมพภาพท่ีหมุนแลวได

18 Power (เปด/ปด): เปดหรือปดอุปกรณ ปุม Power (เปด/ปด) จะสวางข้ึนเม่ือเปดใชงานอุปกรณ ไฟจะกะพริบใน
ขณะท่ีอุปกรณกําลังทํางาน

เม่ือปดอุปกรณแลว จะยังมีการจายไฟใหกับอุปกรณในปริมาณเล็กนอย หากตองการตัดไฟท่ีจายใหกับอุปกรณ ให
ปดเคร่ืองแลวถอดปล๊ักออก

19 Zoom Out (ยอ): ยอขนาดของรูปภาพบนจอแสดงผล

20 Zoom In (ขยาย): ขยายขนาดรูปภาพบนจอแสดงผล

21 PRINT PHOTOS (พิมพภาพถาย): เลือกฟงกชันภาพถาย ใชปุมน้ีเพ่ือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณบันทึกขอมูล หรือบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร

22 Quality (คุณภาพ): เลือกคุณภาพการทําสําเนาแบบ Best (ดีท่ีสุด), Normal (ธรรมดา) หรือ Fast (เร็ว)

23 START COPY Color (เริ่มทําสําเนาส)ี: เร่ิมงานทําสําเนาสี

24 START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา): เร่ิมงานทําสําเนาขาวดํา

25 Collate (เรียงหนา): จัดการสําเนาเพื่อใหพรอมใชงานเม่ืองานทําสําเนาเสร็จสิ้น

26 Cancel (ยกเลิก): หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

27 Help (วิธใีช): แสดงเมนู Help (วิธีใช) ทานสามารถเลือกไดจากรายการหัวขอวิธีใช หลังจากเลือก ขอมูลวิธีใช
อยางละเอียดจะแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอไว

28 Back (ยอนกลับ): เล่ือนเมนูข้ึนไปหนึ่งระดับ

29 2-sided (2 ดาน): ทําสําเนาแบบสองดานหรืองานโทรสาร

30 Setup (การตั้งคา): แสดง Setup Menu (เมนูการต้ังคา) เพ่ือสรางรายงาน เปล่ียนแปลงการตั้งคาโทรสารและ
การดูแลรักษาอื่นๆ และเขาใชงานเมนู Help (วิธีใช) หัวขอท่ีทานเลือกจากเมนู Help (วิธีใช) จะเปดหนาตางวิธีใช
บนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน

31 Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตัิ): เม่ือปุมน้ีสวางข้ึน อุปกรณจะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ หากปุมไมสวาง
ข้ึน อุปกรณจะไมรับสายโทรสารที่เรียกเขา

32 START FAX Color (เริ่มโทรสารส)ี: เร่ิมโทรสารสี

33 START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา): เร่ิมโทรสารขาวดํา

34 Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว): โทรซํ้าหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีสําหรับหมายเลขโทร
สาร

35 START SCAN (เริ่มสแกน): เร่ิมงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม Scan To (สแกนไปยัง)

บท 1

(ทําตอ)

20 เร่ิมตนใชงาน



จอแสดงผลสี

หมายเหตุ จอแสดงผลแบบนี้จะมีในบางรุน

ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นที่ดานลางของจอแสดงผลสี เพ่ือแจงขอมูลที่สําคัญ
ไอคอนบางตัวจะปรากฏขึ้นเมื่ออุปกรณของทานสามารถเชื่อมตอเขากับเครือ
ขายไดเทาน้ัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขาย โปรดดูที่ การ
กําหนดคาตัวเลือกเครือขาย

ไอคอน วัตถปุระสงค

แสดงปริมาณหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพ สีของไอคอนจะตรงกับสีของตลับหมึกพิมพ และระดับ
การเติมหมึกของไอคอนจะตรงกับระดับการเติมหมึกของตลับหมึกพิมพ

แสดงวามีการใสตลับหมึกพิมพท่ีไมรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับหมึกพิมพไมใชของ HP

แสดงวามีการเช่ือมตอเครือขายแบบใชสายอยู

แสดงวาอุปกรณสามารถเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายได แตไมมีการเช่ือมตอเครือขายแบบไร
สายอยู ไอคอนนี้จะเปนสีเทาเม่ือไมมีสัญญาณเครือขายไรสาย และจะเปนสีฟาเม่ือมีสัญญาณ ใช
สําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน (คุณสมบัติน้ีจะสามารถใชงานไดในบางรุน) หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุนเทาน้ัน)

แสดงวามีการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายอยู ความแรงของสัญญาณจะระบุไดจากจํานวนเสน
โคง ใชสําหรับโหมดโครงสรางพ้ืนฐาน (คุณสมบัติน้ีจะสามารถใชงานไดในบางรุน) หากตอง
การขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุนเทา
น้ัน)

แสดงวามีการเช่ือมตอเครือขายไรสายเฉพาะกิจหรือเทาเทียมกันทุกเคร่ืองอยู (คุณสมบัติน้ีจะ
สามารถใชงานไดในบางรุน) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การต้ังคาอุปกรณสําหรับการ
สื่อสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุนเทาน้ัน)
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ไอคอน วัตถปุระสงค

แสดงวามีการติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth และมีการเช่ือมตออยู ตองใชอะแดปเตอรอะแด
ปเตอร Bluetooth แยกตางหาก หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี อุปกรณเสริม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังคา Bluetooth โปรดดูที่ แนวทางเพ่ือรับประกันความ
ปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย

จอแสดงผลสองบรรทัด

หมายเหตุ จอแสดงผลแบบนี้จะมีในบางรุน

จอแสดงผลสองบรรทัดจะแสดงสถานะและขอความระบุความผิดพลาด ตัวเลือก
เมน ูและขอความแนะนําการใชงานตางๆ หากทานเสียบการดหนวยความจํา
หรือเช่ือมตอกลอง จอแสดงผลจะเขาสูการทํางานของภาพถาย และแสดงสวน
บนสุดของเมนู Photo (ภาพถาย)

ขอมูลการเชื่อมตอ

คําอธิบาย จํานวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพการทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คําแนะนําในการติดตั้ง

การเช่ือมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเช่ือม
ตอเขากับพอรตความเร็วสูง
USB 2.0 ท่ีดานหลังของ
อุปกรณ โดยใชสายเคเบิล
USB

รองรับคุณสมบัติท้ังหมด ยก
เวน Webscan สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ ใช
Webscan ผานทางเว็บเซิรฟ
เวอรแบบฝงตัว

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ
เร่ิมตนใชงานอยางละเอียด

การเช่ือมตออีเทอรเน็ต (ใช
สาย)

คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
อุปกรณโดยใชฮับหรือเราเตอร
สูงสุดหาเคร่ือง

รองรับคุณสมบัติท้ังหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือ
เร่ิมตนใชงาน และดูคําแนะนํา
เพ่ิมเติมในสวน การใช
อุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี ใน
คูมือน้ี

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน คอมพิวเตอรสูงสุดหาเคร่ือง ระบบรองรับคุณลักษณะท้ัง
หมดท่ีอยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย เฉพาะ

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การ
ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

บท 1

(ทําตอ)
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คําอธิบาย จํานวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพการทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คําแนะนําในการติดตั้ง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
อยูตลอดเวลา มิฉะน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ จะไม
สามารถสั่งพิมพมายังอุปกรณ
น้ีได

การพิมพเทาน้ันท่ีจะไดรับการ
รองรับจากเคร่ืองคอมพิวเตอร
อื่นๆ

802.11 ไรสาย คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับ
อุปกรณโดยใชฮับหรือเราเตอร
สูงสุดหาเคร่ือง

รองรับคุณสมบัติท้ังหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การ
ต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อ
สารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุน
เทาน้ัน)

HP bt300 เคร่ืองพิมพ และ
อะแดปเตอรเคร่ือง PC ที่มี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®

อุปกรณ Bluetooth หรือ
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ือง

การพิมพจากอุปกรณ
Bluetooth เชน PDA หรือ
โทรศัพทท่ีมีกลอง หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีสามารถใช
Bluetooth ได

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การ
ต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อ
สาร Bluetooth

(ทําตอ)
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2 ติดตั้งอุปกรณเสริม
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ติดต้ังอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
• ติดต้ังถาด 2
• เปดใชงานอุปกรณเสริมในไดรเวอรการพิมพ

ติดตั้งอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดในอุปกรณบางรุน

เมื่อติดต้ังอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (อุปกรณสําหรับ
การพิมพสองดาน) ทานจะสามารถพิมพงานลงบนกระดาษทั้งสองดานไดโดย
อัตโนมัติ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
โปรดดูที่ พิมพลงบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)

การติดตั้งอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
1. กดปุมบนแผงปดดานหลัง และถอดแผงออกจากอุปกรณ
2. เลื่อนอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานเขาไปในอุปกรณจนกระท่ังเขาล็อก

เขาที่ ในระหวางที่ติดต้ังอุปกรณ หามกดปุมที่ทั้งสองดานของอุปกรณ
สําหรับการพิมพสองดาน ปุมเหลานี้จะใชเพ่ือถอดชุดอุปกรณออกเทานั้น

ติดตั้งถาด 2
หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดในอุปกรณบางรุน
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ถาด 2 สามารถบรรจุกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 350 แผน หากตองการขอมูล
เกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่ อุปกรณเสริม

การติดตั้งถาด 2
1. นําถาดออกจากบรรจุภัณฑ ลอกเทปออก และวางถาดเขาที่ตําแหนงท่ี

กําหนด พ้ืนผิวตองแข็งแรงและไดระดับ

2. ปดอุปกรณ และถอดสายไฟ
3. ติดต้ังอุปกรณไวที่ดานบนสุดของถาด

ขอควรระวัง ระวังอยาใหนิ้วหรือมืออยูบริเวณดานลางของอุปกรณ

4. เสียบสายไฟและเปดใชงานอุปกรณ
5. เปดการทํางานของถาด 2 ในไดรเวอรการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่ เปดใชงานอุปกรณเสริมในไดรเวอรการพิมพ
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เปดใชงานอุปกรณเสริมในไดรเวอรการพิมพ
• การเปดใชงานอุปกรณเสริมบนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัติการ

Windows
• การเปดใชงานอุปกรณเสริมบนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัติการ

Macintosh

การเปดใชงานอุปกรณเสริมบนคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows
หลังจากที่ทานติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ
Windows แลว จะตองเปดใชงานถาด 2 ในไดรเวอรการพิมพ เพ่ือใหสามารถ
ใชงานรวมกับอุปกรณได (ไมจําเปนตองเปดใชงานอุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน)
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกที่

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
แฟกซ)
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers

2. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพิมพ จากนั้น คลิกท่ี Properties (คุณสมบัต)ิ
Document Defaults (คาเริ่มตนของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพทีต่องการ)

3. เลือกแถบใดแถบหนึ่งตอไปนี้: Configure (กําหนดคา), Device
Settings (การตั้งคาอุปกรณ) หรือ Device Options (ตัวเลือก
อุปกรณ) (ช่ือของแถบจะขึ้นอยูกับไดรเวอรการพิมพและระบบปฏิบัติการ)
จากแถบที่เลือก ใหคลิกที่อุปกรณเสริมที่ทานตองการเปดใชงาน คลิกที่
Installed (ติดตั้ง)  จากเมนูดร็อปดาวน จากนั้น คลิกที่ OK (ตกลง)

การเปดใชงานอุปกรณเสริมบนคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Macintosh
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณ Mac OS จะเปดใชงานอุปกรณเสริมทั้งหมด
ในไดรเวอรการพิมพโดยอัตโนมัติ หากทานเพิ่มอุปกรณเสริมใหมในภายหลัง
ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1. คลิกที่ไอคอน Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพ) ใน

Dock
2. ใหคลิกหน่ึงครั้งที่อุปกรณที่ทานตองการตั้งคาในหนาตาง Printer List

(รายการเครื่องพิมพ) เพ่ือเลือกอุปกรณดังกลาว
3. จากเมน ูPrinters (เครื่องพิมพ) ใหเลือก Show info (แสดงขอมูล)

บท 2
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4. คลิกที่เมนดูรอปดาวน Names and Location (ชื่อและตําแหนง) และ
เลือก Installable Options (ตัวเลือกทีส่ามารถติดตั้งได)

5. ตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ทานตองการเปดใชงาน
6. คลิกที่ Apply Changes (ใชคาทีแ่กไข)
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3 การใช all-in-one
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การใชเมนูบนแผงควบคุม
• ชนิดของขอความบนแผงควบคุม
• เปลี่ยนการต้ังคาอุปกรณ
• การใช HP Solution Center (Windows)
• การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
• ขอความและสัญลักษณ
• ปอนตนฉบับ
• เลือกวัสดุพิมพ
• ปอนวัสดุพิมพ
• กําหนดคาถาด
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง
• การพิมพแบบไมมขีอบ
• การต้ังคารายการโทรดวน (ในบางรุนเทานั้น)

การใชเมนบูนแผงควบคุม
เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับเมนูระดับบนที่ปรากฏ
บนจอแสดงผลของแผงควบคุม หากตองการใหแสดงเมน ูใหกดปุมเมนูของการ
ทํางานท่ีทานตองการใช

หมายเหตุ ชนิดของจอแสดงผลบนแผงควบคุม จอแสดงผลสีหรือจอแสดง
ผลแบบ 2 บรรทัด โดยข้ึนอยูกับรุนที่ทานใชงาน

• เมน ูScan (สแกน): แสดงรายการปลายทาง เชน ซอฟตแวรรูปภาพและ
ภาพถายของ HP ในบางรุน ทานจะสามารถสแกนและพิมพภาพถายอีก
ครั้ง หรือสแกนเพื่อสงไปยังการดหนวยความจําได

• เมน ูFax (โทรสาร): ใหทานปอนหมายเลขโทรดวนหรือหมายเลขโทรสาร
หรือแสดงเมน ูFax (โทรสาร) ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
• การปรับความละเอียด
• ความสวาง/ความเขม
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• การเลื่อนเวลาการสงโทรสาร
• การตั้งคาเร่ิมตนใหม

• เมน ูCopy (ทําสําเนา): ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
• การเลือกจํานวนสําเนา
• การยอ/ขยาย
• การเลือกชนิดและขนาดของวัสดุพิมพ

• เมน ูPhoto (ภาพถาย): ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
• การเลือกตัวเลือกการพิมพ
• การใชคุณสมบัติพิเศษ
• การแกไข
• การถายโอนไปยังคอมพิวเตอร
• การเลือกแผนเลือกภาพ

ชนิดของขอความบนแผงควบคุม
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ขอความแจงสถานะ
• ขอความแจงเตือน
• ขอความแจงขอผิดพลาด
• ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง

ขอความแจงสถานะ
ขอความแจงสถานะจะแสดงสภาวะปจจุบันของอุปกรณ ซึ่งจะแจงการทํางาน
ตามปกติและไมจําเปนดําเนินการเพื่อลบขอความ ขอความเหลานี้จะเปลี่ยนไป
เมื่อสถานะของอุปกรณเปล่ียนไป เมื่ออุปกรณพรอมใชงาน ไมไดทํางานอยู และ
ไมมขีอความแจงเตือนคางอยู ขอความแจงสถานะ READY (พรอม) จะปรากฏ
ข้ึนเมื่อเปดอุปกรณ

ขอความแจงเตือน
ขอความแจงเตือนจะแจงใหทราบถึงเหตุการณท่ีจําเปนตองระวัง แตไมไดขัด
ขวางการทํางานของอุปกรณ ตัวอยางเชน CYAN INK LOW (หมึกสนี้ําเงิน
เหลือนอย) ขอความเหลานี้จะปรากฏอยูจนกวาทานจะแกไขปญหานั้นๆ
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ขอความแจงขอผิดพลาด
ขอความแจงขอผิดพลาดจะแจงใหทราบวาตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ปอนวัสดุพิมพเพ่ิม หรือแกไขปญหาวัสดุพิมพติดขัด ขอความเหลานี้มักจะ
ปรากฏขึ้นพรอมกับที่ไฟ Attention (ระวัง) สีแดงกะพริบ ใหดําเนินการใหถูก
ตองกอนพิมพตอ

หากขอความแจงขอผิดพลาดแสดงรหัสขอผิดพลาดดวย ใหกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ แลวจึงเปดใชงานอุปกรณอีกครั้ง ในกรณีสวนใหญ การทํา
เชนนี้จะแกไขปญหาได หากขอความยังคงปรากฏขึ้น อาจตองตรวจซอม
อุปกรณของทาน จดรหัสขอผิดพลาดไว แลวไปท่ี HP Instant Support เพ่ือ
หาสาเหตุที่อาจทําใหเกิดขอความน้ัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP
Instant Support

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงจะแจงใหทราบวาอุปกรณไมสามารถใชงานได
ขอความแจงเตือนเหลานี้ บางอยางสามารถแกไขไดโดยกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ แลวจึงเปดใชงานอุปกรณอีกครั้ง หากขอความยังคงปรากฏ
ข้ึน อาจตองตรวจซอมอุปกรณของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การสนับสนุนและการรับประกัน

เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณจากสวนตอไปนี้:
• จากแผงควบคุม
• จาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

หรือ HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS) หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ
HP

• จากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟ
เวอรในตัว

หมายเหตุ เมื่อทานกําลังกําหนดคาการต้ังคาใน HP Solution Center
(ศูนยบริการโซลูชันของ HP) หรือใน HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ HP) ทานจะไมสามารถดูการตั้งคาที่กําหนดคาจากแผงควบคุมได
(ตัวอยางเชน การตั้งคาการสแกน)
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การเปลี่ยนการตั้งคาจากแผงควบคุม
1. ที่แผงควบคุม ใหกดปุมเมนขูองการทํางานที่ทานตองการใช (ตัวอยางเชน

เมนู Copy (ทําสําเนา))
2. หากตองการไปยังตัวเลือกท่ีทานตองการเปลี่ยน ใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

• กดปุมบนแผงควบคุม แลวใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อปรับคา
• เลือกตัวเลือกจากเมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

3. เลือกคาที่ตองการ แลวกด OK (ตกลง)

การเปลี่ยนการตั้งคาจากซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP (Mac OS)
1. คลิกที่ไอคอน HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock
2. เลือกอุปกรณในเมนูดรอปดาวน Devices (อุปกรณ)
3. จากเมนู Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) ใหคลิกที่

รายการที่ทานตองการเปลี่ยน

การเปลี่ยนการตั้งคาจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
2. เลือกหนาที่มีการตั้งคาที่ทานตองการเปลี่ยนแปลง
3. เปลี่ยนการตั้งคา จากนั้น คลิกที่ Apply (ใช)

การใช HP Solution Center (Windows)
ในคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูชันของ HP) จะเปนทางเขาไปยัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใช
HP Solution Center เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ, เปด Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร), สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง และเขาใชงาน
Help (วิธีใช) บนหนาจอ
คุณสมบัติท่ีมอียูใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) จะ
แตกตางกันไปตามอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center (ศูนยบริการโซ
ลูชันของ HP) จะถูกปรับแตงเพ่ือแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือก หาก
อุปกรณท่ีเลือกไมมคุีณสมบัติพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัตินั้นๆ จะไมแสดงใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) บนคอมพิวเตอรไม
มีไอคอนใดๆ แสดงวาอาจมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร
ในการแกปญหานี้ ใหใช Control Panel (แผงควบคุม) ใน Windows เพ่ือ
ถอนการติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใหสมบูรณ แลวจึงติดต้ัง
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ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Help (วิธีใช) บน
หนาจอที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน
ของ HP) โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
ทานสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP เพ่ือเขาใชงาน
คุณสมบัติที่ไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุม

ซอฟตแวรจะติดต้ังในคอมพิวเตอรของทานในระหวางการติดต้ัง หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของทาน
การเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP จะแตกตางกันไปตาม
ระบบปฏิบัติการ (OS) ตัวอยางเชน หากทานมคีอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติ
การ Windows จุดเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือ
หนาตางซอฟตแวร HP Photosmart หากทานมีคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติ
การ Macintosh จุดเขาใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือหนาตาง
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HP Photosmart Studio โดยไมคํานึงวาจุดเขาใชจะทําหนาที่เปนฐานเรียกใช
งานสําหรับซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และบริการ

การเปด ซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร
Windows
1. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• ดับเบิลคลิกไอคอนซอฟตแวร HP Photosmart บนเดสกท็อปของ
Windows

• ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

• บนทาสกบาร ใหคลิกที่ Start เลื่อนไปที่ Programs หรือ All
Programs แลวเลือก HP จากน้ันจึงคลิกท่ีซอฟตแวร HP
Photosmart

2. หากทานติดต้ังอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกแถบที่มีช่ือ
ผลิตภัณฑของทานอยู

หมายเหตุ ในคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณสมบัติท่ีมอียูใน
ซอฟตแวร HP Photosmart จะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับอุปกรณตางๆ
ที่ทานติดต้ัง ซอฟตแวรจะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนท่ีสัมพันธกับ
อุปกรณที่เลือก หากอุปกรณที่เลือกไมมคุีณสมบัติพิเศษ ไอคอนของ
คุณสมบัติน้ันๆ จะไมแสดงในซอฟตแวร
เคล็ดลับ หากซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรไมมี
ไอคอนใดๆ แสดงวาอาจมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร ในการแกปญหานี้ ใหใช Control Panel (แผงควบคุม) ใน
Windows เพ่ือถอนการติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ให
สมบูรณ แลวจึงติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูคูมือเร่ิมตนใชงานที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
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การเปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบ
ปฏิบัตกิาร Macintosh
1. คลิกที่ไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

หนาตาง HP Photosmart Studio จะปรากฏขึ้น
2. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
3. เลือกอุปกรณของทานจากเมนูดรอปดาวน Device (อุปกรณ)

จากที่น่ี ทานจะสามารถสแกน สงโทรสาร นําเขาเอกสาร และทําข้ันตอนการ
บํารุงรักษา เชน การตรวจสอบระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ ได

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Macintosh
คุณลักษณะที่สามารถใชไดในซอฟตแวร HP Photosmart Studio จะ
แตกตางกันไปตามอุปกรณที่เลือก

เคล็ดลับ เมื่อเปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio แลว ทานจะ
สามารถเขาใชงานช็อตคัตของเมนู Dock โดยการเลือกแลวกดปุมเมาส
คางไวตรงไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

ขอความและสัญลักษณ
ทานสามารถปอนขอความและสัญลักษณโดยใชปุมกดบนแผงควบคุมได นอก
จากนี้ ทานยังสามารถปอนขอความและสัญลักษณจากแผงควบคุมโดยใชแปน
พิมพเสมือนไดดวย (ในบางรุนเทานั้น) แปนพิมพเสมือนนี้จะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผลสีโดยอัตโนมัติเมื่อทานต้ังคาเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย หัว
กระดาษโทรสาร หรือหมายเลขโทรดวน
นอกจากน้ี ทานยังสามารถปอนสัญลักษณโดยใชปุมกด เมื่อทานกดหมายเลข
โทรสารหรือโทรศัพท เมื่ออุปกรณทําการหมุนเลขหมาย อุปกรณจะแปล
สัญลักษณและดําเนินการตามนั้น ตัวอยางเชน เมื่อทานใสขีดในหมายเลขโทร
สาร อุปกรณจะหยุดช่ัวคราวกอนที่จะหมุนตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมี
ประโยชนเมื่อทานตองตอสายนอกกอนที่จะหมุนหมายเลขโทรสาร

หมายเหตุ หากตองการปอนสัญลักษณลงในหมายเลขโทรสาร เชน "-" ทาน
ตองปอนโดยใชคียแพด

พิมพตัวเลขและขอความโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชคียแพดบนแผงควบคุม

เมื่อทานปอนขอมูลไปแลว ใหกด OK (ตกลง) เพ่ือเก็บบันทึกขอมูล
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การปอนขอความ
1. กดตัวเลขบนปุมกดที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b

และ c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

เคล็ดลับ กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่ใชได ทานสามารถ
ใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎบนปุมตัวเลขได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
การตั้งคาภาษาและประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน

2. หลังจากที่ตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น ใหรอจนกระทั่งลูกศรเล่ือนไปทาง
ดานขวาโดยอัตโนมัติ หรือกดปุมลูกศรขวา กดปุมหมายเลขที่มตัีวอักษรตัว
ถัดไปที่อยูในช่ือ ใหกดปุมซ้ําจนกวาจะไดตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัว
แรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดยอัตโนมัติ

การปอนชองวาง หยุดชั่วคราว หรือสัญลักษณ
• หากตองการเวนวรรค ใหกด Space (เวนวรรค)
• หากตองการเวนชวง ใหกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เครื่อง

หมายขีดจะปรากฏอยูในลําดับตัวเลข
• หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม Symbol (สัญลักษณ) ซ้ําๆ

เพ่ือเลื่อนดูรายการสัญลักษณที่มีอยู ดอกจัน (*), เครืองหมายขีด (-), แอ
มเพอแซนด (&), เครื่องหมายจุด (.), เครื่องหมายขีดหลัง (/), วงเล็บ ( ),
แอพโพสโทรฟ ('), เครื่องหมายเทากับ (=), เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#),
เครื่องหมายแอด (@), เครื่องหมายขีดลาง (_), เครื่องหมายบวก (+),
อัศเจรีย (!), เซมโิคลอน (;), เครื่องหมายคําถาม (?), เครื่องหมายจุลภาค
(,), โคลอน (:), เครื่องหมายเปอรเซ็นต (%), และเครื่องหมายประมาณ (~)

การลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ
▲ หากทานทําผิดพลาด ใหกดปุมลูกศรซายเพ่ือลบ จากน้ันจึงใสตัวอักษรที่ถูก

ตอง

พิมพขอความโดยใชแปนพิมพเสมือน (ในบางรุนเทานั้น)
เมื่อตองพิมพขอความ ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณโดยใชแปน
พิมพเสมือนซึ่งจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลสีโดยอัตโนมัติได ตัวอยางเชน แปน
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พิมพเสมือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อทานต้ังคาเครือขายแบบใชสายหรือไร
สาย หัวกระดาษโทรสาร หรือหมายเลขโทรดวน

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพเสมือน
1. หากตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ โดยใชแปนพิมพเสมือน

ใหกดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนแถบสวางไปที่ตัวที่ทานตองการ

การปอนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณ
• หากตองการปอนตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ใหเลือกปุม abc บนแปนพิมพ

เสมือน จากนั้นกด OK (ตกลง)
• หากตองการปอนตัวอักษรตัวพิมพใหญ ใหเลือกปุม ABC บนแปน

พิมพเสมือน จากนั้นกด OK (ตกลง)
• หากตองการปอนตัวเลขและสัญลักษณ ใหเลือกปุม 123 บนแปนพิมพ

เสมือน จากนั้นกด OK (ตกลง)

การเวนวรรค
หากตองการเวนวรรค ใหกดปุมลูกศรขวาบนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด
OK (ตกลง)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชปุมลูกศรขวาบนแปนพิมพ
เสมือนเพื่อเวนวรรค ทานไมสามารถเวนวรรคโดยใชปุมลูกศรบนแผง
ควบคุมได

2. เมื่อทานเลื่อนแถบสวางไปที่ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ตองการแลว
ใหกด OK (ตกลง) บนแผงควบคุมเพื่อเลือก
ตัวที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลสี

เคล็ดลับ หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหเลือก
Clear (ลบ) บนแปนพิมพเสมือน แลวกด OK (ตกลง)

3. เมื่อปอนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหเลือก Done (เสร็จ)
บนแปนพิมพเสมือน แลวกด OK (ตกลง)

สัญลักษณตางๆ สําหรับการกดหมายเลขโทรสาร (ในบางรุนเทานั้น)
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน * ใหกด Symbol (สัญลักษณ) ซ้ําๆ เพ่ือเลื่อน
ไปยังรายการสัญลักษณ ตารางตอไปนี้จะแสดงสัญลักษณที่ทานสามารถใชใน
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หมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท ขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร และหมายเลขโทร
ดวน

สัญลักษณตางๆ คําอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อปอนขอมูล

* แสดงเคร่ืองหมายดอกจันเม่ือตองการโทร ช่ือหัวกระดาษโทรสาร ช่ือหมายเลขโทร
ดวน หมายเลขโทรดวน หมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท และการโทรจาก
หนาจอ

- เม่ือโทรอัตโนมัติ อุปกรณจะหยุดช่ัวคราวใน
ระหวางลําดับหมายเลข

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ช่ือหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

( ) แสดงเคร่ืองหมายวงเล็บเปดหรือปดเพ่ือแยกหมาย
เลขเพ่ือใหดูงายข้ึน เชน รหัสพ้ืนท่ี สัญลักษณเหลา
น้ีไมมีผลตอการโทร

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ช่ือหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

W เม่ือโทรอัตโนมัติ เคร่ืองหมาย W จะทําใหอุปกรณ
รอเสียงโทรออกกอนท่ีจะโทรตอไป

หมายเลขโทรดวนและหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

R เม่ือโทรอัตโนมัติ เคร่ืองหมาย R จะทําหนาท่ี
เหมือนกับปุมแฟลช (Flash) บนโทรศัพทของ
ทาน

หมายเลขโทรดวนและหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

+ แสดงเคร่ืองหมายบวก สัญลักษณน้ีไมมีผลตอการ
โทร

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ช่ือหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

ปอนตนฉบับ
ทานสามารถปอนตนฉบับเพื่อทําสําเนา สงโทรสาร หรือสแกน เขาในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร ตนฉบับที่ปอนเขาในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติจะถูกปอนเขาในอุปกรณโดยอัตโนมัติ

ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารเอกสารขนาด A4 หรือขนาด
letter หนาเดียวหรือหลายหนาทั้งที่พิมพดานเดียวหรือพิมพสองดาน โดยวางลง
ในถาดปอนเอกสารได

ขอควรระวัง อยาปอนภาพถายเขาใน ADF เนื่องจากอาจทําใหภาพถายเสีย
หายได

หมายเหตุ ทานไมสามารถสแกน ทําสําเนา หรือสงโทรสารเอกสารขนาด
legal ที่พิมพสองดานโดยใช ADF ได คุณสมบัติบางอยาง เชน คุณสมบัติ
การทําสําเนาแบบ Fit to Page (พอดกีับหนา) จะไมทํางานเมื่อทานปอน
ตนฉบับเขาใน ADF ทานตองวางตนฉบับของทานบนกระจก
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ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติจะสามารถบรรจกุระดาษธรรมดาไดสูงสุด 50 แผน

ในการใสวางตนฉบับลงในทีป่อนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยใหดานที่พิมพหงายขึ้น จัด

วางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน เล่ือนวัสดุพิมพเขา
ในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณหรือมีขอความ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลซึ่งแจงใหทราบวาอุปกรณตรวจพบหนาที่ทานปอน
เขาไปแลว

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติเพ่ิม
เติม โปรดดูที ่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษเขาไปจนชิดขอบดานซายและดานขวา
ของวัสดุพิมพ

หมายเหตุ นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนอุปกรณ

ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก กระจกของอุปกรณบาง
รุนจะรองรับเอกสารตนฉบับขนาด legal หากตนฉบับของทานมีเอกสารขนาด
เต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ หากกระจก
ของอุปกรณรุนที่ทานใชไมรองรับเอกสารตนฉบับขนาด legal ใหวางเอกสาร
ตนฉบับขนาด legal ในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตอง หากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาด
อุปกรณ
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การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
1. นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

อุปกรณ
2. วางตนฉบับโดยใหดานพิมพควํ่าลงบนมุมหนาขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูคํา
แนะนําซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

เลือกวัสดพุิมพ
อุปกรณไดถูกออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพชนิดที่ใชกันทั่วไปในสํานัก
งาน เปนการดีที่สุดที่จะทดสอบวัสดุพิมพหลายๆ ชนิดกอนจะส่ังซื้อเปนจํานวน
มาก เพ่ือคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด ควรใชวัสดุพิมพของ HP หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพของ HP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ที่
www.hp.com

เคล็ดลับในการเลือกและใชวัสดพุิมพ
เพ่ือผลลัพธทีดี่ที่สุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพทีส่นับสนุน

• ปอนวัสดุพิมพเขาในถาดครั้งละชนิดเดียวเทาน้ัน
• สําหรับถาด 1 และถาด 2 ใหปอนวัสดุพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง และจัด

ขอบใหชิดกับขอบดานขวาและดานหลังของถาด ถาด 2 จะมีในบางรุนเทา
นั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

• ถาด 2 ถูกออกแบบมาสําหรับปอนกระดาษธรรมดาเทาน้ัน
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• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• เพ่ือปองกันไมใหวัสดุพิมพติดขัด, คุณภาพการพิมพที่ไมดี และปญหาใน
การพิมพอื่นๆ พยายามหลีกเลี่ยงวัสดุพิมพตอไปนี้:
• กระดาษแบบฟอรมท่ีมหีลายสวน
• วัสดุพิมพที่เสียหาย โคงงอ หรือยับยน
• วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
• วัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
• วัสดุพิมพที่น้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย

บัตรและซองจดหมาย
• หลีกเลี่ยงซองจดหมายที่เคลือบมันมากๆ มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง

และควรหลีกเลี่ยงบัตรหรือซองจดหมายที่มีขอบหนา รูปทรงผิดปกติ หรือ
มวนงอ หรือมีพ้ืนที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

• ใชซองจดหมายที่ผลิตอยางแนนหนา และตรวจสอบใหแนใจวารอยพับ
ถูกกรีดไวจนเรียบ

• ปอนซองจดหมายโดยใหฝาปดของซองจดหมายหงายขึ้น

วัสดพุิมพภาพถาย
• ใชโหมด Best (ดทีีสุ่ด) เพ่ือพิมพภาพถาย โปรดทราบวาการพิมพงานใน

โหมดนี้จะใชเวลานานขึ้น และตองการหนวยความจําของคอมพิวเตอรมาก
ข้ึน

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได

แผนใส
• ปอนแผนใสโดยใหดานที่มีผิวหยาบคว่ําลง และแถบกาวชี้ไปยังดานหลังของ

อุปกรณ
• ใชโหมด Normal (ปกต)ิ เพ่ือพิมพแผนใส โหมดนี้จะใชเวลาในการปลอย

ใหแหงนานขึ้น และทําใหแนใจวาหมึกจะแหงสนิทกอนที่หนาถัดไปจะถูกสง
ไปยังถาดรับกระดาษ

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได
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วัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
• ใชแตวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองชนิดที่อุปกรณสนับสนุนเทานั้น
• หากโปรแกรมประยุกตของทานสนับสนุนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง ให

ต้ังขนาดวัสดุพิมพในโปรแกรมนั้นกอนที่จะพิมพเอกสาร มฉิะนั้น ใหต้ัง
ขนาดในไดรเวอรการพิมพ ทานอาจตองจัดรูปหนาเอกสารที่มีอยูใหม เพ่ือ
ใหพิมพลงบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองอยางถูกตอง

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดพุิมพทีส่นับสนุน
ใชตาราง ทําความเขาใจกับขนาดทีส่นับสนุน และ ทําความเขาใจกับชนิดและ
น้ําหนักของวัสดุพิมพ เพ่ือตรวจสอบวัสดุพิมพท่ีถูกตองเพื่อใชกับอุปกรณของ
ทาน และตรวจสอบวาจะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของทานได
บาง

• ทําความเขาใจกับขนาดท่ีสนับสนุน
• ทําความเขาใจกับชนิดและนํ้าหนักของวัสดุพิมพ

ทําความเขาใจกับขนาดทีส่นับสนุน

หมายเหตุ ถาด 2 และอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานจะมีในบางรุนเทา
นั้น

ขนาดวัสดพุิมพ ถาด 1 ถาด 2 อุปกรณสําหรับการ
พิมพสองดาน

ADF

ขนาดวัสดพุิมพมาตรฐาน

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

8.5 x 13 น้ิว (216 x 330 มม.)*   

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

 

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)

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

U.S. Statement (140 x 216 มม.;
5.5 x 8.5 น้ิว)

  

B5 (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12
น้ิว)

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 น้ิว)  

6 x 8 น้ิว*   
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ขนาดวัสดพุิมพ ถาด 1 ถาด 2 อุปกรณสําหรับการ
พิมพสองดาน

ADF

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

   

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

   

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

   

ซองจดหมาย

U.S. #10 Envelope (105 x 241
มม.; 4.12 x 9.5 น้ิว)*

   

Monarch Envelope (98 x 191 มม.;
3.88 x 7.5 น้ิว)*

   

HP Greeting Card Envelope (111
x 152 มม.; 4.38 x 6 น้ิว)*

   

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

   

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

   

C5 Envelope (162 x 229 มม.; 6.4
x 9 น้ิว)*

   

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

   

Japanese Envelope Chou #3
(120 x 235 มม.; 4.7 x 9.3 น้ิว)*

   

Japanese Envelope Chou #4 (90
x 205 มม.; 3.5 x 8.1 น้ิว)*

   

บัตร

บัตรดัชนี (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)*    

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

บัตรดัชนี (127 x 203 มม.; 5 x 8 น้ิว)*   

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

  

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

   

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

   

วัสดพุิมพภาพถาย

บท 3

(ทําตอ)
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ขนาดวัสดพุิมพ ถาด 1 ถาด 2 อุปกรณสําหรับการ
พิมพสองดาน

ADF

วัสดุพิมพภาพถาย (76.2 x 127 มม.; 3
x 5 น้ิว)*

   

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

   

วัสดุพิมพภาพถาย (5 x 7 น้ิว)*    

วัสดุพิมพภาพถาย (8 x 10 น้ิว)*    

วัสดุพิมพภาพถาย (10 x 15 ซม.)*    

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

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

   

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (5 x 7
น้ิว)*

   

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (8 x 10
น้ิว)*

   

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (8.5 x
11 น้ิว)*

   

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (10 x
15 ซม.)*

   

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

   

วัสดพุิมพอื่นๆ

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเองที่มีความกวาง
ระหวาง 76.2 ถึง 216 มม. และความยาว
ระหวาง 127 ถึง 356 มม. (กวาง 3 ถึง
8.5 น้ิว และยาว 5 ถึง 14 น้ิว)*

   

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง (ADF) ที่มี
ความกวางระหวาง 127 ถึง 216 มม.
และความยาวระหวาง 241 ถึง 305 มม.
(กวาง 5 ถึง 8.5 น้ิว และยาว 9.5 ถึง 12
น้ิว)

   

กระดาษภาพถายแบบพาโนรามา (4 x
10 น้ิว, 4 x 11 น้ิว และ 4 x 12 น้ิว) *

   

กระดาษภาพถายแบบพาโนรามาแบบไม
มีขอบ (4 x 10 น้ิว, 4 x 11 น้ิว และ 4
x 12 น้ิว) *

   

* ไมสามารถใชกับ ADF สําหรับการพิมพแบบหนาเดียวและสองหนาได
** อุปกรณสามารถใชไดกับกระดาษธรรมดาและ Inkjet Hagaki จาก Japan
Post เทานั้น ไมสามารถใชไดกับ Photo Hagaki จาก Japan Post

(ทําตอ)
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ทําความเขาใจกับชนิดและน้ําหนักของวัสดพุิมพ

หมายเหตุ ถาด 2 และอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานจะมีในบางรุนเทา
นั้น

ถาด ชนิด น้ําหนัก ความจุ

ถาด 1 กระดาษ 60 ถึง 105 กรัม/ม.2

(16 ถึง 28 ปอนด)
กระดาษธรรมดาไมเกิน
250 แผน
(เรียงซอนกันหนา 25 มม.
หรือ 1 น้ิว)

แผนใส  ไมเกิน 70 แผน
(เรียงซอนกันหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถาย 280 กรัม/ม.2

(75 ปอนด)
ไมเกิน 100 แผน
(เรียงซอนกันหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

ฉลาก  ไมเกิน 100 แผน
(เรียงซอนกันหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

ซองจดหมาย 75 ถึง 90 กรัม/ม.2

(ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด)

ไมเกิน 30 แผน
(เรียงซอนกันหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

บัตร ไมเกิน 200 กรัม/ม.2

(ดัชนี 110 ปอนด)
ไมเกิน 80 ใบ

ถาด 2 กระดาษธรรมดาเทาน้ัน 60 ถึง 105 กรัม/ม.2

(16 ถึง 28 ปอนด)
กระดาษธรรมดาไมเกิน
350 แผน
(เรียงซอนกันหนา 35 มม.
หรือ 1.38 น้ิว)

อุปกรณ
สําหรับการ
พิมพสองดาน

กระดาษ 60 ถึง 105 กรัม/ม.2

(16 ถึง 28 ปอนด)
ไมสามารถใชได

กลองกระดาษ
ออก

วัสดุพิมพทุกชนิดท่ีสนับสนุน  กระดาษธรรมดาไมเกิน
150 แผน (การพิมพขอ
ความ)

บท 3
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ตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษต่ําสุด
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากับ (หรือเกิน) การตั้งคาระยะหาง
จากขอบกระดาษในแนวการพิมพตามแนวตั้ง

วัสดพุิมพ (1) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานซาย

(2) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานลาง*

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
U.S. Statement
8.5 x 13 น้ิว
B5
A5
บัตร

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

วัสดุพิมพภาพถาย

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

ซองจดหมาย 3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

16.5 มม.
(0.65 น้ิว)

16.5 มม.
(0.65 น้ิว)

* เพ่ือใหไดการตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษนี้บนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows ใหคลิกที่แถบ Advanced (ขั้นสูง) ในไดรเวอรการ
พิมพ แลวเลือก Minimize Margins (ลดระยะหางจากขอบกระดาษใหเหลือ
นอยทีสุ่ด)

หมายเหตุ หากทานใชอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน (มีในบางรุน) คา
ระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและระยะหางจากขอบกระดาษดานลางที่
นอยที่สุดตองเทากับหรือมากกวา 12 มม. (0.47 นิ้ว)

เลือกวัสดุพิมพ 45



ปอนวัสดพุิมพ
เนื้อหาในสวนน้ีจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการปอนวัสดุพิมพเขาในอุปกรณ

หมายเหตุ ถาด 2 จะมใีนบางรุนเทานั้น หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการสั่ง
ซื้อ โปรดดูท่ี สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพแบบออนไลน

การปอนถาด 1 (ถาดหลัก)
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น

2. ใสวัสดุพิมพลงไปทางดานขวาของถาดโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลง ตรวจ
สอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่วางซอนกันชิดกับขอบดานขวาและดานหลังของ
ถาด และไมลํ้าเกินขีดในถาด

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่อุปกรณกําลังพิมพงาน

3. เลื่อนตัวกั้นวัสดุพิมพในถาดเพื่อปรับใหมีขนาดพอดีกับขนาดวัสดุพิมพที่
ปอน แลวจึงลดถาดรับกระดาษลง

บท 3
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4. ดึงที่รองกระดาษบนถาดรับกระดาษออก

การปอนถาด 2
1. ดึงถาดออกจากอุปกรณโดยจับใตสวนหนาของถาด

2. ใสกระดาษลงไปตามดานขวาของถาดโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง ตรวจ
สอบใหแนใจวากระดาษที่วางซอนกันชิดกับขอบดานขวาและดานหลังของ
ถาด และไมล้ําเกินขีดในถาด

หมายเหตุ ถาด 2 สามารถรับไดเฉพาะกระดาษธรรมดาเทานั้น
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3. เลื่อนตัวกั้นกระดาษในถาดเพื่อปรับใหมขีนาดพอดีกับขนาดกระดาษที่ปอน

4. ใสถาดกลับเขาไปอยางระมัดระวัง
5. ดึงที่รองกระดาษบนถาดรับกระดาษออก

กําหนดคาถาด
หมายเหตุ ถาด 2 จะมใีนบางรุนเทานั้น หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการสั่ง
ซื้อ โปรดดูท่ี สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพแบบออนไลน

โดยปกติ อุปกรณจะดึงวัสดุพิมพมาจากถาด 1 หากถาด 1 วางอยู จึงจะดึงมาจาก
ถาด 2 (หากติดต้ังไว และมวีัสดุพิมพบรรจอุยู) ทานสามารถเปลี่ยนข้ันตอนการ
ทํางานน้ีไดโดยใชคุณสมบัติตอไปนี้:
• Tray Lock (ล็อกถาด): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือปองกันการใชงานวัสดุพิมพ

แบบพิเศษ ตัวอยางเชน กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพมาแลวบาง
สวนโดยไมไดต้ังใจ หากวัสดุพิมพหมดในระหวางกําลังพิมพเอกสาร
อุปกรณจะไมใชวัสดุพิมพจากถาดที่ล็อกไวเพ่ือพิมพตอใหเสร็จ

• Default Tray (ถาดทีก่ําหนดเปนคาเริ่มตน): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือกําหนด
ถาดแรกที่อุปกรณจะดึงวัสดุพิมพมาใช

บท 3
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หมายเหตุ ในการใชการล็อกถาดและถาดที่กําหนดเปนคาเร่ิมตน ทานตอง
เลือกตัวเลือกการเลือกถาดอัตโนมัติในซอฟตแวรของอุปกรณ หากอุปกรณ
เช่ือมตอเขากับเครือขายและทานต้ังคาถาดที่กําหนดเปนคาเริ่มตนไว การตั้ง
คาจะมีผลกับผูใชอุปกรณนั้นทุกคน

ถาด 2 ถูกออกแบบมาสําหรับปอนกระดาษธรรมดาเทาน้ัน
ตารางตอไปนี้จะแสดงวิธีตางๆ ที่เปนไปไดท่ีทานสามารถใชการตั้งคาถาดเพื่อ
ใหตรงตามความตองการในการพิมพงานของทาน

ฉันตองการจะ... ปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้

ปอนวัสดุพิมพชนิดเดียวกันเขาในถาดทั้งสองถาด และให
อุปกรณดึงวัสดุพิมพจากถาดอีกหน่ึง หากวัสดุพิมพในอีก
หน่ึงถาดหมด

• ปอนวัสดุพิมพในถาด 1 และถาด 2 หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปอนวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบวาปดการทํางานของการล็อกถาดไว

ปอนท้ังวัสดุพิมพพิเศษ (ตัวอยางเชน แผนใสหรือ
กระดาษหัวจดหมาย) และกระดาษธรรมดาในถาด

• ปอนวัสดุพิมพพิเศษในถาด 1 และปอนกระดาษ
ธรรมดาในถาด 2

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาการล็อกถาดไวท่ีถาด 1

ปอนวัสดุพิมพไวในท้ังสองถาด แตใหอุปกรณดึงวัสดุ
พิมพจากถาดใดถาดหน่ึงกอน

• ปอนวัสดุพิมพไวในถาด 1 และถาด 2
• ตรวจสอบวาต้ังคาถาดที่กําหนดเปนคาเร่ิมตนอยาง

ถูกตอง

การกําหนดคาถาด:
1. ตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณแลว
2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปนี้:

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกที่
Paper Handling (การจัดการกระดาษ) ในแผงดานซาย

• ไดรเวอรพิมพ (Windows): คลิกที่ปุม Printer services (บริการ
เครื่องพิมพ) บนแถบ Features (คุณสมบัต)ิ หรือ Color (ส)ี แลว
เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Services (บริการ) แลว
คลิกที่ Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Paper Handling (การ
จัดการกระดาษ) จากแผง Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

• แผงควบคุม: กดปุม Setup (ตั้งคา) เลือก Preferences (ลักษณะที่
ตองการ) จากนั้น เลือก Default Tray (ถาดทีก่ําหนดเปนคาเริ่มตน)
หรือ Tray Lock (ล็อกถาด)

3. หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาถาดตามตองการแลว ใหคลิกที่ OK (ตกลง) หรือ
Apply (ใช)
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การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

(Windows)
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษหรือวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Mac OS)

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกท่ี Print (พิมพ) จากเมน ูFile (ไฟล) จาก

น้ัน คลิกที่ Setup (ตั้งคา), Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

3. คลิกที่แถบ Paper/Features (กระดาษ/คุณสมบัต)ิ
4. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size is (ขนาด)

การตั้งขนาดวัสดพุิมพทีก่ําหนดเอง:
a. คลิกที่ปุม Custom (กําหนดเอง)
b. พิมพช่ือขนาดที่กําหนดเองใหม
c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด

แลวคลิกท่ี Save (บันทึก)
d. คลิก OK (ตกลง) สองครั้ง เพ่ือปดกรอบโตตอบคุณสมบัติหรือลักษณะ

ท่ีตองการ เปดกรอบโตตอบขึ้นมาอีกคร้ัง
e. เลือกขนาดที่กําหนดเองขนาดใหม

5. การเลือกชนิดวัสดุพิมพ:
a. คลิก More (เพิ่มเติม) ในรายการดรอปดาวน Type is (ชนิด)
b. คลิกที่ชนิดวัสดุพิมพท่ีตองการ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)

6. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Source is (แหลง)
7. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ จากนั้น คลิกท่ี OK (ตกลง)
8. พิมพเอกสารของทาน

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษหรือวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
3. เลือกขนาดวัสดุพิมพ
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4. การตั้งขนาดวัสดุพิมพที่กําหนดเอง:
a. คลิกที่ Manage Custom Sizes (จัดการขนาดทีก่ําหนดเอง) ใน

เมนูพูลดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ)
b. คลิกที่ New (สราง) แลวพิมพช่ือขนาดลงในชอง Paper Size

Name (ชื่อขนาดกระดาษ)
c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด

และหากตองการ ใหต้ังคาระยะหางจากขอบกระดาษ
d. คลิกที่ Done (เสร็จ) หรือ OK (ตกลง) แลวจึงคลิกที่ Save (บันทึก)

5. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) แลวเลือก
ขนาดที่กําหนดเองใหม

6. คลิกที่ OK (ตกลง)
7. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ)
8. เปดแผง Paper Handling (การจัดการกระดาษ)
9. ใน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกที่แถบ

Scale to fit paper size (ปรับใหพอดกีับขนาดกระดาษ) แลวเลือก
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

10. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ จากน้ันคลิกที่ OK (ตกลง) หรือ Print
(พิมพ)

การพิมพแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไมมีขอบชวยจะใหทานสามารถพิมพไปบนขอบของวัสดุพิมพบาง
ชนิดทีม่ขีนาดมาตรฐานขนาดตางๆ ได

หมายเหตุ เปดไฟลข้ึนมาในซอฟตแวรแลวกําหนดขนาดของภาพ ตรวจ
สอบวาขนาดภาพตรงกับขนาดวัสดุพิมพที่ทานกําลังจะพิมพภาพลงไป

นอกจากนี้ ทานยังสามารถเขาใชงานคุณสมบัตินี้จากแถบ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ไดดวย เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือก
แถบ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) แลวเลือกช็อตคัตการพิมพ
สําหรับรายการดรอปดาวนสําหรับงานพิมพนี้

การพิมพเอกสารแบบไมมขีอบ (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
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3. จากโปรแกรมประยุกต ใหเปดไดรเวอรการพิมพ:
a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกที่ Print (พิมพ)
b. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) หรือ Setup (การตั้งคา)

4. คลิกที่แถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
5. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size is (ขนาด)
6. ทําเครื่องหมายลงในชอง Borderless Printing (การพิมพแบบไมมี

ขอบ)
7. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Source is (แหลง)
8. เลือกชนิดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Type is (ชนิด)
9. หากทานกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดทีีสุ่ด) จากรายการดรอ

ปดาวน Print Quality (คุณภาพการพิมพ) หรือเลือก Maximum dpi
(จุดตอนิ้วสูงสุด) ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
สําหรับคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอน้ิว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเนื้อที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ

10. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอ่ืนๆ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)
11. พิมพเอกสาร
12. หากทานพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายที่มีแถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อ

ใหเอกสารไมมีขอบอยางแทจริง

การพิมพเอกสารแบบไมมขีอบ (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
3. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
4. เลือกขนาดของวัสดุพิมพแบบไมมีขอบ แลวคลิกที่ OK (ตกลง)
5. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกที่ Print (พิมพ)
6. เปดแผง Paper Type/Quality (ชนิด/คุณภาพกระดาษ)
7. คลิกที่แถบ Paper (กระดาษ) แลวเลือกชนิดวัสดุพิมพจากรายการดรอ

ปดาวน Paper type (ชนิดกระดาษ)

บท 3

52 การใช all-in-one



8. หากทานกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดีทีสุ่ด) จากรายการดรอ
ปดาวน Quality (คุณภาพ) หรือเลือก Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด)
ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเน้ือที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ

9. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพ หากทานกําลังพิมพลงบนวัสดุพิมพอยางหนาหรือ
วัสดุพิมพภาพถาย ใหเลือกตัวเลือกปอนดวยตนเอง

10. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอื่นๆ จากนั้น คลิกที่ Print (พิมพ)
11. หากทานพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายที่มีแถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อ

ใหเอกสารไมมขีอบอยางแทจริง

การตั้งคารายการโทรดวน (ในบางรุนเทานั้น)
ทานสามารถตั้งหมายเลขโทรสารและโฟลเดอรเครือขายที่ใชบอยเปนรายการ
โทรดวนได ทานสามารถโทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม
รายการหารายการแรกในปลายทางเหลานี้จะถูกเช่ือมโยงกับปุมโทรดวนหาปุม
บนแผงควบคุม

ตั้งหมายเลขโทรสารใหเปนรายการโทรดวนแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม
ทานสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารหรือกลุมหมายเลขโทรสารเปนรายการโทร
ดวนได รายการโทรดวนท่ี 1 ถึง 5 จะถูกเช่ือมโยงกับปุมโทรดวนหาปุมบนแผง
ควบคุม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพรายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว
โปรดดูท่ี การพิมพและดูรายการหมายเลขโทรดวน
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การตั้งคารายการโทรดวน
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิ

กที่แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกที่ Fax Speed-dial (รายการ
โทรดวนของโทรสาร) ในหนาตางดานซาย
• การเพิ่มรายการ: พิมพขอมูลท่ีจําเปนลงในฟลดในสวน Quick Add

Fax Speed-Dial Entry (เพิ่มรายการโทรดวนของโทรสารอยาง
รวดเร็ว)

• หากตองการแกไขหรือลบรายการ ในสวน Fax Speed-dial
Address Book (สมุดทีอ่ยูของรายการโทรดวนของโทรสาร) ให
เลือกรายการแลวคลิกที่ไอคอน Edit (แกไข) หรือ Delete (ลบ)

• เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกที่ Apply (ใช)
• ซอฟตแวร HP Photosmart: เปด ซอฟตแวร HP Photosmart และ

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ
• HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS): เรียกใช

HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information
and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial
Settings (การตั้งคารายการโทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอ
ปดาวน

• แผงควบคุม: กด Setup (การตั้งคา) จากนั้นจึงเลือกตัวเลือก Speed
Dial Setup (ตั้งคารายการโทรดวน)
• การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ: เลือก Individual Speed Dial

(รายการโทรดวนแบบเดี่ยว) หรือ Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขรายการที่ยังไม
ถูกใชงาน หรือพิมพตัวเลขโดยใชปุมกด พิมพหมายเลขโทรสาร จาก
น้ันกด OK (ตกลง) ใหรวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จําเปนดวย
เชน รหัสพื้นท่ี รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติ
แลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล พิมพช่ือ จากน้ันกด OK
(ตกลง)

• การลบรายการเดียวหรือทั้งหมด: เลือก Delete Speed Dial (ลบ
รายการโทรดวน) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทร
ดวนที่ตองการลบ จากนั้นจึงกด OK (ตกลง)

การตั้งคาการโทรดวนแบบกลุม

หากทานสงขอมูลไปยังหมายเลขโทรสารกลุมเดียวกันเปนประจํา ทานสามารถ
ต้ังรายการโทรดวนสําหรับกลุมเพื่อใหสามารถใชงานไดงายยิ่งข้ึน รายการโทร
ดวนสําหรับกลุมสามารถเชื่อมโยงกับปุมโทรดวนบนแผงควบคุมได
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สมาชิกในกลุมตองอยูในรายการโทรดวนกอนที่จึงจะสามารถเพิ่มสมาชิกน้ันเขา
ในการโทรดวนแบบกลุมได ทานสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารในแตละกลุมได
มากถึง 20 หมายเลข (ความยาวของหมายเลขโทรสารแตละหมายเลขสูงถึง 50
ตัวอักษร)
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิ

กที่แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกที่ Fax Speed-dial (รายการ
โทรดวนของโทรสาร) ในหนาตางดานซาย คลิกการเชื่อมโยงที่มหีมายเลข
รายการ (ตัวอยางเชน 26-50) ใน Fax Speed-dial Address Book
(สมุดทีอ่ยูของรายการโทรดวนของโทรสาร)
• หากตองการเพิ่มกลุม ใน Fax Speed-dial Address Book (สมุด

ทีอ่ยูของรายการโทรดวนของโทรสาร) ใหคลิกที่ปุม New Group
(สรางกลุมใหม) แลวเลือกรายการแตละรายการ ปอนขอมูลของกลุม
แลวคลิกที่ Apply (ใช)

• หากตองการแกไขหรือลบรายการ ในสวน Fax Speed-dial
Address Book (สมุดทีอ่ยูของรายการโทรดวนของโทรสาร) ให
เลือกรายการแลวคลิกที่ไอคอน Edit (แกไข) หรือ Delete (ลบ)

• การลบกลุม: เลือกรายการแลวคลิกที่ปุมDelete (ลบ)
• เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกที่ Apply (ใช)

• ซอฟตแวร HP Photosmart: เปด ซอฟตแวร HP Photosmart และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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• HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS): เรียกใช
HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information
and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial
Settings (การตั้งคารายการโทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอ
ปดาวน

• แผงควบคุม: กดปุม Setup (การตั้งคา) จากนั้นจึงเลือกตัวเลือก Speed
Dial Setup (ตั้งคาโทรดวน)
• การเพิ่มกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทรดวนแบบก

ลุม) เลือกรายการโทรดวนท่ียังไมถูกกําหนด จากน้ันจึงกด OK
(ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทรดวน จากนั้น
จึงกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก (เคร่ืองหมายถูกจะปรากฏขึ้นใกลกับ
รายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนน้ีเพ่ือเพิ่มรายการโทรดวนอ่ืนๆ เขาใน
กลุมนี้ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกตัวเลือก Done Selecting
(เลือกเสร็จแลว) จากน้ันจึงกด OK (ตกลง) ใชแปนพิมพบนหนาจอเพื่อ
ปอนช่ือรายการโทรดวนแบบกลุม จากน้ันจึงเลือก Done (เสร็จ)

• การเพิ่มรายการเขาในกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่ทานตองการเปลี่ยน
แปลง จากนั้นจึงกด OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยัง
รายการโทรดวน จากนั้นจึงกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก (เครื่องหมายถูก
จะปรากฏขึ้นใกลกับรายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนน้ีเพ่ือเพิ่มรายการ
โทรดวนอื่นๆ เขาในกลุมน้ี เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกตัวเลือก
Done Selecting (เลือกเสร็จแลว) จากน้ันจึงกด OK (ตกลง) เลือก
Done (เสร็จ) จากหนาจอ Group Name (ชื่อกลุม)

• การลบรายการออกจากกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการ
โทรดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่ทานตองการ
เปลี่ยนแปลง จากน้ันจึงกด OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวาง
ไปยังรายการโทรดวน จากนั้นจึงกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก (เครื่อง
หมายถูกจะถูกลบออกจากรายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนน้ีเพ่ือลบ
รายการโทรดวนอื่นๆ ออกจากกลุมนี้ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกตัว
เลือก Done Selecting (เลือกเสร็จแลว) จากนั้นจึงกด OK (ตกลง)
เลือก Done (เสร็จ) จากหนาจอ Group Name (ชื่อกลุม)

• การลบกลุม: เลือก Delete Speed Dial (ลบรายการโทรดวน) แลว
กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทรดวนที่ตองการลบ จาก
น้ันจึงกด OK (ตกลง)
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การตั้งโฟลเดอรเครือขายใหเปนรายการโทรดวน (มใีนบางรุน)
ทานสามารถจัดเก็บโฟลเดอรเครือขายเปนรายการโทรดวนไดถึงสิบโฟลเดอร
รายการหารายการจะถูกเช่ือมโยงกับปุมโทรดวนหาปุมบนแผงควบคุม ทานไม
สามารถตั้งเปนรายการโทรดวนแบบกลุมได รายการโทรดวนของการจัดไฟล
แบบดิจิตอลโดยตรงจะชวยใหทานสามารถสรางโฟลเดอรเพ่ือสแกนและจัดเก็บ
เอกสารแบบดิจิตอลเพื่อสงโดยใชรายการโทรดวนได ใชช่ือที่จํางาย พาธเครือ
ขาย ช่ือผูใช รหัสผาน และฟลด PIN ซึ่งเปนตัวเลือก เพ่ือเพิ่มรายการโทรดวน
สําหรับการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรงใหม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพรายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว
โปรดดูท่ี การพิมพและดูรายการหมายเลขโทรดวน

การตั้งคารายการโทรดวน
เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกท่ี
แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกที่ Direct Digital Filing Speed-
dial (รายการโทรดวนของการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง) ในหนาตางดาน
ซาย
• การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ: เลือกรายการใน Direct Digital

Filing Speed-dial Address Book (สมุดรายการโทรดวนของการจัด
ไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง) คลิกท่ีปุม Edit (แกไข) ทําการเปลี่ยนแปลงตาม
ตองการ จากน้ันจึงคลิกท่ี Apply (ใช)

• การลบรายการ: เลือกรายการแลวคลิกที่ปุม Delete (ลบ)
• เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกที่ Apply (ใช)

การพิมพและดรูายการหมายเลขโทรดวน
ทานสามารถพิมพหรือดูรายการหมายเลขโทรดวนทั้งหมดที่ต้ังไวได รายการแต
ละรายการจะมีขอมูลดังตอไปนี้:
• หมายเลขโทรดวน (รายการหารายการแรกจะสอดคลองกับปุมโทรดวนหา

ปุมบนแผงควบคุม)
• ช่ือที่เช่ือมโยงกับหมายเลขโทรสารหรือกลุมของหมายเลขโทรสาร
• สําหรับรายการโทรดวนของโทรสาร จะแสดงหมายเลขโทรสาร (หรือหมาย

เลขโทรสารทั้งหมดของกลุม)
• สําหรับรายการโฟลเดอรเครือขาย จะแสดงชื่อพาธของโฟลเดอร

การพิมพรายการโทรดวน
เว็บเซิรฟเวอรในตัว: เลือกแถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax Speed-
dial (รายการโทรดวนของโทรสาร) จากหนาตางดานซาย แลวจึงพิมพหนา
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Fax Speed-dial Address Book (สมุดทีอ่ยูของรายการโทรดวนของโทร
สาร) จากเบราเซอรของทาน

การดรูายการโทรดวน
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิ

กที่แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกที่ Fax Speed-dial (รายการ
โทรดวนของโทรสาร) ในหนาตางดานซาย

• HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS): เรียกใช
HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information
and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial
Settings (การตั้งคารายการโทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอ
ปดาวน

• ซอฟตแวร HP Photosmart: เปด ซอฟตแวร HP Photosmart และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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4 Print (พิมพ)
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ
• พิมพลงบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)
• ยกเลิกงานพิมพ

เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ (เชน ขนาดหรือชนิดของกระดาษ) จาก
โปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพได การเปลี่ยนแปลงที่ทําจากโปรแกรมจะ
ความสําคัญสูงกวาการเปลี่ยนแปลงที่ทําจากไดรเวอรเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
หลังจากปดโปรแกรม การตั้งคาจะกลับสูคาเร่ิมตนที่กําหนดไวในไดรเวอร

หมายเหตุ หากตองการกําหนดการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมด
ใหเปลี่ยนการต้ังคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอรเครื่องพิมพของ
Windows โปรดดูวิธีใชแบบออนไลนในสวนของไดรเวอร หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ โปรดดู
เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับโปรแกรมนั้นๆ

การแกไขการตั้งคาจากโปรแกรมสําหรับงานพิมพปจจุบัน (Windows)
1. เปดไฟลเอกสารที่ทานตองการพิมพ
2. จากเมนู File (ไฟล) ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากนั้น คลิกท่ี Setup (ตั้งคา)

Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Preferences (ลักษณะทีต่องการ) (ตัว
เลือกท่ีระบุอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมที่ทานกําลังใช)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง), Print (พิมพ)
หรือคําสั่งที่คลายคลึงกัน

Print (พิมพ) 59



การแกไขคาเริ่มตนสําหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)
1. คลิกที่ Start เล่ือนไปยัง Settings จากนั้น คลิกที่ Printers หรือ

Printers and Faxes
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers

2. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพิมพ จากนั้น คลิกท่ี Properties (คุณสมบัต)ิ
Document Defaults (คาเริ่มตนของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพทีต่องการ)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)

การแกไขการตั้งคา (Mac OS)
1. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
2. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ขนาดกระดาษ) จากนั้น คลิกที่ OK

(ตกลง)
3. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ) เพ่ือเปดไดรเวอรการพิมพ
4. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ชนิดของวัสดุพิมพ) จากนั้น คลิกที่ OK

(ตกลง) หรือ Print (พิมพ)

พิมพลงบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)
ทานสามารถพิมพงานลงบนวัสดุพิมพท้ังสองดานไดโดยใชอุปกรณเสริมสําหรับ
การพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน) หรือพิมพ
ดวยตนเองโดยการกลับวัสดุพิมพและปอนเขาไปในอุปกรณอีกครั้ง

• คําแนะนําสําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• การพิมพสองดาน (Windows)
• การพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ (Mac OS)

คําแนะนําสําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพทีส่นับสนุน

• ระบุตัวเลือกการพิมพสองดานในโปรแกรมของทานหรือในไดรเวอรเครื่อง
พิมพ
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• อยาพิมพงานลงบนทั้งสองดานของแผนใส ซองจดหมาย กระดาษภาพถาย
วัสดุพิมพเคลือบมัน หรือกระดาษที่บางกวากระดาษปอนด 16 ปอนด (60
กรัม/ตรม.) หรือหนากวากระดาษปอนด 28 ปอนด (105 กรัม/ตรม.) เนื่อง
จากอาจทําใหวัสดุพิมพเหลาน้ีติดขัดได

• วัสดุพิมพหลายชนิดจะมีวิธีวางที่แตกตางกันไป เมื่อทานพิมพลงบนทั้งสอง
ดาน เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรมท่ีพิมพไวลวงหนา และ
กระดาษที่มีลายน้ํา และกระดาษเจาะรู เมื่อทานสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรที่
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows อุปกรณจะพิมพลงบนดานแรกของวัสดุ
พิมพกอน เมื่อทานสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Mac OS อุปกรณจะ
พิมพลงบนดานที่สองของวัสดุพิมพกอน ปอนวัสดุพิมพโดยใหดานหนาคว่ํา
ลง

• สําหรับการพิมพสองดานแบบอัตโนมัติ เมื่อการพิมพงานที่ดานแรกเสร็จ
สิ้น อุปกรณจะยึดวัสดุพิมพไว และหยุดพิมพช่ัวคราวเพื่อรอใหหมึกแหง
เมื่อหมึกแหง วัสดุพิมพจะถูกดึงกลับเขาไปในอุปกรณและพิมพดานที่สอง
เมื่อพิมพงานเสร็จสิ้น วัสดุพิมพจะตกลงบนถาดรับกระดาษ หามดึงวัสดุ
พิมพออกจนกวาการพิมพจะเสร็จสิ้น

• ทานสามารถพิมพลงบนทั้งสองดานของวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองที่
สามารถใชงานไดโดยการกลับดานและปอนกลับเขาไปในอุปกรณอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดราย
ละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

การพิมพสองดาน (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนํา

สําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน และ ปอนวัสดุพิมพ
2. ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานอยางถูกตอง

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ติดต้ังอุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน

3. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากเมนู File (ไฟล) จาก
นั้น คลิกที่ Setup (ต้ังคา), Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ
Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

4. คลิกที่แถบ Features (คุณสมบัต)ิ
5. เลือกรายการดร็อปดาวน Two-sided printing (การพิมพสองดาน)

สําหรับการพิมพสองดานโดยอัตโนมัติ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
Automatic (อัตโนมัต)ิ แลว
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6. หากตองการปรับขนาดหนาแตละหนาใหตรงกับการวางรูปแบบเอกสารที่
แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
Preserve Layout (การวางรูปแบบทีก่ําหนด) แลว การลบตัวเลือกนี้อาจ
ทําใหมีการแบงหนาในตําแหนงที่ไมตองการได

7. เลือกหรือลบเครื่องหมายในกลองตัวเลือก Flip Pages Up (พลิกหนา
ขึ้น) ตามวิธีที่ทานตองการเย็บเลม ดูตัวอยางจากภาพกราฟกในไดรเวอร
การพิมพ

8. เลือกการวางรูปแบบหนังสือเลมเล็กจากรายการดร็อปดาวน การวางรูปแบบ
หนังสือเลมเล็ก ตามตองการ

9. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ จากนั้น คลิกท่ี OK (ตกลง)
10. พิมพเอกสารของทาน

การพิมพสองดานโดยอัตโนมัต ิ(Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนํา

สําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน และ ปอนวัสดุพิมพ
2. ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังอุปกรณสําหรับการพิมพสองดานอยางถูกตอง

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดต้ังอุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน

3. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ)
4. เปดแผง Two-Sided Printing (การพิมพสองดาน)
5. เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพงานลงบนทั้งสองดาน
6. เลือกการวางแนวกระดาษสําหรับเย็บเลมโดยการคลิกท่ีไอคอนทีเ่หมาะสม
7. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ จากนั้น คลิกท่ี Print (พิมพ)

ยกเลิกงานพิมพ
ทานสามารถยกเลิกงานพิมพไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปนี้

แผงควบคุม: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) การทําเชนนี้จะลบงานที่อุปกรณ
กําลังประมวลผลในปจจุบัน ซึ่งจะไมมผีลตองานที่กําลังรอการประมวลผล
Windows: ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพที่อยูทางมุมขวาลางของหนาจอ
คอมพิวเตอร เลือกงานพิมพ จากนั้น กดปุม Delete บนแปนพิมพ
สําหรับ Mac OS: ดับเบิลคลิกที่เครื่องพิมพใน Printer Setup Utility (ยทูลิิ
ตีก้ารติดตั้งเครื่องพิมพ) เลือกงานพิมพ จากนั้นคลิกท่ี Hold (พัก) แลวคลิกที่
Delete (ลบ)
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5 Copy (ทําสําเนา)
ทานสามารถสรางสําเนาสีคุณภาพสูงและสําเนาขาวดําลงบนกระดาษประเภท
และขนาดตางๆ ได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทําสําเนาจากแผงควบคุม
• เปลี่ยนการต้ังคาการทําสําเนา
• ตัดภาพเอกสารตนฉบับ (รุนทีม่จีอแสดงผลสีเทานั้น)
• ยกเลิกงานทําสําเนา

ทําสําเนาจากแผงควบคุม
ทานสามารถทําสําเนาที่มีคุณภาพจากแผงควบคุมได

การทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางเอกสารตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรหรือ ADF หากตองการขอมูล

เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ
3. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) เพ่ือเร่ิมทําสําเนา
ขาวดํา

• กด START COPY Color (เริ่มทําสําเนาส)ี เพ่ือเร่ิมทําสําเนาสี

หมายเหตุ หากทานมตีนฉบับสี การกด START COPY Black (เริ่ม
ทําสําเนาขาวดํา) จะเปนการทําสําเนาขาวดําของตนฉบับสี สวนการกด
START COPY Color (เริ่มทําสําเนาส)ี จะเปนการทําสําเนาตนฉบับ
สีเปนสี่สี

เปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา
ทานสามารถตั้งคาการทําสําเนาไดตามตองการเพื่อจัดการกับงานไดเกือบทุกรูป
แบบ
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เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนา การเปลี่ยนแปลงจะใชสําหรับงานสําเนา
ปจจุบันเทานั้น ทานตองตั้งคาการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนคาดีฟอลตสําหรับการตั้ง
คาเพ่ือใชงานสําเนาทั้งหมดในอนาคต

การบันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาเริ่มตนสําหรับงานในอนาคต
1. เปลี่ยนการตั้งคาที่จําเปนใน Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
2. กด Copy Menu (เมนทูําสําเนา) จากนั้น กดปุมลูกศรซ้ําๆ จนกระทั่งขอ

ความ Set New Defaults (ตั้งคาเริ่มตนใหม) ปรากฏขึ้น
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลือก Yes (ใช) จากนั้น กด OK (ตกลง)

ตัดภาพเอกสารตนฉบับ (รุนทีม่ีจอแสดงผลสีเทานั้น)
กอนทําสําเนาตนฉบับ ทานอาจตองการเลือกพื้นท่ีเพ่ือทําสําเนาโดยใชการตั้งคา
Crop (ตัด) จาก Copy Menu (เมนทูําสําเนา) การเลือกการตั้งคา Crop
(ตัด) จะเริ่มสแกนและแสดงภาพตัวอยางของตนฉบับบนจอแสดงผลสี
การตัดจะเปลี่ยนแปลงขนาดมิติของภาพ จึงลดขนาดทางกายภาพลงดวย

เคล็ดลับ ทานสามารถปรับขนาดภาพที่ตัดไดโดยการเปลี่ยนการต้ังคา
Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) ใช Fit to Page (พอดกีับหนา) เพ่ือทํา
สําเนาแบบมขีอบ การขยายภาพที่ถูกตัดอาจมีผลตอคุณภาพการพิมพ ข้ึนอยู
กับความละเอียดของภาพนั้น

การตัดภาพจากแผงควบคุม
1. ในสวน Copy (ทําสําเนา) ใหกด Copy Menu (เมนทูําสําเนา) จากนั้น

เลือก Crop (ตัด)
2. ใชปุมลูกศรเพื่อจัดตําแหนงมุมซายบนของบริเวณที่ตัด
3. กด OK (ตกลง)
4. ใชปุมลูกศรเพื่อจัดตําแหนงมุมขวาลางของบริเวณที่ตัด
5. กด OK (ตกลง)

ภาพที่ถูกตัดจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

ยกเลิกงานทําสําเนา
▲ หากตองการหยุดการทําสําเนา ใหกด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม
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6 Scan (สแกน)
ทานสามารถสแกนเอกสารตนฉบับ และสงไปยังปลายทางตางๆ เชน โฟลเดอร
บนเครือขาย หรือโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรได ทานสามารถใชแผงควบ
คุม, ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และโปรแกรมที่สอดคลองกับ
TWAIN หรือ WIA ในเครื่องคอมพิวเตอรได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• สแกนตนฉบับ
• ใช Webscan ผานทางเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• สแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
• แกไขตนฉบับทีส่แกน
• เปลี่ยนการต้ังคาการสแกน
• ยกเลิกงานสแกน

สแกนตนฉบับ
ทานสามารถเริ่มสแกนจากคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุม เน้ือหาในสวนนี้จะ
กลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมเทานั้น

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใช ซอฟตแวร HP Photosmart เพ่ือ
สแกนภาพ ซึ่งรวมถึงภาพแบบพาโนรามาไดดวย ซอฟตแวรนี้จะชวยใหทาน
สามารถแกไขภาพที่สแกนและสรางโครงการพิเศษโดยใชภาพท่ีสแกนได
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอรและวิธีปรับ ปรับขนาด
หมุน ตัด และทําใหงานคมชัดยิ่งข้ึน โปรดดู วิธีใชซอฟตแวร
HP Photosmart บนหนาจอ ซึ่งใหมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

หากตองการใชคุณสมบัติการสแกน อุปกรณและคอมพิวเตอรของทานตองเชื่อม
ตอกันและเปดใชงานอยู นอกจากนี้ ยังตองติดต้ังและรันซอฟตแวรของเครื่อง
พิมพบนคอมพิวเตอรกอนที่จะเริ่มงานสแกน หากตองการตรวจสอบการรัน
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows
โปรดดูท่ีไอคอนของเครื่องพิมพในซสิเต็มเทรยที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกล
กับนาฬิกา หากตองการตรวจสอบการรันในคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS ใหเปด
HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) แลวคลิกที่ Scan Picture
(สแกนภาพ) หากมสีแกนเนอรที่ใชงานได โปรแกรมประยุกต HP ScanPro
จะเปดข้ึน มิฉะนั้น ขอความจะปรากฏขึ้นเพ่ือแจงใหทราบวาไมพบสแกนเนอร
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หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรย
ของ Windows อาจทําใหอุปกรณไมสามารถทํางานสแกนบางอยางได และ
จะทําใหขอความแจงขอผิดพลาด No Connection (ไมมกีารเชื่อมตอ)
ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวย
การรีสตารทคอมพิวเตอรของทานหรือเริ่มการใชงาน ซอฟตแวร HP
Photosmart

ตั้งคาการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง (มใีนบางรุนเทานั้น) 
การจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรงเปนคุณสมบัติที่ชวยใหทานสามารถสแกนและ
บันทึกเอกสารลงในโฟลเดอร และใชเอกสารเหลาน้ันรวมกับคนอื่นๆ บนเครือ
ขายของทานได ทานสามารถตั้งคารายการโทรดวนของการจัดไฟลแบบดิจิตอล
โดยตรงไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวบนคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ ในการใชงานการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง ทานตองมีความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของเครือขาย การตั้งคาคุณสมบัติเหลานี้ควร
ทําโดยผูใชที่มปีระสบการณดานเครือขายมาบางแลว

การตั้งคาโฟลเดอรเครือขาย
▲ สรางโฟลเดอรบนเครือขายของทาน โฟลเดอรนี้จะใชเพ่ือจัดเก็บไฟลที่

สแกนโดยใชคุณสมบัติการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจทุกคนที่ใชโฟลเดอรเครือขายนี้ไดรับ
อนุญาตใหเขาใชงานโฟลเดอร รวมท้ังสามารถเขียนและเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของโฟลเดอรไดดวย หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ
การใชงานโฟลเดอร โปรดดูที่เอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของทาน

การตั้งคาหมายเลขโทรดวน
1. เปดเว็บเบราเซอรแลวพิมพ IP แอดเดรสที่กําหนดใหกับอุปกรณ ตวอยาง

เชน หาก IP แอดเดรสเปน 123.123.123.123 ใหพิมพแอดเดรสตอไปนี้
ลงไปในเว็บเบราเซอร: http://123.123.123.123

หมายเหตุ เครื่องพิมพตองเชื่อมตอเขากับเครือขาย ทานสามารถดู IP
แอดเดรสของอุปกรณไดที่แผงควบคุม

2. คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา)
3. ใน Address Book (สมุดทีอ่ยู) ใหคลิกที่ Direct Digital Filing

Speed-dial (รายการโทรดวนของการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง)
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4. ปอนขอมูลสําหรับรายการโทรดวน จากนั้นจึงแกไขการตั้งคาการสแกนตาม
ตองการ

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานยังสามารถเพิ่มหมายเลขรหัสประจําตัว
(PIN) เพ่ือปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตใชงานรายการโทรดวนนี้
หลังจากตั้ง PIN แลว แผงควบคุมของอุปกรณจะถามรหัส PIN ทุกครั้ง
ที่ใชงานการโทรดวน หากตองการปดการใชงาน PIN ใหปลอยฟลด
PIN วางไว

5. คลิกที่ Add (เพิ่ม) รายการจะถูกเพิ่มเขาไปในสมุดรายการโทรดวนของ
การจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง

การสแกนตนฉบับไปยังโฟลเดอรเครือขาย
ทานสามารถสแกนตนฉบับเพื่อสงไปยังโฟลเดอรเครือขายไดโดยตรง โดยไม
ตองใชซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร โฟลเดอรสําหรับใชรวมกันอาจอยูบน
เซิรฟเวอรไฟลหรือคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดบนเครือขายของทาน

กอนใชงานคุณสมบัตินี้ ทานตองตั้งคาตําแหนงโฟลเดอรในสมุดรายการโทร
ดวนของการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรงกอน โดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว
(EWS) ตามท่ีอธิบายไวในสวนท่ีแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ต้ังโฟลเดอรเครือขายใหเปนรายการโทรดวน (มใีนบางรุน) หรือคูมือเร่ิมตนใช
งานที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

การสงงานสแกนไปยังทีโ่ฟลเดอรเครือขาย
1. วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรหรือในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

(ADF) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ
2. กด Digital Filing (การจัดไฟลแบบดิจิตอล) จากนั้น ปฏิบัติตามขอใดขอ

หนึ่งตอไปนี้:
• เลือกปลายทางจากรายการโทรดวนบนจอแสดงผล
• เลือกปลายทางโดยการกดปุมหมายเลขโทรดวนหนึ่งในหาหมายเลขบน

จอแสดงผล

หมายเหตุ หากไดต้ังรหัส PIN สําหรับรายการโทรดวนไว ทานตอง
ปอนรหัส PIN กอนดําเนินการตอ

3. กด START SCAN (เริ่มสแกน)

หมายเหตุ การเชื่อมตออาจจะใชเวลาสักครู ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับความหนาแนน
ในการใชงานเครือขายและความเร็วของการเ ช่ือมตอ
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สแกนตนฉบับไปยังโปรแกรมในคอมพวิเตอร (การเชื่อมตอโดยตรง)
หากอุปกรณของทานเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB
ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี

เมื่อสแกนเสร็จสมบูรณแลว โปรแกรมที่ทานเลือกจะเปดข้ึน และแสดงเอกสารที่
ทานสแกนไว

การสงงานสแกนไปยังโปรแกรมทีค่อมพิวเตอรจากซอฟตแวรรูปภาพและภาพ
ถายของ HP
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอ

การสงงานสแกนไปยังโปรแกรมทีค่อมพิวเตอรจากแผงควบคุม (เชื่อมตอโดย
ตรง)
1. วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรหรือใน ADF หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ
2. กดปุม Scan Menu (เมนสูแกน) หรือปุม Scan To (สแกนไปยัง)
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลือกโปรแกรมที่ตองการใช (เชน ซอฟตแวรรูปภาพและ

ภาพถายของ HP) จากนั้นจึงกด OK (ตกลง)
4. กด START SCAN (เริ่มสแกน)

การสงงานสแกนไปยังโปรแกรมทีค่อมพิวเตอรจากแผงควบคุม (การเชื่อมตอ
เครือขาย)
1. วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรหรือใน ADF หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ
2. กดปุม Scan Menu (เมนสูแกน) หรือปุม Scan To (สแกนไปยัง)
3. เลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)
4. เลือกคอมพิวเตอรจากรายการคอมพิวเตอรที่มีอยู แลวจึงกด OK (ตกลง)
5. กดปุมลูกศรเพื่อเลือกโปรแกรมที่ตองการใช (เชน ซอฟตแวรรูปภาพและ

ภาพถายของ HP)
6. กด OK (ตกลง) หรือ START SCAN (เริ่มสแกน)

สแกนตนฉบับไปยังอุปกรณหนวยความจํา
ทานสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG หรือไฟล PDF ไปยังการดหนวย
ความจําที่ใสไว หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลที่ตอเขากับพอรต USB ทางดานหนา
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นอกจากนี้ ทานยังมตัีวเลือกการสแกนอื่นๆ รวมทั้งการตั้งคาคุณภาพและขนาด
กระดาษดวย

การสแกนไปยังอุปกรณหนวยความจํา
1. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําหนาลงที่มุมขวาหนาของกระจกหรือ

ใน ADF
2. ใสอุปกรณหนวยความจํา
3. กด START SCAN (เริ่มสแกน)

• Scan Menu (เมนสูแกน) จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงตัวเลือกหรือ
ปลายทางตางๆ ปลายทางที่กําหนดเปนคาเริ่มตนจะเปนปลายทางที่ทาน
เลือกไวในครั้งลาสุดที่ทานใชงานเมนนูี้

• หากอุปกรณของทานเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง เมนู Scan To
(สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้น

4. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Memory Device (อุปกรณหนวย
ความจํา) จากนั้นจึงกด OK (ตกลง)
อุปกรณจะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงในการดหนวยความจําหรืออุปกรณ
เก็บขอมูล

ใช Webscan ผานทางเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
Webscan เปนคุณสมบัติของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ซึ่งจะชวยใหทานสามา
รถสแกนภาพถายและเอกสารจากอุปกรณไปยังคอมพิวเตอรโดยใชเว็บเบรา
เซอรได คุณสมบัตินี้จะใชงานไดแมวาทานจะไมไดติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณ
ลงในคอมพิวเตอร

▲ คลิกที่แถบ Information (ขอมูล) คลิกที่ Webscan ในหนาตางดาน
ซาย เล ือก Image Type (ประเภทของภาพ) และ Document Size
(ขนาดเอกสาร) จากนั้น คลิกที่ Scan (สแกน) หรือ Preview (ดตูัวอยาง)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว โปรดดูที่ เว็บเซิรฟ
เวอรในตัว

สแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
อุปกรณสอดคลองกับ TWAIN และ WIA และสามารถทํางานไดกับโปรแกรมที่
สนับสนุนการสแกนที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA เมื่อทานอยูใน
โปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA ทานสามารถใชงานคุณสมบัติ
การสแกนและสแกนภาพเขาสูโปรแกรมไดโดยตรง
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TWAIN ไดรับการสนับสนุนในระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS ทั้ง
หมด ทั้งในการเชื่อมตอเครือขายและการเชื่อมตอโดยตรง
ในระบบปฏิบัติการ Windows WIA จะไดรับการสนับสนุนเฉพาะการเชื่อมตอ
โดยตรงใน Windows XP เทานั้น และไมไดรับการสนับสนุนใน Mac OS

การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรที่สอดคลองกับ TWAIN จะมีคําสั่ง เชน
Acquire (รับขอมูล), File Acquire (รับไฟล), Scan (สแกน), Import
New Object (นําเขาวัตถใุหม), Insert from (แทรกจาก) หรือ Scanner
(สแกนเนอร) หากทานไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกันหรือไม หรือไมทราบ
วาจะใชคําสั่งใด โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสารประกอบของโปรแกรม
ซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN หากตองการขอมูล
เกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนการใชงาน โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสาร
ประกอบของโปรแกรมซอฟตแวร

หมายเหตุ หากทานเร่ิมตนสแกน TWAIN ในระหวางที่กําลังรับโทรสาร ขอ
ความแจงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และการสแกนจะไมถูกดําเนินการ ใหรอ
จนกวาจะรับโทรสารเสร็จ แลวจึงเริ่มสแกนใหมอีกครั้ง

การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ WIA
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรที่สอดคลองกับ WIA จะมคํีาสั่ง เชน Picture/
From Scanner or Camera (ภาพ/จากสแกนเนอรหรือกลอง) ในเมนู
Insert (แทรก) หรือ File (ไฟล) หากทานไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกัน
หรือไม หรือไมทราบวาจะใชคําสั่งใด โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสาร
ประกอบของโปรแกรมซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ WIA หากตองการขอมูลเกี่ยว
กับคําสั่งและข้ันตอนการใชงาน โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสารประกอบของ
โปรแกรมซอฟตแวร

แกไขตนฉบับทีส่แกน
ทานสามารถแกไขภาพที่สแกนไดโดยใช ซอฟตแวร HP Photosmart นอก
จากนี้ ยังสามารถแกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร
(Optical Character Recognition - OCR)
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แกไขภาพถายทีส่แกนหรือภาพกราฟก
ทานสามารถแกไขภาพถายที่สแกนหรือภาพกราฟกไดโดยใช ซอฟตแวร HP
Photosmart ใชซอฟตแวรนี้เพ่ือปรับความสวาง ความเปรียบตางของสี เฉดสี
และอื่นๆ นอกจากนี้ ทานยังสามารถหมุนภาพไดโดยใช ซอฟตแวร HP
Photosmart
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่หนา
จอ

แกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร (OCR)
ทานสามารถใชซอฟตแวร OCR เพ่ือนําเขาขอความที่สแกนเขาในโปรแกรม
ประมวลผลคําที่ทานตองการใชเพ่ือแกไขได ซึ่งจะชวยใหทานสามารถแกไขโทร
สาร จดหมาย เอกสารท่ีตัดจากหนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมายได
ทานสามารถระบุโปรแกรมประมวลผลคําที่ทานตองการใชในการแกไขได หาก
ไอคอนประมวลผลคําไมปรากฏขึ้นหรือไมทํางาน แสดงวาทานอาจไมไดติดต้ัง
ซอฟตแวรประมวลผลคําในคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรสแกนเนอรไมรูจัก
โปรแกรมในระหวางการติดต้ัง หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสรางการเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมประมวลผลคํา โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอของซอฟตแวร
รูปภาพและภาพถายของ HP
ซอฟตแวร OCR ไมสนับสนุนการสแกนขอความสี ขอความสีจะถูกแปลงเปน
ขาว-ดํา กอนสงไปยัง OCR ดังนั้น ขอความทั้งหมดในเอกสารที่ไดออกมาขั้น
สุดทายจะอยูในรูปขาว-ดํา ไมวาสีตนฉบับจะเปนอยางไร
เนื่องจากความซับซอนของโปรแกรมประมวลผลคําบางโปรแกรม และการตอบ
สนองของโปรแกรมเหลาน้ันกับอุปกรณ ในบางครั้ง จึงควรสงงานสแกนไปยัง
Wordpad (โปรแกรมเสริมของ Windows) แลวจึงตัดและวางขอความลงใน
โปรแกรมประมวลผลคําที่ตองการใช

เปลี่ยนการตั้งคาการสแกน

การเปลี่ยนการตั้งคาการสแกน
• HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS): เรียกใช

HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information
and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) แลวเลือก Scan Preferences
(ลักษณะงานสแกนทีต่องการ) จากเมนดูรอปดาวน

• Windows: เปดซอฟตแวรของอุปกรณ เลือก Settings (การตั้งคา) แลว
เลือก Scan Settings and Preferences (การตั้งคาการสแกนและ
ลักษณะงานสแกนทีต่องการ) แลวเลือกจากตัวเลือกที่มอียู
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ยกเลิกงานสแกน
▲ กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม
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7 ทํางานกับอุปกรณหนวยความจํา (ใน
บางรุนเทานั้น)
อุปกรณน้ีจะมตัีวอานการดหนวยความจําที่สามารถอานการดหนวยความจําชนิด
ตางๆ ของกลองดิจิตอลไดใหมาดวย ทานสามารถใชอุปกรณนี้เพ่ือบันทึกภาพ
ถายจากการดหนวยความจําเหลานี้ได นอกจากนี้ ทานยังสามารถพิมพแผนเลือก
ภาพ ซึ่งจะจะแสดงรูปขนาดยอของภาพถายที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจํา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ใสการดหนวยความจํา
• เช่ือมตอกลองดิจิตอล
• เช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล
• ดูภาพถาย
• พิมพภาพถายจากแผงควบคุม
• บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอรของทาน

ใสการดหนวยความจํา
หากกลองดิจิตอลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับจัดเก็บภาพถาย ทาน
สามารถใสการดหนวยความจําเขาในอุปกรณเพ่ือพิมพหรือบันทึกภาพถายของ
ทานได

ขอควรระวัง การพยายามนําการดหนวยความจําออกมาในขณธที่มกีารเขา
ใชงานอาจทําใหไฟลที่อยูบนการดเสียหายได ทานสามารถถอดการดออกได
เมื่อไฟแสดงสถานะภาพถายหยุดกะพริบแลว และอยาใสการดหนวยความจํา
มากกวาหนึ่งอันในแตละครั้งเพราะอาจทําใหไฟลบนการดหนวยความจําเสีย
หาย
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อุปกรณจะรองรับการดหนวยความจําท่ีระบุไวดานลาง การดหนวยความจําแต
ละประเภทสามารถใสไดในชองเสียบเฉพาะการดน้ันๆ

1 CompactFlash (ชนิด I และ II)

2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MMC

3 xD

4 Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo, และ Memory Stick Pro

5 พอรตบัสอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหนา (ใชงานไดกับ PictBridge)

การใสการดหนวยความจํา
1. หันการดหนวยความจําโดยใหฉลากหันไปทางดานซาย และใหสวนหนา

สัมผัสหันไปทางอุปกรณ
2. ใสการดความจําลงในชองเสียบการดที่ถูกตอง

บท 7
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เชื่อมตอกลองดิจิตอล
พอรต USB ดานหนาที่ใชงานไดกับ PictBridge จะอยูใตชองเสียบการดหนวย
ความจํา

หมายเหตุ หากอุปกรณ USB ของทานไมสามารถใสเขากับพอรตน้ีไดเนื่อง
จากขนาดที่จํากัด หรือหากตัวเช่ือมตอของอุปกรณสั้นกวา 11 มิลลิเมตร
ทานจะตองหาซื้อสายเคเบิลตอขยาย USB เพ่ือใชงานอุปกรณของทานกับ
พอรตน้ี

ภาพถายท่ีกลองเลือกเปนภาพถายท่ีทานทําเครื่องหมายไวเพ่ือพิมพดวยกลอง
ดิจิตอลของทาน กลองอาจกําหนดการจัดวางหนา, จํานวนสําเนา, การหมุน และ
การตั้งคาการพิมพอื่นๆ มาใหแลว ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับกลองของทาน
อุปกรณน้ีสนับสนุนรูปแบบไฟลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 2 แบบ คือ
PictBridge และไฟล Digital Print Order Format (DPOF) 1.1 ดังนั้น
ทานจึงไมจําเปนตองเลือกภาพถายที่ตองการพิมพใหมอีกครั้ง

• มาตรฐาน PictBridge จะบันทึกคําแนะนําในการพิมพไวที่ตัวกลองดวย
ตนเอง ในการพิมพภาพถายโดยใช PictBridge ทานตองตั้งคากลองใหอยู
ในโหมด PictBridge แลวจึงเช่ือมตอกลองเขากับพอรต USB ที่ดานหนา
ของอุปกรณโดยใชสายเคเบิล USB

• มาตรฐาน DPOF จะบันทึกคําแนะนําในการพิมพไวเปนไฟลบนการด
หนวยความจําของทาน ในการพิมพภาพถายจากไฟล DPOF ทานตองถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง แลวใสการดเขาไปในชองเสียบที่เหมาะ
สมบนอุปกรณ

เมื่อทานพิมพภาพถายที่เลือกจากกลอง การตั้งคาการพิมพของอุปกรณจะไมมี
ผล กลาวคือ การตั้งคา PictBridge หรือการตั้งคา DPOF สําหรับการจัดวาง
หนาและจํานวนสําเนาของกลองจะถูกใชแทนคาการต้ังคาของอุปกรณ
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หมายเหตุ ทานสามารถระบุภาพที่ตองการพิมพจากกลองดิจิตอลบาง
ประเภทเทานั้น โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับกลองดิจิตอลของทาน เพ่ือดู
วากลองสนับสนุนมาตรฐาน PictBridge หรือรูปแบบไฟล DPOF 1.1 หรือ
ไม

การพิมพภาพทีเ่ลือกจากกลองโดยใชมาตรฐาน PictBridge
1. เช่ือมตอกลองดิจิตอลของทานเขากับพอรต USB ที่ดานหนาของอุปกรณ

โดยใชสายเคเบิล USB ที่ใหมาพรอมกับกลองของทาน
2. เปดกลองและตรวจสอบใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ โปรดดูเอกสารประกอบของกลองของทาน เพ่ือตรวจสอบวิธี
เปลี่ยนจากโหมด USB เปน PictBridge กลองแตละชนิดจะใชคํา
อธิบายโหมด PictBridge แตกตางกันไป ตัวอยางเชน กลองบางชนิดมี
การตั้งคา กลองดิจิตอล และการตั้งคา ดิสกไดรฟ อยู ในกรณีนี้ การตั้ง
คา กลองดิจิตอล ก็คือการตั้งคาโหมด PictBridge น่ันเอง

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกจากกลองโดยใชมาตรฐาน DPOF
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ
2. เมื่อมขีอความแจงเตือนปรากฏข้ึน ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• กด OK (ตกลง) เพ่ือพิมพภาพถายที่เปนรูปแบบ DPOF ทั้งหมด
อุปกรณจะพิมพภาพถายที่เปนรูปแบบ DPOF ท้ังหมด

• กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนแถบสวางไปท่ี No (ไมไช) แลวจึงกด OK (ตกลง)
เมื่อคลิกแลว เครื่องจะขามการพิมพ DPOF ไป
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เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล เชน ไดรฟแบบพวงกุญแจ
ฮารดไดรฟแบบพกพา หรือกลองดิจิตอลท่ีมโีหมดจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต
USB ดานหนาได พอรท USB ดานหนาอยูใตชองเสียบการดหนวยความจํา

หมายเหตุ กลองดิจิตอลที่อยูในโหมดจัดเก็บขอมูลสามารถตอเขากับพอรต
USB ดานหนาได อุปกรณจะทํางานกับกลองท่ีอยูในโหมดน้ีในลักษณะเดียว
กับอุปกรณจัดเก็บขอมูล สําหรับในสวนน้ีจะกลาวถึงกลองดิจิตอลในโหมดจัด
เก็บขอมูลวาเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

หากอุปกรณ USB ของทานไมสามารถใสเขากับพอรตน้ีไดเนื่องจากขนาดที่
จํากัด หรือหากตัวเช่ือมตอของอุปกรณสั้นกวา 11 มิลลิเมตร ทานจะตองหา
ซื้อสายเคเบิลตอขยาย USB เพ่ือใชงานอุปกรณของทานกับพอรตน้ี หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ USB ที่รองรับการทํางาน โปรดดท่ี 
อุปกรณท่ีสนับสนุน

โปรดดูในเอกสารเกี่ยวกับกลองของทาน เพ่ือตรวจสอบวิธีเปลี่ยนโหมด
USB เปนโหมดบรรจ ุกลองแตละชนิดจะใชคําอธิบายโหมดบรรจุแตกตาง
กันไป ตัวอยางเชน กลองบางชนิดมีการตั้งคา กลองดิจิตอล และการตั้งคา
ดิสกไดรฟ อยู ในกรณีเชนนี้ การตั้งคา ดิสกไดรฟ ก็คือการตั้งคาโหมดบรรจุ
นั่นเอง หากโหมดจัดเก็บของกลองถายรูปของทานไมทํางาน ทานอาจจะตอง
อัพเกรดเฟรมแวรของกลองถายรูป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับกลองถายรูป

เมื่อเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลแลว ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้กับไฟลที่
จัดเก็บไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลของทานได:
• ถายโอนไฟลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร
• ดูภาพถาย (เฉพาะจอแสดงผลสีเทานั้น)
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• การแกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม (จอแสดงผลสีเทานั้น)
• พิมพภาพถาย

ขอควรระวัง อยาพยายามถอดอุปกรณบรรจอุอกในขณะอานขอมูลจาก
อุปกรณ การทําเชนนั้นจะทําใหไฟลในอุปกรณบรรจเุสียหาย ทานสามารถ
ถอดอุปกรณเก็บขอมูลได เมื่อไฟแสดงสถานะที่ขางๆชองเสียบการดหนวย
ความจําหยุดกะำพริบแลว

ดภูาพถาย
ทานสามารถดูภาพถายบนจอแสดงผลสีของอุปกรณ นอกจากนี้ ทานยังสามารถดู
ภาพถายโดยใช ซอฟตแวร HP Photosmart ไดดวย

ดภูาพถาย (เฉพาะรุนทีม่จีอแสดงผลสเีทานั้น)
ทานสามารถดูและเลือกภาพบนจอแสดงผลสีของอุปกรณได

การดภูาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเเช่ือ

มตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
2. กด Photo Menu (เมนภูาพถาย)

เมน ูPhotosmart Express จะปรากฏขึ้น ตามปกติแลว View &
Print (ดูและพิมพ) จะมีแถบสวางกํากับอยู

3. กดปุมลูกศรจนกระทั่งภาพถายที่ทานตองการดูปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลสี

เคล็ดลับ ทานสามารถกดปุมลูกศรคางไว เพ่ือเลื่อนดูภาพถายอยางรวด
เร็ว

ดภูาพถายดวยคอมพวิเตอร
ทานสามารถดูและแกไขภาพถายไดโดยใช ซอฟตแวร HP Photosmart ที่ให
มาพรอมกับอุปกรณ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่หนา
จอ

พิมพภาพถายจากแผงควบคุม
อุปกรณนี้ชวยใหทานสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณ
จัดเก็บขอมูลไดโดยตรง โดยไมตองถายโอนไฟลเขาไปในคอมพิวเตอร ทาน
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สามารถพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ (ภาพเดียวตอกระดาษหนึ่งแผน) หรือพิมพ
ภาพถายหลายภาพลงบนกระดาษแผนเดียวก็ได

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• พิมพภาพถายโดยใชแผนเลือกภาพ
• พิมพภาพถายแบบพาโนรามา
• พิมพภาพถายขนาดติดหนังสือเดินทาง
• พิมพภาพถายจากภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ

พิมพภาพถายโดยใชแผนเลือกภาพ
แผนเลือกภาพเปนวิธีที่งายและสะดวกตอการเลือกภาพถาย และสั่งพิมพจาก
การดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไดโดยตรง โดยไมตองใช
คอมพิวเตอร แผนเลือกภาพ (อาจมีหลายหนา) จะแสดงรูปขนาดยอของภาพ
ถายที่จัดเก็บไว ช่ือแฟม หมายเลขดัชนี และวันที่จะปรากฏอยูใตรูปขนาดยอแต
ละรูป

แผนเลือกภาพยังเปนวิธีทีร่วดเร็วในการสรางแคตตาล็อกของภาพถายที่พิมพ
ดวย

หมายเหตุ จากอุปกรณ ทานสามารถเขาใชงานไดเฉพาะไฟลภาพถายรูป
แบบ JPEG และ TIFF เทานั้น หากตองการพิมพไฟลประเภทอื่น ใหถาย
โอนไฟลจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไปยังคอมพิวเตอร
และใช ซอฟตแวร HP Photosmart
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การพิมพภาพถายจากแผนเลือกภาพมีสามขั้นตอนดังนี้:
• พิมพแผนเลือกภาพของภาพถายที่จัดเก็บในการดหนวยความจําหรือ

อุปกรณจัดเก็บขอมูล
• การใสภาพลงในแผนเลือกภาพ
• สแกนแผนเลือกภาพ

การพิมพแผนเลือกภาพ
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
2. เลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสม:

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสี
a. กดปุม Photo Menu (เมนภูาพถาย) แลวเลือก View & Print (ดู

และพิมพ)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายลาสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

b. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนู Print (พิมพ)
c. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Project (โครงการ)
d. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Proof Sheet (แผนเลือกภาพ)
e. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Print Proof Sheet (พิมพแผนเลือกภาพ)

แลวจึงกด OK (ตกลง)
f. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ Paper

Type (ประเภทกระดาษ) ที่เหมาะสม

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสองบรรทัด
a. กดปุม Photo Menu (เมนภูาพถาย)

ขอความจะปรากฏขึ้นพรอมจํานวนไฟลท่ีพบในการดหรืออุปกรณจัด
เก็บขอมูล

b. กดปุม Proof Sheet (แผนเลือกภาพ) และกดปุมลูกศรเพื่อเลือก
Print (พิมพ) จกานั้นจึงกด OK (ตกลง)
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การใสภาพลงในแผนเลือกภาพ
1. เลือกภาพทีจ่ะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตรูป

ขนาดยอบนแผนเลือกภาพ หากทานตองการพิมพภาพถายมากกวาหนึ่ง
สําเนา ใหระบายในวงกลมวงที่สองหรือสาม ทานสามารถพิมพภาพถายที่
เลือกไวแตละภาพไดถึงสามสําเนา

เคล็ดลับ หากทานตองการพิมพภาพถายท้ังหมดในการดหนวยความจํา
ใหระบายในวงกลม Select All Photos (เลือกภาพถายทั้งหมด) ใต
ตัวเลือกการจัดหนาในขั้นตอนท่ี 2 ของแผนเลือกภาพ หนึ่งสําเนาตอการ
พิมพภาพถายแตละภาพ

2. เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ
แผนเลือกภาพ

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมการตั้งคาการพิมพมากกวาที่แผน
เลือกภาพกําหนด ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุม

3. (หรือ) หากทานตองการพิมพโดยประทับวันที่/เวลาลงบนภาพถาย ใหระบาย
ลงในวงกลม Date Stamp (ประทับวันที)่ ใตตัวเลือกการจัดหนาในขั้น
ตอนที่ 2 ของแผนเลือกภาพ
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การสแกนแผนเลือกภาพที่ใสภาพเรียบรอยแลว
1. วางแผนเลือกภาพโดยใหดานท่ีพิมพคว่ําหนาลงที่มุมขวาหนาของกระจก

ตรวจสอบใหแนใจวาขอบของแผนเลือกภาพอยูติดกับขอบดานขวาและดาน
หนา ปดฝา

2. ในขณะที่สแกนแผนเลือกภาพ ใหตรวจสอบวาการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลที่ทานใชพิมพแผนเลือกภาพยังคงเสียบอยูหรือเช่ือมตอ
อยูกับอุปกรณ

3. ตรวจสอบวาทานปอนวัสดุที่ตองการพิมพภาพถายเขาในอุปกรณแลว
4. กดปุม Photo Menu (เมนภูาพถาย)
5. เลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสม:

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสี
a. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก View & Print (ดแูละพิมพ) แลวจึงกด OK

(ตกลง)
b. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Project (โครงการ) แลวจึงกด Proof Sheet

(แผนเลือกภาพ)
c. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Scan Proof Sheet (สแกนแผนเลือกภาพ)

แลวจึงกด OK (ตกลง)
d. เมื่อมขีอความปรากฏขึ้น ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษ จาก

น้ันกด OK (ตกลง)

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสองบรรทัด
▲ กดปุม Proof Sheet (แผนเลือกภาพ) และกดปุมลูกศรเพื่อเลือก

Scan (สแกน) จกาน้ันจึงกด OK (ตกลง)
อุปกรณจะสแกนแผนเลือกภาพและพิมพภาพถายที่เลือก
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พิมพภาพถายแบบพาโนรามา
อุปกรณจะใหทานเลือกภาพถายแบบพาโนรามาจากการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลและสั่งพิมพภาพนั้น

หมายเหตุ อุปกรณจะไมตอภาพถายหลายๆภาพเขาดวยกันเพ่ือสรางภาพ
ถายแบบพาโนรามา ทานตองใชแอปพลิเ คชันซอฟตแวรอื่น เชน ซอฟตแวร
HP Photosmart

การพิมพภาพถายแบบพาโนรามา
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
2. กด Photo Menu (เมนภูาพถาย)

เมนู Photosmart Express จะปรากฏข้ึน ตามปกติแลว View &
Print (ดแูละพิมพ) จะมีแถบสวางกํากับอยู

3. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก View & Print (ดูและพิมพ)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายลาสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูภาพถายแตละภาพในการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลของทาน

5. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด OK (ตกลง)
เมนู Print (พิมพ) จะปรากฏข้ึน

6. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Project (โครงการ) แลวจึงกด OK
(ตกลง)
เมนู Project (โครงการ) จะปรากฏขึ้น

7. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Panorama Prints (การพิมพภาพ
พาโนรามา) แลวจึงกด OK (ตกลง)

8. เมื่อมขีอความแจงเตือน ใหปอนกระดาษภาพถายแบบพาโนรามาขนาด 10
x 30 ซม. เขาในถาดปอนกระดาษ แลวจึงกด OK (ตกลง)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

9. (หรือ) เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือเลือกภาพถายที่จะพิมพเพ่ิม

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกมากกวาหนึ่งสําเนา
a. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Number of Copies (จํานวน

สําเนา) แลวจึงกด OK (ตกลง)
c. กดปุมลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา แลวจึงกด OK (ตกลง)
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การแกไขภาพถายทีเ่ลือกกอนพิมพ
a. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนแถบสวางไปท่ี Edit (แกไข) แลวจึงกด OK

(ตกลง)

การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพเพิ่ม
a. กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนดูภาพถายแตละภาพในการดหนวยความจําหรือ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลของทาน
b. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด OK (ตกลง)
c. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก Select to Print (เลือกเพื่อพิมพ)
d. ทําซ้ําข้ันตอนเหลาน้ีสําหรับภาพถายแตละภาพที่ทานตองการพิมพ

10. เมื่อเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพและเลือกภาพถายเสร็จแลว ใหกด OK
(ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก

11. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที ่Done Selecting (เลือกเสร็จแลว)
แลวจึงกด OK (ตกลง)
หนาจอ Print Summary (รวมยอดการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

12. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปทีตั่วเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปนี้ แลวจึง
กด OK (ตกลง)

Print Options (ตัว
เลือกการพิมพ)

ใหทานสามารถกําหนดชนิดกระดาษที่จะพิมพดวยตนเอง และเลือกวาจะพิมพวันที่
และเวลาลงบนภาพถายดวยหรือไม

โดยปกติแลว Date Stamp (ประทับวันที)่ จะถูกต้ังคาเปน Off (ปด) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของการต้ังคาเหลาน้ีไดตามตองการ โดยใชตัวเลือก Set
New Defaults (กําหนดคาดฟีอลตใหม)

Print Preview
(ตวัอยางกอนพิมพ)
(เฉพาะจอแสดงผลสี
เทาน้ัน)

แสดงตัวอยางของหนาท่ีจะพิมพ ซ่ึงจะชวยใหทานสามารถตรวจสอบการตั้งคาตางๆ
กอนท่ีจะพิมพงาน และจะชวยลดการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกเน่ืองจากความผิด
พลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

Print Now (พิมพ
ทันท)ี

พิมพภาพถายตามขนาดและการจัดหนาที่ทานเลือก

พิมพภาพถายขนาดติดหนังสือเดินทาง
ทานสามารถพิมพภาพถายขนาดติดหนังสือเดินทางจากการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลของทานได หากทานมขีอสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับภาพถายขนาดติดหนังสือเดินทาง โปรดติดตอหนวยงานที่มี
หนาท่ีดูแลดานหนังสือเดินทางในพ้ืนที่ของทาน
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การพิมพภาพถายขนาดติดหนังสือเดินทาง
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏข้ึน ตามปกติแลว View &
Print (ดแูละพิมพ) จะมีแถบสวางกํากับอยู

2. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก View & Print (ดูและพิมพ)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายลาสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

3. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูภาพถายแตละภาพในการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลของทาน

4. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด OK (ตกลง)
เมนู Print (พิมพ) จะปรากฏข้ึน

5. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Project (โครงการ) แลวจึงกด OK
(ตกลง)
เมนู Project (โครงการ) จะปรากฏขึ้น

6. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Passport Photos (ภาพถายขนาด
ติดหนังสือเดินทาง) แลวจึงกด OK (ตกลง)

7. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ขนาดที่ทานตองการพิมพ แลวจึงกด
OK (ตกลง)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

8. (หรือ) เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือเลือกภาพถายที่จะพิมพเพ่ิม

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกมากกวาหนึ่งสําเนา
a. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Number of Copies (จํานวน

สําเนา) แลวจึงกด OK (ตกลง)
c. กดปุมลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา แลวจึงกด OK (ตกลง)

การแกไขภาพถายทีเ่ลือกกอนพิมพ
a. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Edit (แกไข) แลวจึงกด OK

(ตกลง)
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การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพเพิ่ม
a. กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนดูภาพถายแตละภาพในการดหนวยความจําหรือ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลของทาน
b. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด OK (ตกลง)
c. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก Select to Print (เลือกเพื่อพิมพ)
d. ทําซ้ําข้ันตอนเหลาน้ีสําหรับภาพถายแตละภาพที่ทานตองการพิมพ

9. เมื่อเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพและเลือกภาพถายเสร็จแลว ใหกด OK
(ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก

10. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที ่Done Selecting (เลือกเสร็จแลว)
แลวจึงกด OK (ตกลง)
หนาจอ Print Summary (รวมยอดการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

11. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปทีตั่วเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปนี้ แลวจึง
กด OK (ตกลง)

Print Options (ตัว
เลือกการพิมพ)

ใหทานสามารถกําหนดชนิดกระดาษที่จะพิมพดวยตนเอง และเลือกวาจะพิมพวันที่
และเวลาลงบนภาพถายดวยหรือไม

โดยปกติแลว Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะถูกต้ังเปน Plain (ธรรมดา) และ
การต้ังคา Date Stamp (ประทับวันที)่ จะถูกต้ังเปน Off (ปด) ทานสามารถเปลี่ยน
แปลงคาเร่ิมตนของการต้ังคาเหลาน้ีไดตามตองการ โดยใชตัวเลือก Set New
Defaults (กําหนดคาดฟีอลตใหม)

Print Preview
(ตวัอยางกอนพิมพ)
(เฉพาะจอแสดงผลสี
เทาน้ัน)

แสดงตัวอยางของหนาท่ีจะพิมพ ซ่ึงจะชวยใหทานสามารถตรวจสอบการตั้งคาตางๆ
กอนท่ีจะพิมพงาน และจะชวยลดการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกเน่ืองจากความผิด
พลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

Print Now (พิมพ
ทันท)ี

พิมพภาพถายตามขนาดและการจัดหนาที่ทานเลือก

พิมพภาพถายจากภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ
ทานสามารถใชตัวเลือก Video action prints (พิมพภาพเคลื่อนไหวจาก
ภาพยนตร) เพ่ือพิมพภาพถายตามลําดับจากไฟลวิดีโอบนการดหนวยความจํา
หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลได ตัวเลือกน้ีพิมพภาพถายเกาเฟรมจากวิดีโอลงบน
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กระดาษแผนหนึ่งตามลําดับที่ปรากฏในวิดีโอ อุปกรณของทานจะเลือกเฟรมจาก
วิดีโอโดยอัตโนมัติ

การสร างการพิมพภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏข้ึน ตามปกติแลว View &
Print (ดแูละพิมพ) จะมีแถบสวางกํากับอยู

2. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก View & Print (ดูและพิมพ)
เมื่อทานกด OK (ตกลง) ภาพถายลาสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

3. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูภาพถายแตละภาพและวิดีโอในการดหนวยความจํา
หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลของทาน

4. เมื่อภาพวิดีโอท่ีทานตองการพิมพปรากฏข้ึน ใหกด OK (ตกลง)
เมนู Print (พิมพ) จะปรากฏข้ึน

5. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Project (โครงการ) แลวจึงกด OK
(ตกลง)
เมนู Project (โครงการ) จะปรากฏขึ้น

6. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ Video action prints (พิมพภาพ
เคลื่อนไหวจากภาพยนตร) แลวจึงกด OK (ตกลง)

7. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ขนาดที่ทานตองการพิมพ แลวจึงกด
OK (ตกลง)

8. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปที่ประเภทของกระดาษที่ทานกําลังพิมพ
แลวจึงกด OK (ตกลง)

9. ภาพวิดีโอจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใ หกด OK (ตกลง) เพ่ือทําตอไป
10. (การทํางานนี้เปนทางเลือก) การแกไขภาพวิดีโอหรือพิมพภาพวิดีโอ

การแกไขภาพถายทีเ่ลือกกอนพิมพ
a. กด OK (ตกลง) เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กดปุมลูกศรพื่อเล่ือนแถบสวางไปที่ Edit (แกไข) จากน้ันกด OK

(ตกลง)

การพิมพทันที
▲ เลือก Print Now (พิมพทันท)ี จากนั้นกด OK (ตกลง)
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บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอรของทาน
หลังจากถายภาพดวยกลองดิจิตอล ทานสามารถพิมพภาพไดทันทีหรือบันทึกไว
ในคอมพิวเตอรของทาน หากตองการบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร ใหถอด
การดหนวยความจําออกจากกลองดิจิตอล แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําที่เหมาะสมบนอุปกรณ

นอกจากน้ี ทานยังสามารถเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล (เชน กลองดิจิตอล หรือ
ไดรฟแบบพวงกุญแจ) โดยเช่ือมตออุปกรณเขากับพอรต USB ท่ีดานหนาของ
อุปกรณ

การบันทึกภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่เหมาะสมบนอุปกรณ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
2. กด Photo Menu (เมนภูาพถาย)
3. เลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสม:

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสี
a. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Save (บันทึก)
b. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Transfer to Computer (ถายโอนไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร) แลวจึงเลือกชื่อของคอมพิวเตอรของทาน
c. ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกภาพถาย

ลงในคอมพิวเตอร

สําหรับรุนที่มจีอแสดงผลสองบรรทัด
a. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Photo Transfer (ถายโอนภาพถาย) แลวจึง

กด OK (ตกลง)
b. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Yes (ใช)
c. กดปุมลูกศรเพ่ือเลือก Transfer to Computer (ถายโอนไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร) แลวจึงเลือกชื่อของคอมพิวเตอรของทาน
d. ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกภาพถาย

ลงในคอมพิวเตอร
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8 โทรสาร (ในบางรุนเทานั้น)
ทานสามารถใชอุปกรณน้ีเพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีได ทาน
สามารถจัดตารางเวลาการสงโทรสารในภายหลังและสามารถตั้งคารายการโทร
ดวนเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย จากแผง
ควบคุม ทานยังสามารถตั้งคาตัวเลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและความ
คมชัดระหวางความสวาง/ความเขมของโทรสารที่ทานสงได
หากอุปกรณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ทานสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพ
และภาพถายของ HP เพ่ือทําข้ันตอนการสงโทรสารที่ไมสามารถใชงานไดจาก
แผงควบคุม หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรรูปภาพและ
ภาพถายของ HP โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP.

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาอุปกรณ
สําหรับโทรสารอยางถูกตอง ทานอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทําการติดต้ังเบื้อง
ตนแลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ ทานสามารถ
ตรวจสอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยการรันการทดสอบการติดต้ัง
โทรสารจากแผงควบคุม เพ่ือดําเนินการทดสอบโทรสาร กด Setup (ต้ังคา)
เลือก Tools (เครื่องมือ) เลือก Run fax test (รันการทดสอบโทรสาร)
จากนั้น กด OK (ตกลง)

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• สงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสาร
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
• การทดสอบการต้ังคาโทรสาร
• การใช รายงาน
• การยกเลิกการรับและสงโทรสาร

สงโทรสาร
ทานสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดจาก
แผงควบคุม ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่เช่ือมตออยู ซึ่ง
ชวยใหทานสามารถพูดสายกับผูรับกอนที่จะสงโทรสารได
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สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุม

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนท่ีจะสงโทรสาร
เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ ซึ่งจะชวยใหสามารถควบคุมความเร็วในการโทรได
คุณลักษณะเหลาน้ีมปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระ
คาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร

การสงโทรสารเบี้องตนจากแผงควบคุม
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

หมายเหตุ หากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะปอนตนฉบับใน
ถาดปอนกระดาษ ทานไมสามารถสงโทรสารเอกสารหลายหนาโดยวาง
ตนฉบับลงบนกระจกได

2. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมาย
เลขโทรดวนแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/
Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขลาสุดที่มกีารโทร

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด
Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) หรือกดปุม สัญลักษณ (*) คาง
ไวจนกวาจะมเีคร่ืองหมายยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ

3. กด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา) หรือ START FAX
Color (เริ่มโทรสารส)ี
• หากอุปกรณตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

อุปกรณจะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่ทานกด
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิการแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบับโดยใหหนาที่จะพิมพควํ่าลงบน
กระจก จากนั้นจึงเลือก Yes (ใช)

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได
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การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพท
หากทานสะดวกที่จะใชปุมกดบนโทรศัพทมากกวาปุมกดบนแผงควบคุมของ
อุปกรณ ทานสามารถสงโทรสารจากโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันได
ทานสามารถทําไดโดยการตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของ
อุปกรณ เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียง
โทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากหูฟงของโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหใชบัตรโทรศัพทเพ่ือ
สงโทรสารไดงายข้ึน

ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเครื่องโทรสารจัดการ ข้ึนอยูกับวาผูรับต้ังคา
เครื่องโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับ
กอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง ทานสามารถสงโทรสารโดย
ตรงถึงเครื่องโทรสารเมื่อไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องรับโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้จะไมไดรับการสนับสนุน หากทานวางตนฉบับลง
บนกระจก ทานตองปอนตนฉบับเขาในถาดปอนกระดาษ

2. กดหมายเลขที่ปุมกดของโทรศัพทที่ตอกับอุปกรณ

หมายเหตุ อยาใชปุมกดที่แผงควบคุมของอุปกรณเมื่อทําการสงโทรสาร
ดวยตนเอง ทานตองใชปุมกดที่อยูโทรศัพทเพ่ือกดหมายเลขของผูรับ

3. ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารรับสาย ทานจะไดยินเสียงสัญญาณโทร
สารจากเครื่องรับโทรสาร ใหทําตามขั้นตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อทานพรอมท่ีจะสงโทรสาร ใหกด START FAX Black (เริ่มโทรสาร
ขาวดํา) หรือ START FAX Color (เริ่มโทรสารส)ี

หมายเหตุ เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก Send Fax (สงโทรสาร) แลว
จึงกด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา) หรือ START
FAX Color (เริ่มโทรสารส)ี อีกครั้ง

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงน้ีได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ
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การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ
การโทรโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมาย
เลขบนแผงควบคุมเหมือนกับการโทรศัพทปกติ เมื่อสงโทรสารโดยการโทรโดย
การกดปุมบนหนาจอ ทานจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียงโทรศัพท
หรือเสียงอื่นๆ จากลําโพงของอุปกรณ ซึ่งจะชวยใหทานสามารถตอบสนองได
ทันทีในขณะท่ีกดปุม รวมท้ังสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

เคล็ดลับ หากทานไมปอนรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที อุปกรณอาจ
เริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป และทําใหบริการบัตรโทรศัพทไมจดจํา
รหัส PIN ในกรณีนี้ ทานสามารถสรางรายการโทรดวนเพื่อบันทึกรหัส PIN
ของบัตรโทรศัพทของทานได

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มเิชนน้ันทานจะไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

หมายเหตุ หากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะปอนตนฉบับใน
ถาดปอนกระดาษโดยใหดานที่พิมพหงายหนาข้ึน ทานไมสามารถสงโทร
สารเอกสารหลายหนาโดยวางตนฉบับลงบนกระจกได หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

2. กด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา) หรือ START FAX
Color (เริ่มโทรสารส)ี
• หากเครื่องพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิทานจะไดยิน

สัญญาณการโทร
• หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิการแจงเตือน

Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะปรากฏ
ข้ึน ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบับลงบนกระจก จากนั้นจึงเลือก
Yes (ใช)
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3. เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุม
กดบนแผงควบคุม

4. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

เคล็ดลับ ถาทานใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมรีหัส PIN ของ
บัตรบันทึกไวเปนหมายเลขลัดอยูแลว เมื่อเคร่ืองใหทานใสรหัส PIN ให
กด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเพื่อเลือกหมายเลข
รหัส PIN ที่ทานบันทึกไว

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การสงโทรสารโดยใชตัวเลือกการสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน (ในรุนทีม่จีอแสดง
ผลสเีทานั้น)

ทานสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดโดยไมตองตั้งคาการโทรดวนแบบ
กลุมกอน

หมายเหตุ รายการผูรับท่ีทานกําหนดเพ่ือสงโทรสารนี้จะไมมกีารบันทึกไว
และใชงานไดกับการสงโทรสารแบบขาวดําเทานั้น หากทานตองการสงโทร
สารอื่นๆ ไปยังรายการผูรับเดียวกัน ทานควรสรางรายการโทรดวนแบบกลุม
ข้ึน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังหมายเลขโทรสารใหเปนรายการ
โทรดวนแบบเด่ียวหรือแบบกลุม

การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนจากแผงควบคุม
1. กด Fax Menu (เมนโูทรสาร) แลวเลือก Broadcast Fax (สงโทรสาร

ไปยังผูรับหลายคน)
2. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด หรือใชปุมลูกศรเพื่อเขาใชงานรายการ

โทรดวน

หมายเหตุ ทานสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารไดถึง 20 หมายเลข

3. กด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา)
4. เมื่อพรอมแลว ใหปอนตนฉบับที่ตรงกลางของถาดปอนกระดาษ โดยใหดาน

ที่พิมพหงายขึ้นและแผนแรกที่ตองการสงอยูดานบนสุด หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

5. กด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา) อีกครั้ง
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การรับโทรสาร
ทานสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัติหรือรับดวยตนเองได หากทานปดตัว
เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง
หากทานเปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ (คาเริ่มตน) อุปกรณ
จะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารโดยอัตโนมัติหลังจากครบจํานวนเสียงเรียกเขา
ที่กําหนดโดยการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (การตั้งคา
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่กําหนดเปนคาเริ่มตนคือหาครั้ง)
หากทานรับโทรสารขนาด legal และอุปกรณไมไดต้ังขนาดกระดาษเปน legal
ในขณะนั้น เครื่องจะยอขนาดโทรสารจนพอดีกับกระดาษที่ปอนไว หากทานไม
ไดเปดใชคุณสมบัติ Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัต)ิ
อุปกรณจะพิมพโทรสารเปนสองหนา

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะที่คุณยังคงคุยอยู ซึ่งเปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
• ตอสายตรงเขากับอุปกรณ (ที่พอรต 2-EXT)
• ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณโดยตรง

วิธกีารรับสงโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานอุปกรณแลว และมกีระดาษปอนอยูในถาด

ปอนกระดาษ
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขที่มีคามากๆ เพ่ือให

ทานสามารถรับสายเรียกเขากอนอุปกรณจะรับสาย หรือปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ เพ่ือใหอุปกรณไมรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติ
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4. หากทานกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่องโทร
สาร

5. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้
a. กด START FAX Black (เริ่มโทรสารขาวดํา) หรือ START FAX

Color (เริ่มโทรสารส)ี บนแผงควบคุม
b. เมื่อพรอมแลว ใหเลือก Fax Receive (รับโทรสาร)
c. หลังจากอุปกรณเริ่มรับโทรสาร ทานจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือ

สายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางรับ-สงโทรสาร

การตั้งคาการรับโทรสารสํารอง
ทานสามารถตั้งคาอุปกรณใหเก็บโทรสารทั้งหมดท่ีได หรือใหเก็บเฉพาะโทรสาร
ที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไวเลย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ลักษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย

โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ตอไปนี้สามารถใช
งานได

On (เปด) คาเร่ิมตน เม่ือต้ังคา Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปน On
(เปด) อุปกรณจะเก็บโทรสารทั้งหมดท่ีไดรับไวในหนวยความจํา ซ่ึงทานจะสามารถสั่ง
พิมพโทรสารลาสุดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําไดไมเกิน 8 ชุด

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจํานอยลง อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหม
ทับขอมูลโทรสารที่เกาท่ีสุดซ่ึงพิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเต็มเน่ืองจากยังไมไดสั่ง
พิมพโทรสาร อุปกรณจะหยุดรับสายโทรสารที่เขามา

หมายเหตุ หากทานไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก
อาจไมมีการเก็บบันทึกในหนวยความจําเน่ืองจากขอจํากัดของหนวยความจํา

On Error Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกิดขอขัด
ของ)

ทําใหอุปกรณเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเม่ือเกิดขอขัดของ ซ่ึงทําใหอุปกรณ
ไมสามารถพิมพโทรสารน้ันได (เชน หากกระดาษหมด) อุปกรณจะเก็บโทรสารที่เขามาไว
เร่ือยๆ ตราบเทาท่ียังมีพ้ืนที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะหยุด
รับโทรสารที่เขามา) เม่ือแกไขขอขัดของแลว โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพ
ออกมาโดยอัตโนมัติ และโทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

Off (ปด) โทรสารจะไมถูกเก็บบันทึกไวในหนวยความจําเลย เชน ทานอาจตองการปด Backup
Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เพ่ือความปลอดภัย หากเกิดขอขัดของที่ทําให
อุปกรณพิมพโทรสารไมได (เชน กระดาษหมด) อุปกรณจะหยุดรับโทรสารที่สงเขามา

หมายเหตุ หากเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) และทานปดอุปกรณ โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําจะ
ถูกลบทิ้ง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึงทานในขณะที่
อุปกรณกําลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอขอใหผูสงทําการสงโทรสารนั้นมา
ใหใหมอีกครั้ง หากตองการดูรายการโทรสารที่ไดรับ ใหส่ังพิมพ Fax Log
(ไฟลบันทึกการสงโทรสาร)Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไม
ถูกลบเมื่อปดอุปกรณ
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วิธตีั้งการรับโทรสารสํารองจากแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. เลือก Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก

Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
3. กดปุมลูกศรขวาเพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อ

เกิดขอขัดของ) หรือ Off (ปด)
4. กด OK (ตกลง)

การตั้งคาการรับโทรสารสํารองผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เลือกแถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทรสาร) จากหนาตางดาน

ซาย เลือกแถบยอย Advanced (ขั้นสูง)  แลวเลือก On (เปด) ในเมนดูร
อปดาวน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)

การพิมพโทรสารทีไ่ดรับจากหนวยความจําซ้ํา
หากทานต้ังคาโหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
เปน On (เปด) โทรสารที่ไดรับจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ไมวาอุปกรณจะ
เกิดขอขัดของหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ หลังจากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ได
รับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาทีสุ่ดที่พิมพออกมาแลว หากโทรสารที่
บันทึกไวทั้งหมดยังไมถูกพิมพออกมา อุปกรณจะไมรับสายโทรสารเพิ่มจน
กวาทานจะพิมพหรือลบโทรสารจากหนวยความจํา ทานอาจตองการลบโทร
สารในหนวยความจําเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล

ทานสามารถพิมพซ้ําโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดไดถึงแปดแผนหากยังคงบันทึก
อยูในหนวยความจํา ข้ึนอยูกับขนาดของโทรสารในหนวยความจํา ยกตัวอยาง
เชน ทานอาจตองการพิมพโทรสารซ้ําหากทําสําเนาของเอกสารลาสุดหาย

การพิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด Setup (การตั้งคา)
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in Memory

(พิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด Cancel (ยกเลิก)
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การลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําจากแผงควบคุม
▲ ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณของทาน:

• จอแสดงผล 2 บรรทัด: ปดเคร่ืองโดยการกดปุม Power (เปด/ปด)
โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากท่ี
ทานปดเครื่อง

• จอแสดงผลส:ี กด Setup (การตั้งคา) เลือก Tools (เครื่องมือ) แลว
เลือก Clear Fax Log (ลบบันทึกโทรสาร)

การลบบันทึกโทรสารผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เลือกแถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทรสาร) จากหนาตางดาน

ซาย เลือกแถบยอย Options (ตัวเลือก) และคลิกท่ีปุม Clear (ลบ) ในหัว
ขอ Clear Fax Logs (ลบบันทึกโทรสาร)

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
ทานสามารถตั้งคาใหอุปกรณสงตอโทรสารของทานไปยังหมายเลขโทรสารอื่น
ได โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอเปนแบบขาวดํา
HP ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่ทานตองการโอนโทรสาร
ไปน้ันเปนสายโทรสารที่สามารถใชงานได สงโทรสารสําหรับทดสอบเพื่อใหแน
ใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่ทานโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. เลือก Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก Fax

Forwarding Black Only (สงตอโทรสารขาวดําเทานั้น)
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3. กดปุมลูกศรขวาจนกระทั่ง On-Forward (เปดการสงตอ) หรือ On-
Print & Forward (เปดการพิมพและสงตอ)จะปรากฏขึ้น จากนั้นกด
OK (ตกลง)
• หากทานตองการสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่นโดยไมพิมพสําเนา

สํารองที่อยูในอุปกรณ ใหเลือก On-Forward (เปดการสงตอ)

หมายเหตุ หากอุปกรณไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทร
สารที่กําหนดไวได (ตัวอยางเชน หากเครื่องโทรสารไมไดเปดอยู)
อุปกรณจะพิมพโทรสารออกมา หากทานต้ังคาใหอุปกรณพิมพ
รายงานขอผิดพลาดของโทรสารที่ไดรับ อุปกรณจะพิมพรายงานขอ
ผิดพลาดออกมาดวย

• เลือก On-Print & Forward (เปดการพิมพและสงตอ) เพ่ือพิมพ
สําเนาสํารองของโทรสารที่ไดรับขณะสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น

4. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ
5. เมื่อถูกถาม ใหปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
6. กด OK (ตกลง)

Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะปรากฏข้ึนในจอแแสดงผลของ
แผงควบคุม
หากอุปกรณไมไดรับกระแสไฟเมื่อต้ังคา Fax Forwarding (การโอน
โทรสาร) อุปกรณจะบันทึกการตั้งคา Fax Forwarding (การโอนโทร
สาร) และหมายเลขโทรศัพทไว เมื่ออุปกรณไดรับกระแสไฟแลว การตั้งคา
Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดดวยการกด
Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมเมื่อขอความ Fax Forwarding
(การโอนโทรสาร) ปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล หรือทานอาจเลือก Off
(ปด) จากเมนู Fax Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดํา
เทานั้น)

การสงตอโทรสารโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว
1. คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิก Fax (โทรสาร) ในชองทางดาน

ซาย จากนั้นคลิกแ ถบยอย Options (ตัวเลือก)
2. เลือก On — Print and Forward (เปด - พิมพและสงตอ) หรือ On

— Forward (เปด - สงตอ) จากเมนูดรอปดาวน Fax Forwarding
(การสงตอโทรสาร)

3. พิมพหมายเลขโทรสารทีจ่ะสงตอ ลงในชอง จากนั้นคลิก Apply (ใช)
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การบล็อกหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
หากทานสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพท
ของทาน ทานสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กําหนดได เพ่ือใหอุปกรณไม
พิมพโทรสารที่ไดรับจากหมายเลขดังกลาว เมื่อมีสายโทรสารเขามา อุปกรณจะ
เทียบหมายเลขนั้นกับรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพื่อกําหนดวาสาย
นั้นจะถูกบล็อกหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลข
โทรสารที่ถูกบล็อก จะไมมกีารพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนหมายเลขโทร
สารสูงสุดที่ทานสามารถบล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)

หมายเหตุ ไมรองรับคุณลักษณะนี้ในทุกประเทศ/พ้ืนที่ ในกรณีที่ไมรองรับ
คุณลักษณะน้ีในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ Junk Fax Blocker Set Up
(การตั้งคาบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) จะไมปรากฎในเมน ูBasic Fax
Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

ตั้งโหมดโทรสารทีไ่มตองการ

ตามปกติแลว โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) จะเปน
On (เปด) หากทานไมไดสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการรหัสผูโทรผานผูใหบริการ
โทรศัพท หรือทานไมตองการใชคุณสมบัตินี้ ทานสามารถปดการตั้งคานี้ได

การตั้งโหมดโทรสารทีไ่มตองการ
▲ บางรุนจะมปีุม Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) ปฏิบัติ

ตามข้ันตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณของทาน:
• ปุม Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ): กดปุม Junk

Fax Blocker (การบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) เลือกตัวเลือก
Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) แลวเลือก On
(เปด) หรือ Off (ปด)

• เมนทูีจ่อแสดงผลส:ี กด Setup (การตั้งคา) เลือก Basic Fax
Menu (เมนโูทรสารเบี้องตน) เลือก Junk Fax Blocker Setup
(การตั้งคาการบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) เลือก Block Junk Fax
(บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) แลวเลือก On (เปด) หรือOff (ปด)

เพิ่มหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ

การเพิ่มหมายเลขลงในรายการที่ไมตองการสามารถทําไดสองวิธี โดยทาน
สามารถเลือกหมายเลขจากประวัติหมายเลขผูโทรของทาน หรือปอนหมายเลข
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ใหมเขาไปได หมายเลขในรายการที่ไมตองการของทานจะถูกบล็อกหากตั้งคา
โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) เปน On (เปด)

วิธกีารเลือกหมายเลขจากรายการหมายเลขผูโทร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ)
3. กด Add number to Junk List (เพิ่มหมายเลขลงในรายการทีไ่มตอง

การ) แลวกด Select Number (เลือกหมายเลข)
4. กดปุมลูกศรขวาเพ่ือเลื่อนดูหมายเลขที่สงโทรสารมา เมื่อหมายเลขที่ทาน

ตองการบล็อกปรากฏข ึ น ใหกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น
5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น

ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากทานตองการเพิ่มหมายเลขอื่นเขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้งสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)

การปอนหมายเลขทีต่องการบล็อกดวยตนเอง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ)
3. กด Add number to Junk List (เพิ่มหมายเลขลงในรายการทีไ่มตอง

การ) แลวกด Enter Number (ปอนหมายเลข)
4. กดปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อก แลวกด OK (ตกลง)

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคุม ไมใชหมายเลขโทรสารที่ปรากฏตรงสวนหัว
ของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน

5. เมื่อขอความแจงเตือน Enter Another? (ใสรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากทานตองการเพิ่มหมายเลขอื่นเขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้งสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)
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การปอนหมายเลขทีต่องการบล็อกผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เลือกแถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทรสาร) จากหนาตางดาน

ซาย เลือกแถบยอย Blocked Fax (โทรสารทีถู่กบล็อก) แลวปอนหมาย
เลขที่ตองการบล็อกลงในฟลด Fax Number (หมายเลขโทรสาร) คลิกท่ี
ปุม Apply (ใช)

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากทานไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป ทานสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได

วิธกีาลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ)
3. กด Remove Number from Junk List (ลบหมายเลขจากรายการที่

ไมตองการ)
4. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลื่อนดูหมายเลขที่บล็อกไว เมื่อหมายเลขที่ทานตองการ

ลบปรากฏขึ ้ น ใหกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น
5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น

ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากทานตองการลบหมายเลขอื่นออกจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 4 อีกคร้ังสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)

การลบหมายเลขออกจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการผานทาง
เว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปด

เว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทร
สาร) จากหนาตางดานซาย เลือกแถบยอย Junk Fax Blocker (การ
บล็อกโทรสารไมตองการ) เพ่ิมหรือลบหมายเลขที่จะบล็อกในฟลด Fax
Number (หมายเลขโทรสาร) แลวคลิกที่ Apply (ใช)
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การดรูายการหมายเลขโทรสารทีถู่กบล็อก

ทานสามารถดูรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อกจากเว็บเซิรฟเวอรในตัวซึ่ง
ตองใชการเชื่อมตอเครือขายไดเพียงอยางเดียวเทานั้น

การดรูายการหมายเลขโทรสารทีถู่กบล็อกจากเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปด

เว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทร
สาร) จากหนาตางดานซาย แลวคลิกที่แถบยอย Junk Fax Blocker
(การบล ็อกโทรสารทีไ่มตองการ)

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือเริ่มตนใชงานท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเรียบ
รอยแลว ใหปฏิบัติข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาเริ่มตน หรือกําหนดคาตัว
เลือกอื่นๆ สําหรับการโทรสาร

การกําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานไดติดต้ังไวกับอุปกรณ นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคาหัว
กระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี กําหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

การตั้งคาหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสาร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Fax

Header (หัวกระดาษโทรสาร)
3. ปอนช่ือบุคคลหรือบริษัทโดยใชปุมกดตัวเลข จากน้ันกด OK (ตกลง)
4. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK (ตกลง)

การตั้งคาหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสารผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เลือกแถบ Settings (การตั้งคา) เลือก Fax (โทรสาร) จากหนาตางดาน

ซาย เลือกแถบยอย Basic (เบื้องตน) แลวปอน Fax Header Name
(ชื่อหัวกระดาษโทรสาร) และ Fax Number (หมายเลขโทรสาร) คลิกที่
ปุม Apply (ใช)
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การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
โหมดตอบรับจะกําหนดวาอุปกรณจะรับสายเรียกเขาหรือไม

• หากทานตองการใหอุปกรณรับโทรสาร อัตโนมัต ิใหเปดใชงานการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ อุปกรณจะรับสายเรียกเขาและโทรสาร
ทั้งหมด

• หากทานตองการรับโทรสาร ดวยตนเอง ใหปดใชงานการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ
อุปกรณจะไมรับโทรสาร

การตั้งโหมดตอบรับเปนแบบดวยตนเองหรืออัตโนมัตผิานทางแผงควบคุม
▲ กด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ เพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่

ทานเห็นสมควร
เมื่อไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ สวางขึ้น อุปกรณจะ
รับสายโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟสัญญาณไมสวางข้ึน อุปกรณจะไมรับสาย

การตั้งโหมดตอบรับเปนแบบดวยตนเองหรืออัตโนมัตผิานทางเว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว
1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกท่ีแถบ Settings (การตั้งคา) คลิกที่ Fax

(โทรสาร) ในหนาตางดานซาย แลวคลิกที่แถบยอย Basic (เบื้องตน)
2. เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ในเมนูดรอปดาวน Auto Answer (ตอบ

รับอัตโนมัติ) ในสวน Other Basic Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร
เบี้องตนอื่นๆ)

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
หากทานเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ทานจะ
สามารถกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่อุปกรณจะตอบรับสายเรียก
เขาอัตโนมัติได

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมคีวามสําคัญหากทานใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกับอุปกรณ โดยที่ทานตองการใหเคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติรับสายโทรศัพทกอนอุปกรณ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
ของอุปกรณ ควรมากกวาจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ
เชน ต้ังคาใหเครื่องตอบรับของทานมจีํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตอบรับนอย
กวา และอุปกรณใหรับสายโดยมีจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุด (จํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการต้ังคานี้
เครื่องตอบรับจะรับสาย และอุปกรณจะตรวจสอบสายนั้น หากอุปกรณตรวจพบ
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สัญญาณโทรสาร อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับ
จะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนตอบรับผานทางแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Rings to

Answer (จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ)
3. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกดปุมลูก

ศรซายหรือขวาเพ่ือแกไขจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา
4. กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การตั้งจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิกที่ Fax

(โทรสาร) ในหนาตางดานซาย แลวคลิกที่แถบยอย Basic (เบื้องตน)
2. เลือกหมายเลขในเมนดูรอปดาวน Rings-to-Answer (จํานวนครั้งของ

เสียงเรียกเขากอนตอบรับ) ในสวน Other Basic Fax Settings (การ
ตั้งคาโทรสารเบี้องตนอื่นๆ)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขาเฉพาะ 
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะท่ีชวยใหทานมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมื่อทานใชบริการนี้
รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป ทานสามารถ
ต้ังคาใหอุปกรณรับสายเรียกเขาท่ีมรีูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได

หากทานเชื่อมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดให
บริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและสายโทรสารแตก
ตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียงเรียกเขาแบบ
สามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมื่ออุปกรณตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
กําหนดไว อุปกรณจะรับสายและรับโทรสาร
หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณา เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะผานทางแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาอุปกรณใหตอบรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. กด Setup (การตั้งคา)
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3. กด Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวกด
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

4. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเ ลือกตัวเลือก จากนั้นกด OK (ตกลง)
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายโทรสาร อุปกรณจะรับ
สายและรับโทรสาร

การตั้งคารูปแบบเสียงเรียกเขาผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ คลิกแ ถบ Settings (การตั้งคา) คลิก Fax (โทรสาร) ในหนาตางดานซาย

คลิกแถบยอย Advanced (ขั้นสูง) เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาในเมนูดร
อปดาวน Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) จากนั้นคลิกปุม
Apply (ใช)

การตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
โดยปกติ อุปกรณจะตรวจสอบสัญญาณตามสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือรับ
โทรสาร หากตรวจพบสัญญาณผิดพลาดระหวางการรับ-สงและเปดใชงานการตั้ง
คาการแกไขขอผิดพลาดไว อุปกรณจะสามารถสงสัญญาณขอใหสงโทรสารบาง
สวนใหมได

ปดใชงานการแกไขขอผิดพลาด เมื่อทานประสบปญหาในการสงหรือรับโทร
สาร และทานตองการยอมรับขอผิดพลาดในการรับ-สงเทาน้ัน การปดใชงานการ
ต้ังคาอาจมีประโยชนเมื่อทานพยายามสงโทรสารไปยังอีกประเทศ/พ้ืนที่หนึ่ง
หรือรับโทรสารจากยังอีกประเทศ/พ้ืนที่หนึ่ง หรือหากทานใชการเชื่อมตอ
โทรศัพทผานดาวเทียม

การตั้งโหมดการแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

คลิกแ ถบ Settings (การตั้งคา) คลิก Fax (โทรสาร) ในหนาตางดานซาย
คลิกแ ถบ Advanced (ขั้นสูง) เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ในเมนดูร
อปดาวน Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จากน้ัน
คลิกปุม Apply (ใช)

• แผงควบคุม: กด Fax Menu (เมนโูทรสาร) เปดเมนู Advance Fax
Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวใชตัวเลือก Error correction
mode (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)

การตั้งคาชนิดการโทร
ใชข้ันตอนนี้เพ่ือต้ังคาโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด คาเริ่มตน
ที่ต้ังมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หามเปลี่ยนการต้ังคาจนกวาทานจะทราบวา
สายโทรศัพทของทานไมสามารถใชการโทรระบบหมุนได

การเปล่ียนการต้ังคาโทรสาร 105



หมายเหตุ ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งคาชนิดการโทร
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

คลิกแถบ Settings (การตั้งคา) คลิก Fax (โทรสาร) ในหนาตางดานซาย
คลิกแถบ Basic (แบบพื้นฐาน) เลือก Tone or Pulse Dialing
(โทรศัพทระบบหมุนหรือโทรศัพทระบบกดปุม) จากเมนูดรอปดาวน จาก
น้ันคลิกปุม Apply (ใช)

• แผงควบคุม: กด Setup (การตั้งคา) กด Basic Fax Setup (การตั้งคา
โทรสารเบี้องตน) แลวใชตัวเลือก Tone or Pulse Dialing (โทรศัพท
ระบบหมุนหรือโทรศัพทระบบกดปุม)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
หากอุปกรณไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องโทรสารที่จะรับไมตอบรับ
หรือสายไมวาง อุปกรณจะพยายามโทรซ้ําตามการต้ังคาตัวเลือกโทรซ้ําเมื่อสาย
ไมวางและโทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปดใชงานหรือปดใช
งานตัวเลือก

• Busy redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง): หากเปดใชงานตัวเลือก อุปกรณจะ
โทรซ้ําโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาเร่ิมตนที่ต้ังมาจากโรง
งานสําหรับตัวเลือกนี้คือ ON (เปด)

• No answer redial (โทรซ้ําเมื่อไมมผีูรับสาย): หากเปดใชงานตัวเลือกน้ี
อุปกรณจะโทรซ้ําโดยอัตโนมัติหากเครื่องโทรสารตัวรับไมตอบรับ คาเริ่ม
ตนที่ต้ังมาจากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ OFF (ปด)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (การเชื่อมตอเครือขาย): เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิ

กที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิกที่ Fax (โทรสาร) ในหนาตางดาน
ซาย แลวคลิกที่แถบ Advanced (ขั้นสูง)

• แผงควบคุม: กด Setup (การตั้งคา) กด Advance Fax Setup (การตั้ง
คาโทรสารขั้นสูง) แลวใชตัวเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง)
หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมผูรับสาย)

การตั้งความเร็วโทรสาร
ทานสามารถตั้งคาความเร็วโทรสารที่ใชติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณของทาน
กับเครื่องโทรสารอื่นๆ ในขณะที่รับ-สงโทรสารได คาความเร็วในการโทรสารที่
กําหนดเปนคาเริ่มตน คือ Fast (เร็ว)
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หากทานใชขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital

network - ISDN)
หากทานประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ทานอาจจะตองลองต้ังคาความ
เร็วโทรสาร เปน ปานกลาง หรือ ต่ํา ตารางตอไปนี้จะแสดงการตั้งคาความเร็ว
โทรสารที่สามารถใ ชงานได

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. เลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวกด Fax

Speed (ความเร็วโทรสาร)
3. เลือกตัวเลือกโดยใชลูกศร แลวกด OK (ตกลง)

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
ทานอาจสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถสงและรับโทรสารดวยอุปกรณโดยใชอินเทอรเน็ตได วิธีนี้เรียกวาการใช
โทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)
ทานอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) หากทาน:
• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ท่ีตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรทโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร
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หมายเหตุ ทานสามารถสงและรับโทรสารไดดวยการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรตที่มีตัวหนังสือ "1-LINE" กํากับอยูบนอุปกรณเทานั้น และไมได
มาจากพอรตอีเธอรเน็ต ซึ่งหมายความวาการเช่ือมตอของทานกับอินเทอร
เน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมีแจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบ
ปกติ) หรือผานบริษัทโทรศัพท

บริการการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตบางอยางจะทํางานไมถูกตองเมื่ออุปกรณ
กําลังสงหรือรับโทรสารดวยความเร็วสูง (33600bps) หากทานพบปญหาใน
การสงหรือรับโทรสารขณะใชบริการโทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็ว
โทรสารในระดับตํ่าลง ซึ่งสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคา Fax Speed
(ความเร็วโทรสาร) จาก High (สูง) (คาเร่ิมตน) เปน Medium (กลาง) หาก
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี โปรดดูที่ การต้ังความเร็วโทรสาร
ทานควรตรวจสอบกับทางบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อใหแนใจวา
บริการโทรสารผานอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาวรองรับการรับสงโทรสาร

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของอุปกรณ
และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร ทําการ
ทดสอบนี้หลังจากท่ีทานต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว การ
ทดสอบจะทําสิ่งตอไปนี้:
• ทดสอบฮารดแวรเคร่ืองโทรสาร
• ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับอุปกรณ
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

อุปกรณจะพิมพรายงานผลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดู
รายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีแกไขปญหาแลวทําการทดสอบใหม

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
1. ติดต้ังอุปกรณสําหรับรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสํานักงาน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพแลว และ

ปอนกระดาษเต็มแผนในถาดปอนกระดาษกอนทําการทดสอบ
3. กดปุม Setup (ตั้งคา) บนแผงควบคุม
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4. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบ
โทรสาร)
อุปกรณจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบผาน แตทานยังพบปญหาเกี่ยวกับการรับและสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคางโทรสารที่แสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบวา
การตั้งคานั้นถูกตอง การต้ังคาโทรสารเปนคาวาหรือไมถูกตองอาจจะ
เปนสาเหตุของปญหาในการรับและสงโทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพ่ือหา ขอมูลท่ีจะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

การใช รายงาน
ทานสามารถตั้งคาอุปกรณใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและรายงานการยืนยัน
ของการรับหรือสงโทรสารแตละครั้งโดยอัตโนมัติ ทานยังสามารถพิมพรายงาน
ระบบดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลาน้ีจะแสดงขอมูลระบบท่ีเปน
ประโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ

โดยปกติด อุปกรณจะถูกกําหนดใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมปีญหาในการสง
และการรับโทรสารเทานั้น ขอความการยืนยันที่ระบุวามกีารสงโทรสารเสร็จ
สมบูรณจะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมหลังจากการ
สงแตละครั้ง

พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทร
สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive
(รับสง) อยางใดอยางหนึ่ง
คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึ่งหมายความวารายงานยืน
ยันจะไมถูกพิมพสําหรับโทรสารที่สงและรับแตละคร้ัง ขอความการยืนยันท่ีระบุ

การใช รายงาน 109



วามกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของ
แผงควบคุมหลังจากการสงแตละคร้ัง

การใชการยืนยันการโทรสาร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax Confirmation

(การยืนยันการโทรสาร)
3. กดปุมลูกศรขวาเพ่ือเ ลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

(ตกลง)

Off (ปด) ไมพิมพรายงานการยืนยันโทรสารเมื่อทานสงและรับโทรสารเสร็จ ซ่ึงจะต้ังไวเปนคาดี
ฟอลต

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 ทานสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent
Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) กด Setup (การตั้งคา)
กด Fax Confirmation (การยืนยันการโทรสาร) จากนั้นกด On
Fax Send (สําหรับโทรสารทีส่ง) อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมนู
Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร)
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พิมพรายงานขอผิดพลาดของการสงโทรสาร
ทานสามารถกําหนดคาอุปกรณเพ่ือใหพิมพรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิด
พลาดขณะรับและสงโทรสารได

วิธกีารตั้งคาอุปกรณเพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดยอัตโนมัติ
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax Error Report

(รายงานขอผิดพลาดโทรสาร)
3. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเ ลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากน้ันกด OK

(ตกลง)

Send & Receive
(รับสง)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการรับและสงโทรสาร ซึ่งจะต้ังไวเปน
คาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับโทรสาร

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการสงขอมูล

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการรับขอมูล

การพิมพและดบูันทึกการรับและสงโทรสาร
ทานสามารถพิมพบันทึกของโทรสารที่ไดรับและสงโดยอุปกรณได รายการแต
ละรายการในบันทึกจะมขีอมูลดังตอไปนี้:
• วันท่ีและเวลาสงขอมูล
• ประเภท (รับหรือสง)
• หมายเลขโทรสาร
• ชวงเวลา
• จํานวนหนา
• ผล (สถานะ) ของการสงขอมูล
บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุมและโทรสารทั้งหมดท่ีได
รับ

การดูบันทึกการรับและสงโทรสารจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
▲ บนแถบ Information (ขอมูล) คลิก Log (บันทึก) ในหนาตางดานซาย

จากนั้นคลิกแถบยอย Fax Log (บันทึกการรับและสงโทรสาร)
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บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจาก HP photo และซอฟตแวรรูปภาพ
และโทรสารทั้งหมดที่ไดรับ

การดบูันทึกการรับและสงโทรสารจาก HP Photo และซอฟตแวรรูปภาพ
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ในสวนของ

ซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP
บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุม HP photo และ
ซอฟตแวรรูปภาพ และโทรสารทั้งหมดท่ีไดรับ

วิธกีารพิมพบันทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา) บนแผงควบคุม
2. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Print Report (พิมพรายงาน) จากน้ันกด

OK (ตกลง)
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Fax Log (บันทึกการรับและสงโทรสาร) จาก

น้ันกด OK (ตกลง)
4. กด OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อพิมพบันทึก

การยกเลิกการรับและสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การยกเลิกการรับและสงโทรสาร
▲ กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมเพ่ือระงับโทรสารทานกําลังจะสงหรือ

รับ หากอุปกรณไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด Cancel (ยกเลิก) อีกครั้ง
อุปกรณจะพิมพเอกสารอื่นท่ีไดถูกสั่งพิมพและ จากน้ันจะยกเลิกการรับและ
สงโทรสารที่ยังคางอยู ซึ่งจะใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
▲ กด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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9 การกําหนดคาและการจัดการ
เนื้อหาในสวนนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่รับผิดชอบในการจัดการ
อุปกรณ เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การจัดการอุปกรณ
• ใชเคร่ืองมือจัดการอุปกรณ
• การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
• การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย
• การกําหนดคาตัวเลือกเครือขาย
• การต้ังคาโทรสารสําหรับอุปกรณ (ในบางรุนเทานั้น)
• การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
• การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
• การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุนเทานั้น)
• การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสาร Bluetooth
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

การจัดการอุปกรณ
• ภาพรวมของงานเกี่ยวกับการจัดการ
• การตรวจสอบอุปกรณ
• การดูแลอุปกรณ

ภาพรวมของงานเกี่ยวกับการจัดการ
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการเครื่องมือทั่วไปที่สามารถใชจัดการอุปกรณได
กระบวนการเฉพาะตางๆ อาจตองใชวิธีอื่นๆ รวมดวย หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเขาใชงานและการใชงานเครื่องมือ โปรดดูที่ ใชเครื่องมือจัดการ
อุปกรณ
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หมายเหตุ ผูใช Mac OS สามารถใชงานแผงควบคุม, เว็บเซิรฟเวอรในตัว
และยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP ได ผูใช Windows สามารถใชงานแผงควบคุม,
เว็บเซิรฟเวอรในตัว, ไดรเวอรเครื่องพิมพ, กลองเครื่องมือ, HP Web
Jetadmin และ myPrintMileage ได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร HP Web Jetadmin ใหเปด
ซอฟตแวร HP Web Jetadmin แลวดูในเอกสารประกอบ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ myPrintMileage ใหดูที่เว็บไซตของ
myPrintMileage

หากทานตอง
การ...

ใหใชเครื่องมือเหลานี้...

 สวนตางๆ
ของแผงควบ
คุม

เว็บเซิรฟเวอร
ในตัว

กลองเคร่ือง
มือ
(Windows)

ยูทิลิต้ีเคร่ือง
พิมพ HP
(Mac OS)

ซอฟตแวร
HP Web
Jetadmin

myPrint-
Mileage
*

การตรวจสอบอุปกรณ

สถานะของ
อุปกรณใชสิ้น
เปลือง

การใชอุปกรณใช
สิ้นเปลืองและวัสดุ
พิมพ

   

การทํางานและ
สถานะ

  

การดูแลอุปกรณ

การบํารุงรักษา
อุปกรณ

  

การรักษาความ
ปลอดภัยของ
อุปกรณ

    

เวลาที่เปดหลอด
ไฟสแกนเนอร

    

การต้ังคาถาด   

การต้ังคาระดับ
เสียงของอุปกรณ
หรือระดับเสียง
ของปุมควบคุม

    

การแจงเตือน      

* ใชงานได หากติดต้ัง myPrintMileage
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การตรวจสอบอุปกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําในการตรวจสอบอุปกรณ

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อดขูอมูลตอไปนี้...

แผงควบคุม ดูขอมูลเก่ียวกับสถานะของงานพิมพท่ีกําลังดําเนินการอ
ยู สถานะการทํางานของอุปกรณ และสถานะของตลับ
หมึกพิมพและหัวพิมพ

เวบ็เซริฟเวอรในตัว • ขอมูลสถานะเครื่องพิมพ: คลิกท่ีแถบ
Information (ขอมูล) แลวจึงคลิกท่ีตัวเลือกท่ีมี
อยูในหนาตางดานซาย

• สถานะตลับหมึกพิมพและหัวพิมพ: คลิกท่ีแถบ
Information (ขอมูล) แลวคลิกท่ี Ink
Supplies (ระดับหมึกพิมพ) ในหนาตางดานซาย

• ปริมาณรวมของการใชหมึกและวัสดพุิมพ: คลิกที่
แถบ Information (ขอมูล) แลวคลิกท่ี Usage
(การใช) ในหนาตางดานซาย

กลองเครื่องมือ (Windows) ขอมูลของตลับหมึกพิมพ: คลิกท่ีแถบ Estimated Ink
Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับ
ระดับหมึกพิมพ แลวเล่ือนไปจนกระทั่งปุม Cartridge
Details (รายละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) ปรากฏ
ข้ึน คลิกท่ีปุม Cartridge Details (รายละเอยีดเกี่ยว
กับตลับหมึกพิมพ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่
จะนํามาเปล่ียนและวันหมดอายุ

หมายเหตุ ระดับหมึกท่ีแสดงจะเปนปริมาณโดย
ประมาณ ปริมาณหมึกท่ีเหลือจริงอาจแตกตางไป

ยทูลิิตีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) ขอมูลของตลับหมึกพิมพ: เปดแผง Information and
Support (ขอมูลและการสนับสนุน) แลวคลิกท่ี
Supplies Status (สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง)

การดูแลอุปกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณและการเปลี่ยนการต้ังคา

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อทําสิ่งตอไปนี.้..

แผงควบคุม • ภาษาและประเทศ/พื้นที:่ กด Setup (การตั้งคา) แลวจึง
เปดเมนู Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

• ระดับเสียงของแผงควบคุม: กด Setup (การตั้งคา) แลว
จึงเปดเมนู Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

• ระดับเสียงของโทรสาร: กด Setup (การตั้งคา) แลวจึง
เลือก Fax Sound Volume (ระดับเสียงของโทรสาร)

• การพิมพรายงานอตัโนมตัิ: กดSetup (การตั้งคา) แลว
จึงเปดเมนู Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสาร
ขั้นสูง)

• การตั้งคาชนิดการโทร: กดSetup (การตั้งคา) แลวจึง
เปดเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบี้อง
ตน)
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ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อทําสิ่งตอไปนี้...

• การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา: กดSetup (การตั้งคา)
แลวจึงเปดเมนู Advance Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง)

• ดไูอพแีอดเดรสของอุปกรณ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการต้ัง
คาเครือขายข้ันสูง)

• การตั้งวันทีแ่ละเวลา: กด Setup (การตั้งคา) กด
Tools (เครื่องมือ) จากน้ันกด Date and Time (วันที่
และเวลา)

• การตั้งเวลาเปดหลอดไฟสแกนเนอร: กด Setup (การ
ตั้งคา) เลือก Preferences (คากําหนด) จากนั้นเลือก
Set Bulb Time (ตั้งเวลาของหลอดไฟ)

เวบ็เซริฟเวอรในตัว • การตั้งรหัสผานของเวบ็เซริฟเวอรในตัว: คลิกท่ีแถบ
Settings (การตั้งคา) แลวคลิกท่ี Security (ความ
ปลอดภยั) ในหนาตางดานซาย

• การเปลี่ยนการตั้งคาถาด: คลิกท่ีแถบ Settings (การตั้ง
คา) แลวคลิกท่ี Paper Handling (การจัดการ
กระดาษ) ในหนาตางดานซาย

• การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: คลิกท่ีแถบ
Settings (การตั้งคา) แลวคลิกท่ี Device Services
(บริการของอุปกรณ) ในหนาตางดานซาย

• ภาษาและประเทศ/พื้นที:่ คลิกท่ีแถบ Settings (การตั้ง
คา) แลวคลิกที่ International (สากล) ในหนาตางดาน
ซาย

• ระดับเสียงของโทรสาร: คลิกท่ีแถบ Settings (การตั้ง
คา) แลวคลิกที่ Fax (โทรสาร) ในหนาตางดานซาย แลว
ปรับตัวเลือก Fax Sound Volume (ระดับเสียงของ
โทรสาร)

• การกําหนดคาเครือขาย: คลิกท่ีแถบ Networking
(เครือขาย) แลวจึงคลิกที่ตัวเลือกในหนาตางดานซาย

• การกําหนด IP แอดเดรสแบบคงที:่ คลิกท่ีแถบ
Networking (เครือขาย) แลวคลิกที่ Wired 802.3
(ใชสาย 802.3) หรือ Wireless 802.11 (ไรสาย
802.11) ในสวน IP Address Configuration (การ
กําหนดคา IP แอดเดรส) ใหเลือก Manual IP
(กําหนด IP ดวยตนเอง) แลวปอน IP แอดเดรสคงที่
หากจําเปน ใหปอน Manual Subnet Mask (ซับ
เนต็มาสกแบบกําหนดเอง) และ Manual Default
Gateway (เกตเวยเริ่มตนแบบกําหนดเอง) แลวคลิกท่ี
Apply (ใช) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี คํา
แนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล

หมายเหตุ ไมแนะนําใหทานกําหนด IP แอดเดรสคงที่
ใหกับอุปกรณ อยางไรก็ตาม IP แอดเดรสคงที่อาจ
สามารถแกไขปญหาการพิมพและปญหาการติดต้ัง
บางอยางได เชน ความขัดแยงกับไฟรวอลลสวนบุคคล

• การกําหนดคาการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง: คลิกท่ี
แถบ Settings (การตั้งคา) แลวคลิกท่ี Digital
Digital Filing Speed-dial (รายการโทรดวนสําหรับ
การจัดไฟลแบบดิจิตอล)

• การพิมพรายงานโทรสารอตัโนมตัิ: คลิกท่ีแถบ
Settings (การตั้งคา) แลวคลิกท่ี Fax (โทรสาร) ใน
หนาตางดานซาย จากนั้นจึงคลิกท่ีแถบ Advanced (ขั้น
สูง)
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ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อทําสิ่งตอไปนี.้..

• การตั้งคาชนิดการโทร: คลิกท่ีแถบ Settings (การตั้ง
คา) แลวคลิกท่ี Fax (โทรสาร) ในหนาตางดานซาย จาก
น้ันจึงคลิกท่ีแถบ Basic (เบื้องตน)

• การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา: คลิกท่ีแถบ Settings
(การตั้งคา) จากนั้นคลิก Fax (โทรสาร) คลิกท่ีแถบ
Advanced (ขั้นสูง)

• การสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง: จากแถบใดก็ได ใหคลิกท่ี
ปุม Order Supplies (สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง) แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

• การสนับสนุน: จากแถบใดก็ได ใหคลิกท่ีปุม Support
(สนับสนุน) แลวเลือกตัวเลือกการสนับสนุน

• การกําหนดคา Bluetooth: คลิกท่ีแถบ Bluetooth
• การตั้งวันทีแ่ละเวลา: คลิกแถบ Settings (การตั้งคา)

คลิก Time Services (บริการดานเวลา) ในหนาตาง
ดานซาย พิมพคาท่ีตองการลงในฟลด จากนั้นคลิก
Apply (ใช)

กลองเครื่องมือ (Windows) • การเปลี่ยนการตั้งคาถาด: คลิกท่ี Paper Handling
(การจัดการกระดาษ) ในแถบ Services (บริการ)

• การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: คลิกที่แถบ
Services (บริการ)

ยทูลิิตีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) • การเปลี่ยนการตั้งคาถาด: คลิกท่ี Paper Handling
(การจัดการกระดาษ) จากแผง Printer Settings (การ
ตั้งคาเครื่องพิมพ)

• การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: เปดแผง
Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) แลวคลิกท่ีตัวเลือกสําหรับงานท่ีทานตองการทํา

ใชเครื่องมือจัดการอุปกรณ
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว
• กลองเคร่ืองมือ (Windows)
• ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP (Mac OS)
• ยูทลิต้ีิการต้ังคาเครื่องพิมพเครือขาย (Mac OS)
• ซอฟตแวร HP Web Jetadmin
• HP Instant Support
• myPrintMileage

เว็บเซิรฟเวอรในตัว
เมื่ออุปกรณเช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถดูขอมูลสถานะ เปลี่ยนการตั้งคา
และจัดการกับอุปกรณของทานจากเว็บเซิรฟเวอรในตัวโดยใชคอมพิวเตอรของ
ทานได
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หมายเหตุ หากตองการดูรายการขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสําหรับเว็บเซิรฟ
เวอรในตัว โปรดดูท่ี ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว
การตั้งคาบางอยางอาจถูกจํากัดไวดวยรหัสผาน

ทานสามารถเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยไมตองเชื่อมตอกับอิน
เทอรเน็ต แตคุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถใชงานได

การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ทานสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยใชวิธีดังตอไปนี้:

หมายเหตุ ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวจากไดรเวอรเครื่องพิมพ
(Windows) หรือยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS) อุปกรณตองเชื่อมตอ
เขากับเครือขายและตองม ีIP แอดเดรส

• เว็บเบราเซอร: ในเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของทาน ให
พิมพ IP แอดเดรสที่กําหนดใหกับอุปกรณ
ตวอยางเชน หาก IP แอดเดรสเปน 123.123.123.123 ใหพิมพแอดเดรส
ตอไปน้ีลงไปในเว็บเบราเซอร: http://123.123.123.123
IP แอดเดรสของอุปกรณจะแสดงไวในหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจหนาการกําหนด
คาเครือขาย
หลังจากเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวแลว ทานสามารถคั่นหนาไวเพ่ือจะไดกลับ
มาดูใหมไดอยางรวดเร็วในอนาคต

• ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): ที่แผง Printer Settings (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) ใหคลิกที่ Additional Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) แลวจึง
คลิกที่ปุม Open Embedded Web Server (เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว)

หนาเว็บเซิรฟเวอรในตัว

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีหนาเว็บเพจที่ทานสามารถใชดูขอมูลผลิตภัณฑและเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาของอุปกรณได หนาเหลาน้ันยังมกีารเชื่อมโยงไปยังบริการ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ดวย

หนา/ปุม เนื้อหา

หนาแสดงขอมูล แสดงขอมูลสถานะของอุปกรณ ระดับหมึกพิมพและปริมาณที่ใช
ไป และบันทึกเหตุการณของอุปกรณ (เชน ขอผิดพลาดตางๆ)

หนาการต้ังคา แสดงการต้ังคาท่ีกําหนดคาไวสําหรับอุปกรณ และใหทาน
สามารถเปลี่ยนการต้ังคาเหลาน้ีได

หนาเครือขาย แสดงสถานะและการตั้งคาเครือขายท่ีกําหนดคาไวสําหรับ
อุปกรณ หนาเหลาน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ืออุปกรณเช่ือมตอเขากับ
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หนา/ปุม เนื้อหา

เครือขายเทาน้ัน หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การ
กําหนดคาตัวเลือกเครือขาย

หนา Bluetooth แสดงการต้ังคา Bluetooth ที่กําหนดคาไวสําหรับอุปกรณ และ
ใหทานสามารถเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเหลาน้ีได

ปุม Support and Order Supplies (การสนับ
สนุนและการสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลือง)

Support (สนับสนุน) ใหการบริการสนับสนุนตางๆ รวมท้ัง
บริการอิเล็กทรอนิกส เชน HP Instant Support,
myPrintMileage หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP
Instant Support และ myPrintMileage
Order Supplies (สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง) จะเช่ือมตอไป
ยังระบบการสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน

กลองเครื่องมือ (Windows)
กลองเคร่ืองมือจะใหขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ

หมายเหตุ กลองเครื่องมือสามารถติดต้ังไดจากแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน
โดยเลือกตัวเลือกการติดต้ังแบบเต็ม หากคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติตรงตามขอ
กําหนดเกี่ยวกับระบบ

การเปดกลองเครื่องมือ
• จาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิกที่

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

• คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรย ช้ีไปท่ี
Printer Model Name (ชื่อรุนเครื่องพิมพ) แลวจึงคลิกที่ Display
Printer Toolbox (แสดงกลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

แถบกลองเครื่องมือ

ในกลองเครื่องมือจะมแีถบตอไปนี้

แถบ เนื้อหา

Estimated Ink Level (ระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ)

• ขอมูลระดับหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ

หมายเหตุ ระดับหมึกท่ีแสดงจะเปนปริมาณโดย
ประมาณ ปริมาณหมึกท่ีเหลือจริงอาจแตกตางไป

• รานคาแบบออนไลน: ใหทานสามารถเขาใชงานเว็บไซต
ซ่ึงทานสามารถสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณ
แบบออนไลน
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แถบ เนื้อหา

• สั่งซื้อทางโทรศพัท: แสดงหมายเลขโทรศัพทที่ทาน
สามารถโทรติดตอเพ่ือสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ หมายเลขโทรศัพทเหลาน้ีไมไดสามารถใชไดใน
ทุกประเทศ/พ้ืนที่

• รายละเอยีดของตลับหมึกพิมพ: แสดงหมายเลขการสั่งซ้ือ
และวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ังไว

Information (ขอมูล) ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: ใหการเช่ือมโยงไปยัง
myPrintMileage และแสดงขอมูลเก่ียวกับฮารดแวรของ
อุปกรณและสภาพหัวพิมพ ตัวเลือกตางๆ ของแถบ
Information (ขอมูล) ประกอบดวย:
• Hardware information (ขอมูลเก่ียวกับฮารดแวร)
• myPrintmileage (หากติดต้ังไว)
• HP Instant Support
• HP printhead health (สภาพหัวพิมพของ HP)

Services (บริการ) • พิมพหนาการวนิิจฉัย Print PQ (คุณภาพการพิมพ):
ชวยใหทานสามารถวินิจฉัยปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
คุณภาพการพิมพของอุปกรณได หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

• พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง: ชวยใหทาน
สามารถพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของ
อุปกรณได หนาดังกลาวจะมีขอมูลเก่ียวกับอุปกรณและ
อุปกรณใชสิ้นเปลือง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวย
ตนเอง

• ปรับตําแหนงหัวพิมพ: จะแนะนําการดําเนินงานตามข้ัน
ตอนการปรับตําแหนงหัวพิมพ หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ การปรับต้ังหัวพิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพ: จะแนะนําการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนการทําความสะอาดหัวพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ

• ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม: ชวยใหทาน
สามารถปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหมได หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปรับเทียบมาตรฐาน
การข้ึนบรรทัดใหม

• การจัดการกระดาษ: ชวยใหทานสามารถตั้งคาการล็อก
ถาดและเลือกถาดที่กําหนดเปนคาเร่ิมตน (หากติดต้ัง
ถาด 2 ไว) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี กําหนด
คาถาด

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS)
ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP ประกอบดวยเครื่องมือสําหรับกําหนดคาการพิมพ, ปรับ
เทียบมาตรฐานอุปกรณ, ทําความสะอาดหัวพิมพ, พิมพหนาการวินิจฉัยการ
ทดสอบดวยตนเอง, สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน และหาขอมูลสนับ
สนุนจากเว็บไซต
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การเปดยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือก Library (ไลบรารี)่ แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)
3. เลือก HP จากนั้นเลือก Utilities (ยทูลิติี้) แลวจึงเลือก HP Printer

Selector (ตัวเลือกเครื่องพิมพ HP)
4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยทูิลติี้)

แผงของยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP

แผง Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)
• สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับหัวพิมพและตลับหมึก

พิมพที่ติดต้ังอยู
• ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลือง: แสดงตัวเลือกการเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก
• ขอมูลของอุปกรณ: แสดงขอมูลเกี่ยวกับรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ นอก

จากนี้ ยังชวยใหทานสามารถพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
ของอุปกรณไดดวย หนาดังกลาวจะมีขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและอุปกรณใช
สิ้นเปลือง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจกับหนา
การวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง

• การวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ: ชวยใหทานสามารถวินิจฉัยปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพการพิมพของอุปกรณได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

• ทําความสะอาด: จะแนะนําการดําเนินงานตามขั้นตอนการทําความสะอาด
หัวพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพ

• ปรับตําแหนง: จะแนะนําการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับตําแหนงหัว
พิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับต้ังหัวพิมพ

• ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม: ชวยใหทานสามารถปรับเทียบ
มาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหมได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ
ปรับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทัดใหม

• HP Support: เขาใชงานเว็บไซตของ HP ที่ทานสามารถคนหาการสนับ
สนุนสําหรับอุปกรณ, ลงทะเบียนอุปกรณ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับการสงคืน
อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพเพ่ือการนํากลับไปใชใหม

ใชเคร่ืองมือจัดการอุปกรณ 121



แผง Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)
• การกําหนดคาถาด: กําหนดชนิดและขนาดของวัสดุพิมพที่กําหนดเปนคา

เริ่มตนสําหรับถาด และตั้งลําดับความสําคัญของถาด หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ กําหนดคาถาด

• การตั้งคาเพิ่มเติม: เปดใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อเปล่ียนการตั้งคาเครือ
ขาย กําหนดคา IP สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย (Mac OS)
เครื่องมือนี้ชวยใหทานสามารถกําหนดคาเครือขายของอุปกรณได ทานสามารถ
กําหนดคาเครือขายไรสาย ตัวอยางเชน ช่ือตําแหนงเครือขายและโหมดแบบไร
สาย และการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย ตัวอยางเชน TCP/IP แอดเดรส, เรา
เตอร และซับเน็ตมาสก

การเปดยทูลิติี้การตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือก Library (ไลบรารี)่ แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)
3. เลือก HP จากนั้นเลือก Utilities (ยทูลิติี)้ แลวจึงเลือก Network

Printer Setup Utility (ยทูลิติี้การตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อกําหนดคาเครือขายของอุปกรณ

ซอฟตแวร HP Web Jetadmin
ซอฟตแวร HP Web Jetadmin เปนเครื่องมือการจัดการบนเว็บสําหรับการ
ติดต้ัง, การกําหนดคา (ทั้งแบบทีละสวนหรือแบบสําเร็จในคร้ังเดียว) จากระยะ
ไกล, ตรวจสอบสถานะ (รวมถึงระดับของอุปกรณใชสิ้นเปลือง), วินิจฉัย
จากระยะไกล และแกไขปญหาเกี่ยวกับอุปกรณเครือขายหลากหลายชนิดทั้งของ
HP และไมใชของ HP
หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ทานสามารถเขาใชงานไดจากที่ใดๆ ในเครือขาย
อินทราเน็ตของทานโดยใชเว็บเบราเซอรมาตรฐาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
หรือหากตองการดาวนโหลดซอฟตแวร ใหไปที่ www.hp.com/go/
webjetadmin
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HP Instant Support
HP Instant Support เปนชุดเครื่องมือบนเว็บสําหรับชวยแกไขปญหา ซึ่งจะ
ชวยใหทานคนหา วินิจฉัย และแกไขปญหาในการพิมพไดอยางรวดเร็ว
HP Instant Support จะใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณของทานดังตอไปนี้:
• การเขาใชงานคําแนะนําในการแกไขปญหาอยางงายๆ: ใหคําแนะนําที่ปรับ

ใหเหมาะกับอุปกรณของทาน
• การแกไขขอผิดพลาดเฉพาะอยางของอุปกรณ: ใหทานสามารถเขาใชงาน

ขอมูลที่สามารถชวยใหทานแกไขขอความแจงเตือนขอผิดพลาดที่เฉพาะ
เจาะจงกับอุปกรณของทานไดโดยตรง หากตองการดูคําอธิบายเกี่ยวกับ
ปญหา รวมทั้งขอแนะนําในการแกไขหรือปองกันปญหาน้ัน ใหคลิกที่การ
เช่ือมโยงที่อยูในขอความแจงเตือน

• การแจงขาวการอัพเดตไดรเวอรพิมพ: แจงเตือนใหทราบเมื่อมกีารอัพเด
ตใหมๆ สําหรับไดรเวอรของเครื่องพิมพ ขอความจะปรากฏขึ้นบนหนาโฮ
มเพจของ HP Instant Support ใหคลิกการเชื่อมโยงในขอความเพื่อไป
ยังสวนดาวนโหลดของเว็บไซต HP โดยตรง

• การรับบริการสนับสนุน: แสดงรายการของบริการสนับสนุนที่มใีหสําหรับ
อุปกรณของทาน

• การจัดการการใชหมึกและวัสดพุิมพ (myPrintMileage): ชวยใหทาน
จัดการและคาดการณการใชอุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณได 

• การวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของอุปกรณของทาน: เร่ิมการวินิจฉัย
การทดสอบของอุปกรณของทาน เลือก Printer (เครื่องพิมพ) จากเมนู
Self Help (ความชวยเหลือดวยตนเอง) บนหนา Instant Support เพ่ือ
เริ่มการวินิจฉัยอุปกรณ HP Instant Support จะตรวจสอบคอมพิวเตอร
จากนั้นรายการอุปกรณที่กําหนดคาไวจะปรากฏขึ้น เมื่อทานเลือกอุปกรณที่
ทานตองการวินิจฉัย HP Instant Support จะชวยใหทานทํางานตางๆ ได

• ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญแบบออนไลนของ HP (การสนทนาโดย
ตรง): ใหความชวยเหลืออยางมืออาชีพ จากผูเช่ียวชาญในฝายสนับสนุน
ของ HP ผานทางเว็บไดในทุกเวลาดวยการสนทนาสด เพียงแคสงคําถาม
หรือรายละเอียดปญหาของทาน ประวัติการใชงานอุปกรณลาสุด, การ
กําหนดคาระบบ, และการกระทําใดๆ ที่ทานพยายามทําจะถูกสงตอไปให
HP โดยอัตโนมัติ (เมื่อไดรับการอนุญาตจากทาน) เพ่ือที่ทานจะไดไมตอง
อธิบายปญหาของทานใหมอีก

• ฐานขอมูลความรู: ใชฐานขอมูลความรูของ HP เพ่ือคนหาคําตอบของคํา
ถามของทานอยางรวดเร็ว
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ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว

เมื่อทานใช HP Instant Support ขอมูลของอุปกรณโดยละเอียด เชน หมาย
เลขผลิตภัณฑ, สภาพขอผิดพลาด และสถานะ จะถูกสงไปยัง HP HP เคารพ
ความเปนสวนตัวของทานและจะจัดการกับขอมูลน้ีตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว
ในถอยแถลงความเปนสวนตัวแบบออนไลนของ HP (welcome.hp.com/
country/us/en/privacy.html)

หมายเหตุ หากตองการดูขอมูลท้ังหมดที่สงไปยัง HP ใหเลือก Source
(แหลงขอมูล) (สําหรับ Internet Explorer และ Opera) หรือ Page
Source (แหลงขอมูลของเว็บเพจ) (สําหรับ Netscape และ Mozilla
Firefox) จากเมน ูView (มุมมอง) ในเว็บเบราเซอร

การเขาใชงาน HP Instant Support
• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกท่ีแถบ Information (ขอมูล) แลวจึง

คลิกที่ HP Instant Support
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่ปุม Support (สนับสนุน) แลวจึงคลิกที่ HP

Instant Support

หมายเหตุ ปุม Support (สนับสนุน) จะมอียูในทุกหนา

หมายเหตุ อยาค่ันหนาเว็บเพจที่ใชเปด HP Instant Support หากทานค่ัน
หนาไซตนั้นไวแลวเช่ือมตอไปโดยใชที่ค่ันหนานั้น หนาน้ันๆ จะไมไดเปน
หนาท่ีเก็บขอมูลปจจุบันอยู

myPrintMileage
myPrintMileage เปนบริการที่ HP ใหมาเพื่อชวยใหทานสามารถติดตามและ
คาดการณปริมาณการใชอุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณ และวางแผนการซื้อ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองได

ในการใช myPrintMileage ทานตองมีส่ิงตอไปนี้:
• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
• เช่ือมตออุปกรณอยู
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ที่เว็บไซต myPrintMileage ทานสามารถดูผลวิเคราะหการพิมพ เชน ปริมาณ
หมึกพิมพที่ใชไป ตรวจสอบวาทานใชหมึกสีดําหรือหมึกสีมากกวา และจํานวน
หนาโดยประมาณที่ทานสามารถพิมพตอโดยใชหมึกพิมพท่ีเหลือได

การเขาใชงาน myPrintMileage
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่ปุม Support (สนับสนุน) แลวคลิกที่

myPrintMileage

หมายเหตุ ปุม Support (สนับสนุน) จะมอียูในทุกหนา

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Information (ขอมูล) แลวคลิ
กที่ myPrintMileage แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

• ทาสกบารของ Windows: คลิกขวาท่ีไอคอน HP Digital Imaging ใน
ทาสกบารของ Windows เลือกอุปกรณที่ทานตองการดูขอมูล แลวจึงคลิ
กที่ myPrintMileage

หมายเหตุ อยาค่ันหนาเว็บเพจที่ใชเปด myPrintMileage หากทานค่ันหนา
ไซตนั้นไวแลวเช่ือมตอไปโดยใชที่ค่ันหนานั้น หนานั้นๆ จะไมไดเปนหนาที่
เก็บขอมูลปจจุบันอยู

การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
ใชหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองเพื่อ:
• ดูขอมูลปจจุบันของอุปกรณ สถานะตลับหมึกพิมพ และสถานะเกี่ยวกับ

สภาพของหัวพิมพ
• ชวยในการแกไขปญหา
• ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณเสริม เชน อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
นอกจากนี้ หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองยังมีบันทึกเหตุการณลาสุด
ดวย
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หากทานจําเปนตองติดตอ HP การพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เองออกมากอนจะโทรศัพทไปมักจะชวยไดมาก

1. ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: แสดงขอมูลของอุปกรณ (เชน ช่ือผลิตภัณฑ
หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร), อุปกรณ
เสริมที่ติดต้ังไว (เชน อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน) และจํานวนหนาที่
พิมพจากถาดและอุปกรณเสริม

2. สถานะตลับหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณ (แสดงเปน
ภาพกราฟกรูปเกจวัด) และหมายเลขชิ้นสวน และวันหมดอายขุองตลับหมึก
พิมพ

หมายเหตุ ระดับหมึกที่แสดงจะเปนปริมาณโดยประมาณ ปริมาณหมึกที่
เหลือจริงอาจแตกตางไป

3. สถานะหัวพิมพ: แสดงสถานะเกี่ยวกับสภาพของหัวพิมพ และหมายเลขชิ้น
สวน, วันที่ติดต้ังครั้งแรก และวันที่หมดการรับประกันของหัวพิมพ รวมถึง
ปริมาณการใชหมึกรวมทั้งหมดดวย ตัวเลือกสถานะของหัวพิมพไดแก: ดี,
พอใช และเปลี่ยน หากสถานะเปน "พอใช" จะตองตรวจสอบคุณภาพการ
พิมพ แตยังไมตองเปลี่ยนหัวพิมพ หากสถานะเปน "เปลี่ยน" จะตองเปลี่ยน
หัวพิมพใหม เน่ืองจากอุปกรณจะไมทํางานจนกวาจะเปลี่ยนหัวพิมพ

4. บันทึกเหตุการณ: แสดงบันทึกของเหตุการณลาสุดที่เกิดข้ึน
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การพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
• แผงควบคุม: กด Setup (การตั้งคา) เลือก Print Report (พิมพ

รายงาน) เลือก Self-Test Report (รายงานการทดสอบตนเอง) จากนั้น
กด OK (ตกลง)

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Services (บริการ) แลวคลิกที่
Print Self Test Diagnostic Page (พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบ
ดวยตนเอง)

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Device Information (ขอมูล
ของอุปกรณ) จากแผง Information and Support (ขอมูลและการ
สนับสนุน) แลวจึงคลิกที่ Print Configuration Page (พิมพหนาการ
กําหนดคา)

การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย
หากอุปกรณตอเช่ือมอยูกับเครือขาย ทานสามารถพิมพ ีหนาการกําหนดคาเครือ
ขายเพื่อดูการตั้งคาเครือขายของอุปกรณ ทานสามารถใชหนาการกําหนดคา
เครือขายเพื่อชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขายได หากทานจําเปน
ตองติดตอ HP การพิมพหนานี้ออกมากอนจะโทรศัพทติดตอจะชวยไดมาก
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หนาการกําหนดคาเครือขาย
1. ขอมูลทั่วไป: แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบันและประเภทการเชื่อมตอ

เครือขายที่กําลังใชงาน และขอมูลอื่นๆ เชน URL ของเว็บเซิรฟเวอรในตัว
2. 802.3 ใชสาย: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายท่ี

กําลังใชงาน เชน IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก เกตเวยเร่ิมตน พรอมกับ
ฮารดแวรแอดเดรสของอุปกรณ

3. 802.11 ไรสาย: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายที่
กําลังใชงาน เชน IP แอดเดรส โหมดการสื่อสาร ช่ือเครือขาย ประเภทของ
การพิสูจนตัวตน และความแรงของสัญญาณ

4. Bluetooth: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอไรสาย Bluetooth เชน ช่ือ
อุปกรณและแอดเดรส พรอมกับรหัสผาน

5. SNMP: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและสถานะของ SNMP ปจจุบัน
รวมถึงการตั้งคาช่ือคอมมูนิต้ี

การพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายจากแผงควบคุม
• หากอุปกรณมีจอแสดงผลแบบสองบรรทัด: กดปุม Setup (การตั้งคา)

เลือก Network Setup (การตั้งคาเครือขาย) เลือก Print Network
Settings (พิมพการตั้งคาเครือขาย) จากน้ันกด OK (ตกลง)

• หากอุปกรณมีจอแสดงผลสี: กดปุม Setup (การตั้งคา) เลือก Network
(เครือขาย) เล ือก View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย)
เลือก Print Network Configuration Page (พิมพหนาการกําหนด
คาเครือขาย) จากน้ันกด OK (ตกลง)

คําจํากัดความของระยะของชองสัญญาณ
ตารางตอไปน้ีจะแสดงคําจํากัดความของระยะของชองสัญญาณแบบไรสาย
802.11

ตัวเลขตัวแรกจะแทนหมายเลขพื้นท่ี

Locale 0: ชองสัญญาณ 1-11:

• 802.11b กําลังสูง
• 802.11g กําลังตํ่า

Locale 1: ชองสัญญาณ 1-13:

• 802.11b กําลังตํ่า
• 802.11g กําลังตํ่า

Locale 2: ชองสัญญาณ 1-14:

• 802.11b กําลังตํ่า
• 802.11g กําลังตํ่า
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หมายเหตุ 802.11g จะไมสามารถใชไดกับชองสัญญาณ 14

ตัวเลขตัวท่ีสองจะแทนโหมดความเขากันไดของเครือ
ขายเฉพาะกิจ

0: สถานะการเช่ือมตอเฉพาะกิจตามท่ีระบุ
1: เครือขายเฉพาะกิจเสมือนวาเช่ือมตออยูตลอดเวลา

ตัวเลขตัวท่ีสามจะแทนขอจํากัดของอัตราโครงสรางพ้ืน
ฐาน

0: 802.11b หรือ 802.11g
1: 802.11b เทาน้ัน

ตัวเลขตัวท่ีสี่จะแทนขอจํากัดของอัตราเครือขายเฉพาะกิจ 0: 802.11b หรือ 802.11g
1: 802.11b เทาน้ัน

การกําหนดคาตัวเลือกเครือขาย
ทานสามารถจัดการกับการตั้งคาเครือขายของอุปกรณผานทางแผงควบคุมตามที่
อธิบายไวในสวนถัดไป การตั้งคาข้ันสูงเพิ่มเติมจะมอียูในเว็บเซิรฟเวอรในตัว
ทานสามารถเขาใชงานเครื่องมือการกําหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบราเซอร
โดยใชการเชื่อมตอเครือขายเขากับอุปกรณที่มีอยู หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟเวอรในตัว

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายเบื้องตน
ตัวเลือกในแผงควบคุมจะชวยใหทานสามารถตั้งคาและจัดการการเชื่อมตอแบบ
ไรสายและดําเนินการจัดการเครือขายในลักษณะตางๆ ได ซึ่งรวมถึงการเรียกดู
การตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาเริ่มตนของเครือขาย การเปดและปดวิทยุไร
สาย และการเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย

การใชตัวชวยการติดตั้งแบบไรสาย

ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายจะชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการเชื่อม
ตอแบบไรสายกับอุปกรณไดงายข้ึน หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติด
ต้ังการเชื่อมตอไรสายและตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย โปรดดูท่ี การต้ังคา
อุปกรณสําหรับการส่ือสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุนเทาน้ัน)

ดแูละพิมพการตั้งคาเครือขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุม หรือสามารถ
พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมได Network
Configuration Page (หนาการกําหนดคาเครือขาย) จะแสดงการตั้งคาเครือ
ขายที่สําคัญทั้งหมด เชน IP แอดเดรส, ความเร็วในการเชื่อมตอ, DNS และ

(ทําตอ)
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mDNS หากขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย โปรดดูที่ การทําความเขาใจหนา
การกําหนดคาเครือขาย

1. กดปุม Setup (การตั้งคา)
2. กดปุมลูกศรจนกระทั่ง Network (เครือขาย) มแีถบสวางกํากับอยู แลวจึง

กด OK (ตกลง)
3. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

• หากตองการแสดงการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย (อีเทอรเน็ต) ใหเลือก
View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) จากนั้นเลือก
Display Wired Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบใช
สาย)

• หากตองการแสดงการตั้งคาเครือขายแบบไรสาย ใหเลือก View
Network Settings (ดกูารตั้งคาเครือขาย) จากน้ันเลือก Display
Wireless Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบไรสาย)

• หากตองการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย ใหเลือก View
Network Settings (ดกูารตั้งคาเครือขาย) จากน้ันเลือก Print
network configuration page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขาย)

การเปดและปดวิทยไุรสาย

โดยปกติ วิทยุไรสายจะเปด โดยจะทราบไดจากไฟสีนํ้าเงินที่ดานหนาของ
อุปกรณ หากตองการใหการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายยังคงอยู วิทยุตอง
ยังเปดอยู อยางไรก็ตาม หากทานเช่ือมตออุปกรณเขากับเครือขายแบบใชสาย
ทานตองเชื่อมตอ USB และไมใชวิทยุ ในกรณีนี้ ทานอาจตองปดวิทยุ
1. กดปุม Setup (การตั้งคา)
2. กดปุมลูกศรจนกระทั่ง Network (เครือขาย) มแีถบสวางกํากับอยู แลวจึง

กด OK (ตกลง)
3. เลือก Wireless Radio (วิทยไุรสาย) จากนั้นเลือก Yes (ใช) เพ่ือเปด

วิทยุ หรือเลื อก No (ไม) เพ่ือปดวิทยุ

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นสูง
การตั้งคาเครือขายข้ันสูงมีไวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการต้ังคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง การตั้งคาข้ันสูง
ประกอบดวย Link Speed (ความเร็วในการเชื่อมตอ), IP Settings (การตั้ง
คา IP) และ Memory Card Security (การปองกันการดหนวยความจํา)
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การตั้งความเร็วในการเชื่อมตอ

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชในการรับสงขอมูลผานทางเครือขายได คาเริ่ม
ตนคือ Automatic (อัตโนมัต)ิ
1. กดปุม Setup (การตั้งคา)
2. กดปุมลูกศรจนกระทั่ง Network (เครือขาย) มีแถบสวางกํากับอยู แลวจึง

กด OK (ตกลง)
3. เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) จากนั้นเลือก Link Speed

(ความเร็วในการเชื่อมตอ)
4. กดหมายเลขที่อยูถัดจากความเร็วในการเช่ือมตอที่สอดคลองกับฮารดแวร

เครือขายของทาน:
• 1. Automatic (อัตโนมัต)ิ
• 2. 10-Full
• 3. 10-Half
• 4. 100-Full
• 5. 100-Half

การดูการตั้งคา IP
• จอแสดงผลสี: การดู IP แอดเดรสของอุปกรณจากแผงควบคุม ใ หกดปุม

Setup (ตั้งคา) เลือก Network (เครือขาย) เล ือก View Network
Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) จากนั้นเลือก Display Wired
Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบใชสาย) หรือ Display
Wireless Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบไรสาย)

• จอแสดงผลสองบรรทัด: การดู IP แอดเดรสของอุปกรณ ทานตองพิมพหนา
การกําหนดคาเครือขาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความ
เขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเปลี่ยนการตั้งคา IP
คา IP ที่กําหนดเปนคาเริ่มตนสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic
(อัตโนมัต)ิ ซึ่งจะกําหนดคา IP โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใช
ข้ันสูง ทานอาจตองการเปลี่ยน IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก หรือเกตเวยเริ่มตน
ดวยตนเอง

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส
IP แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทาน
จะไมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณได
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1. กดปุม Setup (การตั้งคา)
2. กดปุมลูกศรจนกระทั่ง Network (เครือขาย) มแีถบสวางกํากับอยู แลวจึง

กด OK (ตกลง)
3. เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) เลือก IP Settings (การตั้ง

คา IP) จากนั้นเลือก Manual IP Settings (การตั้งคา IP ดวยตนเอง)
4. กดหมายเลขที่อยูถัดจากการตั้งคา IP:

• 1. IP Address (แอดเดรส)
• 2. Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก)
• 3. Default Gateway (ดฟีอลตเกตเวย)

5. ปอนขอมูลที่จะเปลี่ยนแปลง จากน้ันกด OK (ตกลง)

การตั้งคาโทรสารสําหรับอุปกรณ (ในบางรุนเทานั้น)
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือเริ่มตนใชงานเสร็จเรียบรอยแลว ให
ใชวิธีการใชงานในบทน้ีเพ่ือดําเนินการตั้งคาโทรสารใหเสร็จสมบูรณ เก็บคูมือ
เริ่มตนใชงานของทานไวเพ่ือใชในภายหลัง

ในสวนนี้ ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหการสงโทรสารสามารถทํา
งานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจมีอยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร
สาร HP) (Mac) เพ่ือชวยติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสาย
หรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาใชงาน Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup
Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร HP) (Mac) ผานทางซอฟตแวรท่ีทานติด
ต้ังเพื่อใชกับอุปกรณ หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทร
สาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร
HP) (Mac OS) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จ
สมบูรณ
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การตั้งคาโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของระบบ
โทรศัพทที่ประเทศ/พ้ืนที่ของทานใช คําแนะนําในการตั้งคาโทรสารจะแตกตาง
กันไป โดยข้ึนอยูกับวาทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
• หากไมพบรายชื่อประเทศ/พ้ืนที่ของทานในตารางนี้ แสดงวาทานอาจใช

ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" บนอุปกรณ แต
อุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่อยูบนผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณอาจมชีองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังเพิ่ม
เติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทําใหทานสามารถเชื่อมตออุปกรณโทร
คมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่ทานใชเสียบเขากับ
อุปกรณได

• หากประเทศ/พ้ืนที่ของทานมีช่ืออยูในตาราง ทานอาจจะมรีะบบโทรศัพท
แบบขนานอยูก็เปนได ในระบบโทรศัพทแบบขนาน ทานสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันเขากับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ท่ี
อยูดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของทานเปนแบบขนาน HP ขอแนะนํา
ใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอ
อุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ตาราง 9-1  ประเทศ/พื้นทีท่ีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากทานไมแนใจวาทานมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของทาน

การเลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือสํานักงานของทาน

ในการสงโทรสาร ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทใด (หากมี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณของทาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากทานอาจตอง
เช่ือมตออุปกรณสํานักงานท่ีมอียูบางอยางเขากับอุปกรณโดยตรง และอาจจะตอง
เปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสงโทรสารได

เพ่ือหาวิธีที่ดีท่ีสุดท่ีจะติดต้ังอุปกรณในบานหรือสํานักงานของทาน กอนอื่นให
อานคําถามในสวนนี้แลวบันทึกคําตอบไว จากนั้น ใหดูขอมูลอางอิงในตารางใน
สวนตอไปนี้ แลวเลือกการติดต้ังที่แนะนําโดยอิงจากคําตอบของทาน
โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม (ในประเทศ/พ้ืนที่ของทานอาจเรียก DSL วา ADSL)
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การต้ังคาอุปกรณทีม่ ีDSL โดยไมตอง
ตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป

2. ทานใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจทิัล (ISDN) หรือไม?
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี C: การต้ังคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป
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3. ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
ทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ
อยูบนสายเดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอ่ืนๆ
หากทานตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาทานใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะใชหรือไม? บริษัท
โทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมหีมาย
เลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได
เมื่อทานใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขของ
โทรศัพทจะแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน ทานสามารถกําหนดเสียงเรียก
เขาดังหนึ่งครั้ง สองครั้งและสามครั้งไดสําหรับหมายเลขที่แตกตางกัน ทาน
อาจจะกําหนดหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขาดังหนึ่ง
สําหรับสายสนทนา และหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขา
ดังสองครั้งสําหรับสายโทรสาร ซึ่งจะใชใหทานแยกความแตกตางระหวาง
สายสนทนาและสายโทรสารไดเมื่อโทรศัพทดัง

4. ทานรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารจาก
อุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป

5. ทานมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ
หรือไม?
ทานไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากทาน
ตอบใช สําหรับคําถามตอไปน้ี ทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
• ทานสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

ตางๆ ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
• ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ

dial-up connection?
• ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

connection?
ตอบคําถามตอไป
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6. ทานมีอุปกรณตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับโทรสารจากอุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป

7. ทานสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน
ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่ทานใชสําหรับการโทรเพื่อรับสงโทรสาร
จากอุปกรณของทานหรือไม?
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ

เลือกวิธตีิดตั้งโทรสารสําหรับกรณขีองทาน

ตอนนี้เมื่อทานตอบคําถามท้ังหมดเกี่ยวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับอุปกรณแลว ทานก็พรอมที่จะเลือกประเภทการติดต้ังที่ดีที่สุด
สําหรับบานหรือสํานักงาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการทั้งหมดที่ใชงานได
กับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทาน ตอจากน้ันใหดูกรณีการติดต้ังที่
เหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทาน ในบทนี้จะมี
คําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละกรณี

ถาทานตอบคําถามท้ังหมดในสวนกอนหนาน้ีแลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังที่บานหรือสํานักงานของทานไมไดอธิบายไวในบท
นี้ ใหติดต้ังอุปกรณเหมือนเปนโทรศัพทระบบอนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแน
ใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือมตอปลายสายเขากับชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังและอีกปลายสายเขากับพอรตท่ีติดปายไววา 1-
LINE ที่อยูดานหลังของอุปกรณ หากทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบกับ
ปญหาการสงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

None (ไมมี)
(ทานไดตอบคําถามทุกขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมรับสายสนทนา)

อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 1 วา ใช)

กรณี B: การต้ังคาอุปกรณท่ีมี DSL อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

ระบบ PBX หรือ ISDN
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 2 วา ใช)

กรณี C: การต้ังคาอุปกรณท่ีมีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการเสียงเรียกเขาพิเศษ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 3 วา ใช)
กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียก
เขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน

อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

สายสนทนา

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 วา ใช)
กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสาร
รวมกัน

อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 7
วา ใช)

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใช
รวมกับวอยซเมล

อางอิงประเทศของทานใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 5
วา ใช)

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชรวม
กับโมเด็มของคอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 6
วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวม
กับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5
และ 6 วา ใช)

กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารท่ี
ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
และเคร่ืองตอบรับโทรศัพท

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการฝากขอ
ความเสียง

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5
และ 7 วา ใช)

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

ไมสามารถใชได

(ทําตอ)
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กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)
หากทานมสีายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับสายเพื่อสนทนา และทานไม
มอีุปกรณอื่นท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคาอุปกรณของทานตามทีไ่ด
อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 9-1  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การติดตั้งอุปกรณโดยใชสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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กรณ ีB: การตั้งคาอุปกรณทีม่ ีDSL
หากทานใชบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพทและไมไดเช่ือมตออุปกรณใดๆ
เขากับอุปกรณ ใหใชคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและอุปกรณของทาน ตัวกรองสัญญาณ
DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลที่อาจรบกวนอุปกรณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถสื่อ
สารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (ในประเทศ/พ้ืนที่ของทานอาจเรียก DSL
วา ADSL)

หมายเหตุ หากทานมสีาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวกรองสัญญาณ ทานจะ
ไมสามารถสงและรับโทรสารโดยใชอุปกรณได

ภาพ 9-2  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของทาน

3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การตั้งคาอุปกรณทีม่ ีDSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

พอรตที่วางบนตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขา
กับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

เนื่องจากมสีายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว ทานอาจตองหาสาย
โทรศัพทมาเพิ่มสําหรับการติดต้ังแบบนี้
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3. ตอสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

กรณ ีC: การตั้งคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากทานใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังน้ี
• หากทานใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN ใหเช่ือมตอ

อุปกรณเขากับพอรตที่กําหนดใหใชสําหรับโทรสารและโทรศัพท นอกจาก
น้ี ใหตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของทานแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานกําหนดพอรตสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน ทานอาจจะกําหนดพอรตหน่ึง
สําหรับโทรศัพทและกลุมโทรสาร 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตเอนก
ประสงค หากทานพบปญหาขณะเชื่อมตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของ
อุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กําหนดใหเปนพอรต
เอนกประสงค ซึ่งอาจจะระบุวา "multi-comb" หรือคําอื่นท่ีมคีวาม
หมายในทํานองเดียวกัน

• หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบ PBX แบบดิจิตอลสวนใหญจะมีเสียงเรียกสายซอนที่
กําหนดคาเริ่มตนเปน "เปด" เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทร
สาร และทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารโดยใชอุปกรณได ดูคํา
แนะนําในการปดเสียงของสายเรียกซอนในเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
ระบบโทรศัพท PBX

• หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือ
เช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะหากไมใชสาย
ดังกลาว ทานอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตาง
จากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทที่ให
มามขีนาดสั้นเกินไป ทานสามารถซื้อตัวตอพวงเพ่ือตอขยายสายโทรศัพท
จากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น
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กรณ ีD: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทําใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แต
ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคาอุปกรณตามที่ได
อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 9-3  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การตั้งคาอุปกรณทีม่บีริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบท่ีบริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของทาน

หมายเหตุ โดยปกติแลว อุปกรณจะถูกต้ังคาใหรับเสียงเรียกเขาทุกรูป
แบบ หากทานไมไดต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดใหกับหมายเลขโทรสาร
อุปกรณอาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไมรับสายใดๆ เลย
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4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

อุปกรณจะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซึ่งทานเลือก (การตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียงเรียก
เขาตามจํานวนท่ีทานเลือก (การต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีE: สายทีใ่ชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และทาน
ไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือวอยซเมล) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณ
ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 9-4  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

3 โทรศัพท (ทางเลือก)
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การตั้งคาอุปกรณทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
• หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่

มีปาย 2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับ
พอรตนี้

• หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบิลของอุปกรณท่ีมกีารตอกับชองเสียบสายบน
ผนัง

3. ทานจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากทานต้ังคาใหอุปกรณใหรับสาย อัตโนมัต ิอุปกรณจะรับสายเรียก

เขาและรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี อุปกรณจะไมสามารถแยก
ระหวางสายสนทนาหรือสายโทรสารได หากทานสงสัยวาเปนสาย
สนทนา ทานตองรับสายกอนที่อุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณ
เพ่ือรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัต)ิ

• หากทานต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง ทานตองอยูรับสาย
โทรสารที่เขามาเอง มิฉะน้ัน จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการ
ต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto Answer
(ตอบรับอัตโนมัต)ิ

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทร
สารจากอุปกรณที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับวอยซเมล
หากทานรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และทานยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาอุปกรณตามที่ไดอธิบายในสวนนี้
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หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการวอยซเมล
ของทานใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร ทานจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา ทานตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากทานตอง
การรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อ
สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

ภาพ 9-5  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"

การตั้งคาอุปกรณทีม่บีริการวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองพรอมท่ีจะรับสายโทรสารที่เขามา มิฉะนั้น อุปกรณจะไมสามารถรับ
โทรสารได
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กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากทานมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมโีมเด็มคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
สายน้ี ใหต้ังคาอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ หากทานใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอร โมเ ด็มนั้นจะใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ ทานจะไมสามารถใชงานโมเด็มและอุปกรณได
ในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสาร
ขณะท่ีทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

• การต้ังคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• การต้ังคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากทานกําลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเ พ่ือทําการสงโทรสารและตอกับ
โมเด็ม dial-up คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําสั่งเหลาน้ีในการตั้งคาอุปกรณ

ภาพ 9-6  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
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การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดาน
หลังอุปกรณ

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

4. หากทานต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ หากทานไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากทานใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทนั้นเพ่ือสงโทรสาร ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําเหลานี้เ  พ่ือต้ังคาโทรสารของทาน

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสาย DSL/ADSL
ตอปลายสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือเช่ือมตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลัง
ของอุปกรณ ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลกับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 Computer (คอมพิวเตอร)

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ตัวแยกคู
ขนานมพีอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยา
ใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวท่ีดานหลัง
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การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

ตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับดานหลังของอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบาน
หรือสํานักงาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
4. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
6. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคาอุปกรณตามที่
อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็มของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
อุปกรณ ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียว
กันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารขณะที่ทาน
กําลังใชโมเด็มของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของ

คอมพิวเตอร

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากทานใชสายโทรศัพทของทานสําหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคาโทรสารของทาน
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การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวท่ีดานหลัง)

ภาพ 9-7  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 9-8  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณซ่ึงเสียบเขากับพอรต 1-LINEท่ีดานหลังของ
อุปกรณ

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 Computer (คอมพิวเตอร)

5 โทรศัพท
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การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ถอดสายออกจาก
ชองเ สียบสายโทรศัพทบนผนังและเสียบเขากับตัวแยกสายแบบขนาน

3. เสียบสายโทรศัพทจากตัวแยกสายแบบขนานเขากับพอรต 2-EXT ดานหลัง
ของอุปกรณ

4. การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

6. หากทานต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ หากทานไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

7. ทานจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากทานต้ังคาใหอุปกรณใหรับสาย อัตโนมัติ อุปกรณจะรับสายเรียก

เขาและรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีนี้ อุปกรณจะไมสามารถแยก
ระหวางสายสนทนาหรือสายโทรสารได หากทานสงสัยวาเปนสาย
สนทนา ทานตองรับสายกอนที่อุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณ
เพ่ือรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัต)ิ

• หากทานต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง ทานตองอยูรับสาย
โทรสารที่เขามาเอง มิฉะนั้น จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการ
ต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto Answer
(ตอบรับอัตโนมัต)ิ

8. รันการทดสอบโทรสาร
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หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทดานหลังสองพอรต
ทานไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน ทานสามารถเสียบสายโทรศัพท
เขากับพอรต "OUT" ที่โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรได

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทร
สารจากอุปกรณที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง
หากทานใชสายโทรศัพทของทานสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคาโทร
สารของทาน

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคําแนะนําเหลานี้หากคอมพิวเตอรของทานมีโมเด็ม DSL/ADSL

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร)

7 โทรศัพท

หมายเหตุ ทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ตัวแยกคู
ขนานมพีอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยา
ใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวท่ีดานหลัง
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การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการ DSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL
เพ่ิมเติม มิฉะน้ันทานจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
ตัวตอแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

3. หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตท่ีมี
ปาย 2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้

4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและเชื่อม
ตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหต้ังคา
อุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 9-9  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

3 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตั้งคาอุปกรณทีม่สีายสนทนา/รับสงสายโทรสารใชรวมกันกับเครื่องตอบรับ
โทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตที่มปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานเขา
กับอุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึก
ลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของทานได

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน
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4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทานควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ ทานสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปน

จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีอุปกรณของทานจะสามารถรองรับได (จํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนที่กําหนด และจะสงเสียงคําทักทายท่ีบันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของทานจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

กรณ ีJ: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็ม PC และเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทน้ีดวย ใหต้ัง
คาอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวม
กันกับอุปกรณ ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลา
เดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารขณะที่
ทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอิน
เทอรเน็ต

• สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ
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สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวท่ีดานหลัง)

ภาพ 9-10  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 9-11  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทที่ตอเขากับตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"
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การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดาน
หลังอุปกรณ

3. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ
เขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานเขา
กับอุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึก
ลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของทานได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทานควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ ทานสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

6. หากทานต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ หากทานไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
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9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปน
จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของทานจะสามารถรองรับได (จํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่)

10. รันการทดสอบโทรสาร

หมายเหตุ หากทานกําลังใชคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศัพทสองพอรต
ทานไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน ทานสามารถตอเครื่องตอบ
รับโทรศัพทเขากับพอรต "OUT" ดานหลังของคอมพิวเตอรได

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด และจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของทานจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณซ่ึงตอกับพอรต 1-LINEท่ีดานหลังของอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร)

7 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

8 โทรศัพท (ทางเลือก)
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หมายเหตุ ทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ตัวแยกคู
ขนานมพีอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยา
ใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSLจากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL

ของทาน

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการDSL/ADSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ
DSL/ADSL เพ่ิมเติม มิฉะนั้นทานจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลัง
สนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL/
ADSL เขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพท
แบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยูในบานหรือสํานัก
งาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย
4. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานเขา
กับอุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึก
ลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของทานได

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
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8. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปน
จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของทานจะสามารถรองรับได

หมายเหตุ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/พ้ืนท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด และจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของทานจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

หากทานใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร
และมีโมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคา
โทรสารของทาน

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และวอยซเมล

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครบริการ
วอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการวอยซเมล
ของทานใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร ทานจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา ทานตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากทานตอง
การรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อ
สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับอุปกรณ
ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียวกันได
ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
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พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 9-12  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 9-13  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

4 โทรศัพท

การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดาน
หลังอุปกรณ

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
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4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

5. หากทานต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ หากทานไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
7. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองพรอมที่จะรับสายโทรสารที่เขามา มิฉะน้ัน อุปกรณจะไมสามารถรับ
โทรสารได

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณสําหรับการรับและสงโทร
สารโดยการใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูที่เว็บไซตการกําหนดคาโทร
สารสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของทาน

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน www.hp.com/de/faxconfig

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

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

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

สวีเดน www.hp.se/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

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

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

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig
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สเปน www.hp.es/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือทานสามารถใช
อุปกรณรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได

หมายเหตุ ตองติดต้ัง Microsoft Internet Explorer 6.0 บนระบบ
คอมพิวเตอรจึงจะรันโปรแกรมการติดต้ังน้ีได

นอกจากนี้ ทานจะตองมสีิทธิของผูดูแลระบบจึงจะสามารถติดต้ังไดรเวอร
เครื่องพิมพบนระบบ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows
Server 2003 ได

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหทานเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เน่ืองจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหทานมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากทานเช่ือมตอสาย
เคเบิลไวกอนแลว โปรดดูที่ การเช่ือมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดต้ังซอฟตแวร

การเชื่อมตอโดยตรง
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB

หมายเหตุ หากทานติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณและเชื่อมตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานจะสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณอื่นๆ เขากับคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันโดยใชสายเคเบิล USB ได
โดยไมตองติดต้ังซอฟตแวรซ้ําอีก

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหทานเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เน่ืองจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหทานมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากทานเช่ือมตอสาย
เคเบิลไวกอนแลว โปรดดูที่ การเช่ือมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดต้ังซอฟตแวร

การติดตั้งซอฟตแวรกอนทีจ่ะเชื่อมตออุปกรณ (แนะนํา)
1. ปดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใชงานอยู
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนูของซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ังใน
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน..

บท 9
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3. จากเมนูของซดีีใหคลิกท่ี Install (ติดตั้ง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

4. เมื่อมขีอความแจง ใหเปดอุปกรณแลวเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม)
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร และไอคอนอุปกรณจะถูกสรางขึ้นใน
โฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานอาจตอสายเคเบิล USB ในภายหลังเมื่อทานตองการใช
อุปกรณ

นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ โดยใช
ระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การเชื่อมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดตั้งซอฟตแวร

หากทานเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรกอนจะติดต้ังซอฟตแวรของ
อุปกรณ ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) จะปรากฏขึ้น
บนหนาจอคอมพิวเตอร

หมายเหตุ หากทานเปดอุปกรณแลว อยาเพิ่งปดหรือถอดสายเคเบิลจาก
อุปกรณในระหวางที่โปรแกรมติดต้ังกําลังทํางาน มิฉะน้ัน โปรแกรมติดต้ังจะ
ทํางานไมสําเร็จ

1. ในกรอบโตตอบ Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) ที่แสดง
วิธีคนหาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก Advanced (ข้ันสูง) แลวคลิ
กที่ Next (ถัดไป)

หมายเหตุ อยาใหตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวร
ใหม) คนหาไดรเวอรเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

2. ทําเครื่องหมายลงในกลองตัวเลือกเพื่อระบุที่อยูของไดรเวอร และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีเครื่องหมายเลือกในกลองตัวเลือกอื่นๆ

3. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี หากเมนขูองแผนซดีีปรากฏขึ้น
ใหปดไป

4. เรียกดูเพ่ือคนหาไดเรกทอรี่รากบนแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน (ตัวอยางเชน
D) แลวคลิกที่ OK (ตกลง)

5. คลิกที่ Next (ถัดไป) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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6. คลิกที่ Finish (เสร็จสิ้น) เพ่ือปดตัวชวย Found New Hardware (พบ
ฮารดแวรใหม) ตัวชวยจะเริ่มการทํางานของโปรแกรมติดต้ังโดยอัตโนมัติ
(อาจใชเวลาสักครู)

7. ทํากระบวนการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะท่ี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบน
เครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

ในเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่ อุปกรณจะถูกเช่ือมตอโดยตรงกับข้ัวตอ
USB บนคอมพิวเตอรท่ีเลือก (เรียกวาเซิรฟเวอร) และจะใหคอมพิวเตอรอื่นๆ
(เคร่ืองลูกขาย) เขาใชรวมกัน

หมายเหตุ เมื่อใชอุปกรณที่เช่ือมตอโดยตรงรวมกัน ควรใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการใหมลาสุดเปนเซิรฟเวอร ตัวอยางเชน หากทานมี
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP กับคอมพิวเตอรอีกเครื่อง
หนึ่งที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows เวอรชันกอนๆ ใหใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows XP เปนเซิรฟเวอร
ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงานตํ่าเทานั้น
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพไปยัง
อุปกรณ

มแีตคุณสมบัติในการพิมพเทานั้นที่จะใชรวมกัน คุณสมบัติในการสแกน ทํา
สําเนา และโทรสารจะไมสามารถใชรวมกันได

1. คลิกที่ Start เล่ือนไปยัง Settings จากนั้น คลิกที่ Printers หรือ
Printers and Faxes
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers

2. คลิกขวาท่ีไอคอนของอุปกรณ คลิกที่ Properties (คุณสมบัต)ิ แลวจึงคลิ
กที่แถบ Sharing (การใชรวมกัน)

3. คลิกตัวเลือกเพื่อใชอุปกรณรวมกัน แลวกําหนดชื่อสําหรับใชรวมกัน
4. หากตองการใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรลูกขายที่ใช Windows เวอรชัน

อื่นๆ ใหคลิกที่ Additional Drivers (ไดรเวอรเพิ่มเติม) เพ่ือติดต้ังได
รเวอรเหลานั้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน แผนซีดีเริ่มตนการใช
งานตองอยูในไดรฟซีดี

บท 9
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การเชื่อมตอเครือขาย
หากอุปกรณสามารถรองรับระบบเครือขาย ก็จะใชอุปกรณรวมกันในสภาพแวด
ลอมแบบเครือขาย โดยเช่ือมตอเขากับเครือขายโดยตรงได การเชื่อมตอแบบนี้
จะมคีวามสามารถในการจัดการอุปกรณโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวจาก
คอมพิวเตอรบนเครือขายเครื่องใดก็ได

หมายเหตุ ตองติดต้ัง Microsoft Internet Explorer 6.0 บนระบบ
คอมพิวเตอรจึงจะรันโปรแกรมการติดต้ังนี้ได

เลือกตัวเลือกการติดต้ังสําหรับประเภทของเครือขายที่ทานมอียู:
• เครือขายแบบเครื่องลูกขาย/เซิรฟเวอร: หากเครือขายของทานมี

คอมพิวเตอรที่จะใชเปนเซิรฟเวอรพิมพโดยเฉพาะ ใหติดต้ังซอฟตแวรของ
อุปกรณบนเซิรฟเวอรนั้นกอน แลวจึงติดต้ังซอฟตแวรลงในเครื่องลูกขายที่
เหลือ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดต้ังอุปกรณบนเครือขาย
และ การติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณบนคอมพิวเตอรลูกขาย หากทานใช
วิธีนี้ ทานจะไมสามารถใชคุณสมบัติท้ังหมดของอุปกรณรวมกันได
คอมพิวเตอรเครื่องลูกขายจะสามารถสั่งพิมพจากอุปกรณไดเพียงอยางเดียว
เทานั้น

• เครือขายแบบ peer-to-peer: หากทานมเีครือขายแบบ peer-to-peer
(เครือขายท่ีไมมีเซิรฟเวอรพิมพโดยเฉพาะ) ใหติดต้ังซอฟตแวรบน
คอมพิวเตอรที่จะใชอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การติดต้ัง
อุปกรณบนเครือขาย

นอกจากนี้ ทานยังสามารถเชื่อมตอไปยังเครื่องพิมพเครือขายบนเครือขายทั้ง
สองแบบไดโดยใชตัวชวย Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) ใน Windows
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใช Add
Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)

การติดตั้งอุปกรณบนเครือขาย

ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณในเครือขายลักษณะ
ตางๆ:
ทานมีเครือขายแบบ peer-to-peer (เครือขายท่ีไมมีเซิรฟเวอรพิมพโดย
เฉพาะ)
1. ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรตเครือขายของอุปกรณ แลวเช่ือมตอ

อุปกรณเขากับเครือขาย
2. ปดโปรแกรมไฟรวอลลเสริม และโปรแกรมประยุกตใดๆ ท่ีกําลังทํางานอยู

บนระบบคอมพิวเตอรที่กําลังใชเปนเซิรฟเวอรพิมพ
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3. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะเริ่มทํางานโดย
อัตโนมัติ หากเมนขูองซีดีไมเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูไดรฟซีดีของ
คอมพิวเตอรแลวดับเบิลคลิกท่ี Setup.exe

4. จากเมนขูองซดีีใหคลิกที่ Install (ติดตั้ง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

5. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือก Wired
network/Wireless (เครือขายแบบใชสาย/ไรสาย) จากนั้นคลิก Next
(ถัดไป)

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่หนาจอเพื่อดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น

หมายเหตุ หากตองการใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรลูกขายที่ใช
Windows โปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณบนคอมพิวเตอรลูก
ขาย และ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การติดตั้งซอฟตแวรของอุปกรณบนคอมพิวเตอรลูกขาย

หลังจากติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรที่ใชเปนเซิรฟเวอรพิมพแลว
จะสามารถใชงานการพิมพรวมกันได ผูใช Windows แตละคนที่ตองการใช
อุปกรณทางเครือขายตองติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรของตน (เครื่องลูก
ขาย)
คอมพิวเตอรลูกขายสามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณไดดวยวิธีดังตอไปนี้:
• ในโฟลเดอรเครื่องพิมพ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add Printer (เพิ่ม

เครื่องพิมพ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ังเครือขาย หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใช Add Printer (เพ่ิม
เครื่องพิมพ)

• ในเครือขาย ใหเรียกดูอุปกรณแลวลากไปที่โฟลเดอร Printers (เครื่อง
พิมพ) ของทาน

• เพ่ิมอุปกรณเขาไปแลวติดต้ังซอฟตแวรจากไฟล INF บนเครือขายของ
ทาน ในแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน ไฟล INF จะถูกเก็บไวในไดเรกทอรีราก

การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใช Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)
1. คลิกที่ Start เล่ือนไปยัง Settings จากนั้น คลิกที่ Printers หรือ

Printers and Faxes
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers

2. ดับเบิลคลิกที่ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ) แลวคลิกที่ Next (ถัดไป)
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3. เลือก Network Printer (เครื่องพิมพเครือขาย) หรือ Network
Printer Server (เซิรฟเวอรเครื่องพิมพเครือขาย)

4. คลิกที่ Next (ถัดไป)
5. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

พิมพพาธเครือขายหรือช่ือคิวของอุปกรณที่ใชรวมกัน แลวคลิกที่ Next (ถัด
ไป) คลิกที่ Have Disk (มดีิสก) เมื่อมีขอความแจงใหเลือกรุนของอุปกรณ
คลิกที่ Next (ถัดไป) แลวหาตําแหนงของอุปกรณในรายการเครื่องพิมพที่
ใชรวมกัน

6. คลิกที่ Next (ถัดไป) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อดําเนินการ
ติดต้ังใหเสร็จสิ้น

การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
ทานสามารถใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องเดียวโดยใชสาย
เคเบิล USB หรืออาจใชรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับเครือขายหรือการเช่ือมตอโดยตรง
• การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครือขายหรือการเชื่อมตอโดยตรง
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี ดับเบิลคลิกไอคอนซีดีบน

เดสคทอป แลวจึงดับเบิลคลิกที่ไอคอนติดต้ัง นอกจากนี้ ทานอาจหา
โฟลเดอร Installer (ตัวติดต้ัง) บนแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

3. คลิกที่ Install Software (ติดตั้งซอฟตแวร) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

4. หากจําเปน ใหใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร Macintosh คนอื่นๆ
• การเชื่อมตอโดยตรง: ใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร

Macintosh คนอื่นๆ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช
อุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

• การเชื่อมตอเครือขาย: ผูใชคอมพิวเตอร Macintosh แตละรายที่ตอง
การใชอุปกรณบนเครือขายจะตองติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณบน
คอมพิวเตอรของตน
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การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณโดยตรง ทานจะสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะท่ี ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงาน
ตํ่าเทานั้น คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพ
ไปยังอุปกรณ

ขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการใชงานรวมกันในสภาพแวดลอม Mac OS รวม
ถึงรายการตอไปน้ี:
• คอมพิวเตอร Macintosh จะตองสื่อสารกันบนเครือขายดวย TCP/IP และ

ตองม ีIP แอดเดรสเปนของตนเอง (ไมสนับสนุน AppleTalk)
• อุปกรณที่จะใชรวมกันตองเชื่อมตอกับพอรต USB ในตัวของคอมพิวเตอร

Macintosh เครื่องแมขาย
• ทั้งคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องแมขายและเครื่องลูกขายที่จะใชงาน

อุปกรณรวมกันตองมีซอฟตแวรสําหรับใชอุปกรณรวมกันติดต้ังอยู และมไีด
รเวอรหรือ PPD ของอุปกรณที่ติดต้ังไวดวย (ทานสามารถรันโปรแกรมติด
ต้ังเพื่อติดต้ังซอฟตแวรสําหรับใชรวมกันของอุปกรณและไฟล Help (วิธี
ใช) ท่ีเกี่ยวของ)
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอุปกรณ USB รวมกัน โปรดดูขอมูล
สนับสนุนจากเว็บไซตของ Apple (www.apple.com) หรือ Help (วิธีใช)
ของ Apple Macintosh บนคอมพิวเตอร 

การใชอุปกรณรวมกันระหวางคอมพิวเตอรทีใ่ช Mac OS
1. เปดการใชเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอร Macintosh ทั้งหมด (ทั้ง

เครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย) ที่เช่ือมตอเขากับเคร่ืองพิมพ ปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับเวอรชันของระบบปฏิบัติการของทาน:
• Mac OS 10.3: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ

ของระบบ) คลิกที่ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) แลวทําเครื่อง
หมายลงในชองถัดจาก Share my printers with other
computers (ใชเครื่องพิมพของฉันรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น)

• Mac OS 10.4: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ
ของระบบ) คลิกที่ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) คลิกที่แถบ
Sharing (การใชงานรวมกัน) แลวทําเครื่องหมายลงในชองถัดจาก
Share these printers with other computers (ใชเครื่อง
พิมพเหลานีร้วมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น) แลวเลือกเครื่องพิมพที่จะใช
รวมกัน

2. หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องอื่น (เครื่องลูกขาย)
ที่ยูบนเครือขาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) ใน

เอกสารที่ทานตองการพิมพ
b. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Format for (รูปแบบสําหรับ) ใหเลือก

Shared Printers (เครื่องพิมพทีใ่ชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของ
ทาน

c. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากน้ันคลิกที่ OK (ตกลง)
d. ในเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Print (พิมพ)
e. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Printer (เครื่องพิมพ) เลือก Shared

Printers (เครื่องพิมพทีใ่ชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของทาน
f. หากจําเปน ใหทําการตั้งคาเพิ่มเติม แลวจึงคลิกท่ี Print (พิมพ)
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การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (เฉพาะบางรุน
เทานั้น)

ทานอาจตั้งคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสายโดยใชวิธีใดหนึ่งตอไปนี้:

โหมดการสื่อสารแบบไรสาย โครงสรางพื้นฐาน Ad hoc (เฉพาะกิจ)*

แผงควบคุม

สายเคเบิลเครือขาย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคาอุปกรณบนเครือ
ขายแบบไรสาย (Mac OS) และ การต้ังคาการสื่อสารแบบไร
สายโดยใชตัวติดต้ัง (Windows)

SecureEasySetup (SES)
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคาการสื่อสารแบบ
ไรสายโดยใช SecureEasySetup (SES)

 

* เครือขายเฉพาะกิจจะสามารถตั้งคาไดโดยใชยูทิลิต้ีการเชื่อมตอแบบไรสายใน
แผนซดีีเร่ิมตนการใชงาน

หมายเหตุ หากพบปญหา โปรดดูที่ การแกไขปญหาเกี่ยวกับการเช่ือมตอไร
สาย

ในการใชอุปกรณกับการเชื่อมตอแบบไรสาย ทานตองรันโปรแกรมติดต้ัง
จากแผนซดีีเริ่มตนการใชงานอยางนอยครั้งหนึ่ง แลวสรางการเชื่อมตอแบบ
ไรสาย

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไมไดเช่ือมตอกับเครือขายโดยใชสายเคเบิล
เครือขาย

อุปกรณสงสัญญาณตองรองรับ 802.11 ในตัว หรือมีการดแบบไรสาย
802.11 ติดต้ังอยู
อุปกรณและคอมพิวเตอรที่จะใชงานตองอยูบนซับเน็ตเดียวกัน
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กอนจะติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณ ทานอาจตองทราบการตั้งคาเครือขายของ
ทาน ขอขอมูลนี้ไดจากผูดูแลระบบของทาน หรือปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
• ดูช่ือเครือขายหรือ Service Set Identifier (ตัวบงช้ีคาการบริการ)

(SSID) และโหมดการสื่อสาร (โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ) จากยูทิลิต้ี
การกําหนดคาจุดเขาใชงานแบบไรสายของเครือขาย (WAP) หรือการด
เครือขายของคอมพิวเตอร

• คนหาประเภทการเขารหัสท่ีเครือขายของทานใชอยู เชน Wired
Equivalent Privacy (WEP)

• คนหารหัสผานเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสของอุปกรณไร
สาย

ทําความเขาใจการตั้งคาของเครือขายแบบไรสาย 802.11
ชื่อเครือขาย (SSID)
โดยปกติแลว อุปกรณจะมองหาชื่อเครือขายไรสายหรือ SSID ช่ือ "hpsetup"
เครือขายของทานอาจจะมี SSID ที่แตกตางออกไป
โหมดการสื่อสาร

ตัวเลือกของโหมดการสื่อสารมสีองแบบ:
• เฉพาะกิจ: บนเครือขายเฉพาะกิจ อุปกรณจะถูกต้ังไปที่โหมดการสื่อสาร

เฉพาะกิจ และสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณไรสายอื่นๆ โดยไมใช WAP
อุปกรณทั้งหมดบนเครือขายเฉพาะกิจจะตอง:
• เขากันไดกับ 802.11
• มีโหมดการสื่อสารเปนเฉพาะกิจ
• มีช่ือเครือขาย (SSID) เหมือนกัน
• อยูบนซับเน็ตและชองสัญญาณเดียวกัน
• มีการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย 802.11 เหมือนกัน

• โครงสรางพื้นฐาน (แนะนํา): บนเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณจะถูก
ต้ังเปนโหมดการสื่อสารแบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสื่อสารกับอุปกรณอ่ืนๆ
บนเครือขาย ไมวาจะเปนแบบใชสายหรือไรสาย ผานทาง WAP โดยทั่วไป
WAP จะทําหนาที่เปนเสมือนเราเตอรหรือเกตเวยบนเครือขายขนาดเล็ก

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
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หมายเหตุ หากคองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณที่สามารถใชงานได
โปรดดูที่ การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบไรสาย
โปรดดูที่ www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wi-
fi_security4-29-03.pdf

• การพิสูจนตัวตนสําหรับเครือขาย: คาเร่ิมตนจากโรงงานของอุปกรณคือ
"Open" (เปด) ซึ่งไมตองการการรักษาความปลอดภัยสําหรับพิสูจนตัวตน
หรือการเขารหัส คาอ่ืนๆ ที่เปนไปไดคือ "OpenThenShared",
"Shared" และ "WPA-PSK" (Wi-Fi® Protected Access Pre-
Shared Key)
WPA เพ่ิมระดับการปกปองขอมูลที่แพรออกอากาศและการควบคุมการเขา
ใชงานสําหรับเครือขาย Wi-Fi ที่มอียูและที่จะมใีนอนาคต ซึ่งวิธีนี้จะชวย
แกไขจุดออนที่รูจักกันของ WEP ซึ่งเปนกลไกรักษาความปลอดภัยด้ังเดิม
ในมาตรฐาน 802.11 ไดทั้งหมด
WPA2 เปนยุคท่ีสองของระบบรักษาความปลอดภัย WPA ซึ่งใหการ
รับประกันในระดับสูงตอผูใช Wi-Fi ระดับองคกรธุรกิจและระดับผูบริโภค
วาจะมีเฉพาะผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะเขาใชงานเครือขายไรสายของ
พวกเขาได

• การเขารหัสขอมูล:
• Wired Equivalent Privacy (WEP) ใหการรักษาความปลอดภัย

โดยเขารหัสที่สงออกไปผานคลื่นวิทยุจากอุปกรณไรสายตัวหนึ่งไปยัง
อีกตัวหนึ่ง อุปกรณบนเครือขายที่ใช WEP ได จะใชคียรหัสของ
WEB เพ่ือเขารหัสขอมูล หากเครือขายของทานใช WEP ทานจะตอง
รูจักคีย WEP ที่เครือขายนั้นๆ ใชอยู

• WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพ่ือการเขา
รหัสและยังใชงานระบบการพิสูจนตัวตนของ 802.1X กับหนึ่งใน
ประเภทมาตรฐานของ Extensible Authentication Protocol
(EAP) ที่มใีหใชในปจจุบัน

• WPA2 ใชวิธีการเขารหัสแบบใหม นั่นคือ Advanced Encryption
Standard (AES) AES ถูกกําหนดไวในโหมด counter cipher-
block chaining (CCM) และสนับสนุน Independent Basic
Service Set (IBSS) เพ่ือเปดใชการรักษาความปลอดภัยระหวาง
สถานีงานลูกขายท่ีทํางานอยูในโหมดเฉพาะกิจ
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การตั้งคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชแผงควบคุมทีม่ตีัวชวยติดตั้งระบบไรสาย
ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายจะชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการเชื่อม
ตอแบบไรสายกับอุปกรณไดงายข้ึน

หมายเหตุ ในการใชวิธีนี้ ทานตองติดต้ังเครือขายแบบไรสายและตองทํา
งานอยู

1. ต้ังคาฮารดแวรของอุปกรณ (โปรดดูที่คูมือการเริ่มตนใชงานหรือโปสเตอร
การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของทาน)

2. จากแผงควบคุม ใหกดปุม Setup (ตั้งคา)
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Network (เครือขาย) แลวจึงกด OK (ตกลง)
4. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Wizard (ตัวชวย) แลวจึงกด OK (ตกลง)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินการตั้งคาใหเสร็จส้ิน

การตั้งคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชตัวติดตั้ง (Windows)
ในการใชวิธีน้ี ทานตองติดต้ังเครือขายและตองทํางานอยู
1. ติดต้ังฮารดแวรของอุปกรณ (ดูคูมือเริ่มตนใชงาน)
2. ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรตเครือขายของอุปกรณ
3. ปดแอปพลิเคชันท้ังหมดที่ใชงานอยูบนระบบคอมพิวเตอรของทาน
4. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูองซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนการติดต้ังใน
แผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

5. จากเมนูของซดีีใหคลิกท่ี Install (ติดตั้ง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

6. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Wireless (ไรสาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ หากไมพบอุปกรณ ทานสามารถใชสายเคเบิลเครือขายเปน
การชั่วคราวเพื่อติดตอสื่อสารกับอุปกรณและกําหนดคาระบบไรสาย
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หากไมสามารถเริ่มตนการสื่อสารแบบไรสายได ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอ
ไปนี้เพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายเปนการชั่วคราว
a. เช่ือมตออุปกรณเขากับเครือขายเปนการช่ัวคราวโดยใชสายเคเบิล

อีเทอรเน็ต

b. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอและถอดสายเคเบิลอีเทอรเน็ตออกเมื่อ
ไดรับขอความแจง

7. บนหนาจอ Select a Network Name (SSID) (เลือกชื่อเครือขาย
(SSID)) ใหคลิกที่ Select a detected Wireless Network Name
(SSID) (เลือกชื่อเครือขายแบบไรสาย (SSID) ทีต่รวจพบ) เพ่ือเลือกเครือ
ขายแบบไรสาย หรือคลิกที่ Specify a wireless network (ระบเุครือ
ขายแบบไรสาย) เพ่ือปอนช่ือเครือขายใหม

8. หากทานเลือกที่จะปอนช่ือเครือขายใหม ใหปอนโดยใชแผงควบคุม แลวจึง
กด Done (เสร็จ)

หมายเหตุ หากไมพบ SSID ที่ทานปอนเขาไป ทานจะไดรับขอความ
แจงใหใสขอมูลการรักษาความปลอดภัย หากเครือขายของทานไมไดใช
การเขารหัส ตัวติดต้ังจะพยายามตรวจสอบ SSID กอนดําเนินการตอ

9. หากอุปกรณไมสามารถเชื่อมตอไปยังช่ือเครือขายนั้นได ใหใสคีย WEP
หรือวลีรหัสผาน WPA ที่เหมาะสมโดยใชปุมกดเมื่อไดรับขอความแจง แลว
จึงกด Done (เสร็จ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานถอดสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเมื่อเสร็จแลว

การตั้งคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใช SecureEasySetup (SES)
หากเราเตอรไรสายของทานเขากันไดกับ SES โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอ
ไปนี้เพ่ือต้ังคาโดยใช SES
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หมายเหตุ ทานตองมีจุดเช่ือมตอแบบไรสายที่ใช SecureEasySetup จึง
จะสามารถใชวิธีนี้ได ต้ังจุดเช่ือมตอแบบไรสายของทานใหเปนโหมด
SecureEasySetup หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารเกี่ยว
กับจุดเช่ือมตอของทาน

1. กดปุม SES บนเราเตอรไรสาย

2. ภายใน 2 นาที ใหกด Setup (การตั้งคา) หากอุปกรณมจีอแสดงผลแบบ
สองบรรทัด ใหเลือก Network (เครือขาย) เลือก Wireless Setup
Wizard (ตัวชวยติดตั้งระบบไรสาย) เลือก SecureEasySetup แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. รอประมาณ 2 นาที พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของ
อุปกรณ แลวตรวจสอบวาการตั้งคา SES ตรงกับการตั้งคาระบบไรสายของ
เราเตอร

หมายเหตุ หากการเชื่อมตอลมเหลว ทานอาจตองรีเซ็ตการตั้งคาเครือ
ขายของอุปกรณ หรือแกไขการตั้งคาระบบไรสาย แลวทําซ้ําข้ันตอน
ตางๆ อีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การแกไขปญหาเกี่ยว
กับการเช่ือมตอไรสาย

4. ปดแอปพลิเคชันท้ังหมดที่ใชงานอยูบนระบบคอมพิวเตอรของทาน
5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูองซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนการติดต้ังใน
แผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

6. จากเมนูของซดีีใหคลิกท่ี Install (ติดตั้ง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

7. ที่กรอบโตตอบ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Wired network/Wireless (เครือขายแบบใชสาย/ไรสาย) และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การตั้งคาอุปกรณบนเครือขายแบบไรสาย (Mac OS)
1. ติดต้ังฮารดแวรของอุปกรณ (ดูคูมือเริ่มตนใชงาน)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังการด AirPort บนคอมพิวเตอรของทาน
3. ปดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใชงานอยูบนระบบคอมพิวเตอรของทาน
4. เปด AirPort Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้ง AirPort) จาก

โฟลเดอร Utilities (ยูทิลิต้ี) หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคา
บนเครือขายแบบไรสาย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับ AirPort

5. สําหรับเครือขายเฉพาะกิจ ใหคลิกที่ไอคอน AirPort บนแถบเมนแูลว
เลือก "hpsetup" ใต Computer to Computer Networks (เครือ
ขายแบบคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอร) สําหรับเครือขายแบบไรสาย คลิกที่
ไอคอน AirPort แลวจึงคลิกที่ Other (อื่นๆ) เพ่ือเขารวมเครือขาย

6. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ
หากเมนูของซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ังใน
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

7. จากเมนขูองซดีีใหคลิกที่ Install Software (ติดตั้งซอฟตแวร) และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

8. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือกตัวเลือก
เครือขายแบบไรสาย จากน้ันคลิกที่ Done (เสร็จ)

9. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอใน Network Printer Setup Utility (ยู
ทลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย) ซึ่งจะเร่ิมรันโดยอัตโนมัติ เพ่ือติดต้ังได
รเวอรเครื่องพิมพ

การปดการสื่อสารแบบไรสาย
จากแผงควบคุม ใหกด Setup (การตั้งคา) แลวเลือก Network Menu (เมนู
เครือขาย) แลวเลือก Wireless Radio (วิทยไุรสาย) แลวจึงเลือก On (เปด)
หรือ Off (ปด)
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แนวทางการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายแบบไรสาย
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยลดโอกาสในการเกิดสัญญาณรบกวนในเครือขายแบบ
ไรสาย:
• จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บไฟล

และอุปกรณแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ เชน เตาไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย
เพราะสิ่งเหลาน้ีสามารถรบกวนสัญญาณวิทยุได

• จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากโครงสรางขนาดใหญที่กอดวยอิฐ และโครง
สรางอาคารอื่นๆ เพราะสิ่งเหลานี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและลดกําลังของ
สัญญาณลงได

• สําหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐาน ใหวางตําแหนง WAP ไวตรงกลาง ใน
ระยะที่สามารถมองเห็นอุปกรณไรสายตางๆ บนเครือขาย

• พยายามใหอุปกรณไรสายทั้งหมดอยูในระยะทําการซึ่งกันและกัน

แนวทางเพื่อรบัประกนัความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย
• การเพ่ิมทีอ่ยูฮารดแวรเขาใน WAP
• แนวทางอื่นๆ

การเพิ่มทีอ่ยูฮารดแวรเขาใน WAP
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่ง WAP จะถูกกําหนด
คาใหมีรายการที่อยู MAC (เรียกอีกอยางวา "ท่ีอยูฮารดแวร") ของอุปกรณที่ได
รับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผาน WAP นั้นๆ ได
หาก WAP ไมมีที่อยูฮารดแวรของอุปกรณที่พยายามจะเขาใชงานเครือขาย
WAP จะปฏิเสธไมใหอุปกรณนั้นเขาใชงานเครือขาย
หาก WAP กรองที่อยู MAC จะตองเพิ่มที่อยู MAC ของอุปกรณเขาในรายการ
ที่อยู MAC ที่ยอมรับไดของ WAP
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดคาเครือ

ขาย โปรดดู การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย
2. เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาของ WAP แลวเพ่ิมท่ีอยูฮารดแวรของอุปกรณเขา

ในรายการที่อยู MAC ที่ยอมรับได
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แนวทางอื่นๆ

เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย โปรดปฏิบัติตามแนวทางตอ
ไปนี้:
• ใชรหัสผานที่มตัีวอักษรแบบสุมอยางนอย 20 ตัว ทานสามารถใชตัวอักษร

ไดถึง 63 ตัวในรหัสผาน WPA
• หลีกเลี่ยงการใชคําหรือขอความสามัญ, ลําดับตัวอักษรท่ีเดาไดงาย (เชน

เลข 1 ทั้งหมด) และขอมูลสวนบุคคลตางๆ เปนรหัสผาน ควรใชขอความสุม
ที่ประกอบดวยตัวอักษรพิมพใหญ พิมพเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เชน
เครื่องหมายวรรคตอน (หากใชได) เสมอ

• เปลี่ยนรหัสผานเปนระยะๆ
• เปลี่ยนรหัสผานที่กําหนดเปนคาเริ่มตนจากผูผลิตสําหรับการเขาใชงานของ

ผูดูแลระบบไปยังจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไรสาย เราเตอรบางตัวจะให
ทานเปลี่ยนช่ือผูดูแลระบบดวย

• วางจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไวกลางหอง อยาใหอยูใกลหนาตาง
• หากเปนไปได ใหปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบแบบไรสาย หากทําเชน

น้ี เมื่อทานตองการเปลี่ยนการกําหนดคา ทานจะตองเชื่อมตอไปยังเราเตอร
โดยใชการเชื่อมตออีเทอรเน็ตแบบใชสาย

• หากเปนไปได ใหปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบจากระยะไกลผานอิน
เทอรเน็ตของเราเตอร ทานสามารถใช Remote Desktop เพ่ือเช่ือมตอ
แบบเขารหัสไปยังคอมพิวเตอรที่รันอยูเบื้องหลังเราเตอรของทาน และ
เปลี่ยนการกําหนดคาจากคอมพิวเตอรที่ทานเขาใชงานผานอินเทอรเน็ต

• เพ่ือหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอไปยังเครือขายแบบไรสายของผูอื่นโดยบังเอิญ ให
ปดการตั้งคาการเชื่อมตออัตโนมัติไปยังเครือขายที่ไมตองการ โดยปกติ คา
น้ีถูกปดใน Windows XP

การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสื่อสาร Bluetooth
อะแดปเตอรเครื่องพิมพแบบไรสาย Bluetooth ของ HP จะใหทานสามารถ
พิมพเอกสารจากอุปกรณ Bluetooth ไดโดยไมตองมีการเชื่อมตอโดยใชสาย
เคเบิล เพียงเสียบอะแดปเตอร Bluetooth ของ HP เขากับพอรต USB ดาน
หนาและพิมพจากอุปกรณ Bluetooth เชน PDA หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
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กลองถายรูป นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชเทคโนโลยี Bluetooth เพ่ือพิมพจาก
คอมพิวเตอรไปยังอุปกรณไดดวย

การตั้งคาของอุปกรณสําหรับการสื่อสาร Bluetooth จากแผงควบคุม
1. เสียบอะแดปเตอร Bluetooth ของ HP เขาในพอรต USB ดานหนา (ดังที่

แสดงในภาพดานลาง)

2. อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูเมื่ออุปกรณท้ังสองสื่อสารกัน
และจะสรางการเชื่อมตอ และอุปกรณ Bluetooth บางอยางจะแสดงชื่อของ
อุปกรณอื่นเมื่อมีการเชื่อมตอ หากทานไมตองการใหช่ือที่กําหนดเปนคาเริ่ม
ตนปรากฏขึ้นเปนช่ือของอุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนช่ืออุปกรณได
ปฏิบัติดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม

การคนหาที่อยูของอุปกรณ
a. กด Setup (การตั้งคา)
b. เลือก Bluetooth แลวจึงเลือก Device Address (ทีอ่ยูอุปกรณ) ที่

อยูอุปกรณจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะสามารถอานไดอยางเดียว
c. หากตองการปอนที่อยูเขาใน all-in-one ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให

มาพรอมกับอุปกรณ Bluetooth ของทาน

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณจากชื่อทีก่ําหนดเปนคาเริ่มตน
a. กด Setup (การตั้งคา)
b. เลือก Bluetooth แลวเลือก Device Name (ชื่ออุปกรณ)

หมายเหตุ อุปกรณจะมาพรอมกับช่ือท่ีกําหนดไวแลวของ
"Officejet L7XXX Series"
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c. ใชแปนตัวเลขเพื่อใสช่ือใหม
d. เมื่อทานปอนช่ืออุปกรณเรียบรอยแลว ใหกด OK (ตกลง)

ช่ือที่ทานปอนจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของทานเมื่อทานเช่ือม
ตอกับอุปกรณเพ่ือพิมพ

3. กด OK (ตกลง) เพ่ือออกจาก Setup menu (เมนูการตั้งคา)

การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสื่อสาร Bluetooth ผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Bluetooth ปอนขอมูลในฟลดทีจ่ํา

เปนในแตละสวน แลวจึงคลิกที่ Apply (ใช)

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณจากชื่อทีก่ําหนดเปนคาเริ่มตนผานทางเว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Bluetooth พิมพช่ือใหมลงในฟลด

Device Name (ชื่ออุปกรณ) แลวคลิกที่ Apply (ใช)

การเชื่อมตออุปกรณกับ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth ทําใหทานสามารถเขาถึงคุณสมบัติการพิมพตางๆ
แบบเดียวกับที่เช่ือมตอ USB ได เชน ทานสามารถตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ รวมทั้งปริมาณหมึกโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพของทาน
ได

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของซอฟตแวรที่ใชไดกับการเชื่อมตอ
Bluetooth มอียางเดียวคือการพิมพ ทานจะไมสามารถใชการสแกนและการ
โทรสารจากซอฟตแวรผานการเช่ือมตอกับ Bluetooth ได อยางไรก็ตาม
ฟงกชันการทําสําเนาและโทรสารแบบสแตนดอะโลนยังคงใชงานไดอยู

การเชื่อมตออุปกรณกับ Bluetooth บน Windows
ทานตองติดต้ัง Windows XP และ Microsoft Bluetooth Protocol Stack
หรือ Widcomm/Broadcom Bluetooth Protocol Stack เพ่ือเช่ือมตอเขา
กับอุปกรณ ทานสามารถติดต้ังไดทั้ง Microsoft Stack และ Widcomm/
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Broadcom Stack บนเครื่องคอมพิวเตอร แตจะตองใชเพียงตัวใดตัวหน่ึงใน
การเชื่อมตออุปกรณ

• Microsoft stack: หากคอมพิวเตอรของทานติดต้ัง Windows XP ที่มี
Service Pack 2 แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานม ีMicrosoft
Bluetooth Protocol Stack Microsoft stack ชวยใหทานสามารถติด
ต้ังอะแดปเตอร Bluetooth ภายนอกไดโดยอัตโนมัติ หากอะแดปเตอร
Bluetooth ของทานสนับสนุน Microsoft stack แตไมมกีารติดต้ังโดย
อัตโนมัติ แสดงวาคอมพิวเตอรของทานไมม ีMicrosoft stack ตรวจสอบ
เอกสารที่มาพรอมกับอะแดปเตอร Bluetooth เพ่ือดูวาอะแดปเตอรนั้น
สนับสนุน Microsoft stack หรือไม

• Widcomm/Broadcom stack: หากทานมเีครื่องคอมพิวเตอรของ
HP ที่มี Bluetooth ในตัว หรือหากทานติดต้ังอะแดปเตอร HP
Bluetooth แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานม ีWidcomm/
Broadcom stack หากทานมเีครื่องคอมพิวเตอรของ HP และเสียบ
ปลั๊กอะแดปเตอร HP Bluetooth อุปกรณจะติดต้ังอัตโนมัติโดยใช
Widcomm/Broadcom stack

วิธกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Microsoft stack

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณลงบน
คอมพิวเตอรแลว วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบให
แนใจวามีไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth ดังน้ันหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตองติดต้ังใหมอีก หาก
ทานตองการใชท้ังการเชื่อมตอ USB และ Bluetooth ไปยังอุปกรณ ใหติด
ต้ังการเชื่อมตอ USB กอน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเช่ือม
ตอโดยตรง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการเชื่อมตอ USB ใหเลือก
Directly to the computer (ตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ
Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) และในหนาจอ Connect
Your Device Now (เชื่อมตออุปกรณของทานเดี๋ยวนี)้ ใหเลือกกลองกา
เครื่องหมายที่อยูหนา If you are unable to connect your device
now... (หากทานไมสามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี.้..) ที่ดานลางของ
หนาจอ
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1. ตออะแดปเตอร HP Bluetooth เขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ
อุปกรณ

2. หากทานใชอะแดปเตอร Bluetooth ภายนอกกับคอมพิวเตอร โปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาทานไดเปดคอมพิวเตอรและตออะแดปเตอร Bluetooth?
เขากับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หากเครื่องคอมพิวเตอร
ของทานติดต้ัง Windows XP ท่ีม ีService Pack 2 ไดรเวอร
Bluetooth จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณแจงเตือนใหทานเลือกโป
รไฟล Bluetooth ใหเลือก HCRP
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานม ีBluetooth ในตัว โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาทานไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว

3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวคลิก Printers
and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ)
5. คลิก Next (ถัดไป) แลวเลือก A Bluetooth Printer (เครื่องพิมพ

Bluetooth)
6. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่หนาจอเพื่อดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น
7. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ

การติดตั้งและการพิมพโดยใช Widcomm/Broadcom stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณลงบน

คอมพิวเตอรแลว
2. ตออะแดปเตอร HP Bluetooth เขากับพอรต USB ที่ดานหนา
3. คลิกไอคอน My Bluetooth Places (ตําแหนง Bluetooth สวนตัว)

บนเดสกท็อปหรือในทาสกบาร
4. คลิก View devices in range (ดูรายชื่ออุปกรณ)
5. หลังจากท่ีพบอุปกรณที่สามารถใชไดแลว ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือของอุปกรณ

เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง
6. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังอุปกรณ

บท 9

182 การกําหนดคาและการจัดการ



การเชื่อมตออุปกรณกับ Bluetooth บน Mac OS
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับอุปกรณ Mac ท่ีมี Bluetooth ในตัว หรือ
ทานสามารถติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth ภายนอกได

การติดตั้งและการพิมพโดยใช Bluetooth

หมายเหตุ ตองเปดใชงาน Mac Bluetooth ใน OS หากตองการตรวจ
สอบ ใหเปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการของระบบ) คลิ
กที่ Network (เครือขาย) เลือก Network Port Configurations (การ
กําหนดคาพอรตเครือขาย) และตรวจสอบใหแนใจวาทําเครื่องหมายเลือกที่
Bluetooth ไว

1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณลงบน
คอมพิวเตอรแลว

2. ตออะแดปเตอร HP Bluetooth เขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ
อุปกรณ

3. กดปุม Power (เปด/ปด) บนแผงควบคุมเพื่อปดเครื่อง และกดปุมเดิมอีก
ครั้งเพื่อเปดเครื่อง

4. ตออะแดปเตอร Bluetooth เขากับเครื่องคอมพิวเตอร แลวเปดเครื่อง
ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
หรือหากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมี Bluetooth ในตัว ใหเปดเครื่อง
คอมพิวเตอร

5. เปด Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพ)
6. ใน Printer List (รายการเครื่องพิมพ) ใหคลิกที่ Add (เพ่ิม)

คอมพิวเตอรจะทําการคนหาอุปกรณ
7. ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับเวอรชันของ Mac OS ของทาน:

▲ Mac OS 10.3: เลือก Bluetooth จากเมนแูบบดึงลง
▲ Mac OS 10.4: ตรวจสอบใหแนใจวาประเภทการเชื่อมตอ

Bluetooth ถูกเลือกไวในแถบ Default Browser (เบราเซอรที่
กําหนดเปนคาเริ่มตน)

8. เลือก Bluetooth จากเมนูแบบดึงลง เลือก all-in-one แลวคลิกที่ Add
(เพิ่ม)
all-in-one จะถูกเพิ่มเขาในรายการอุปกรณของทาน

9. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังอุปกรณ
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การตั้งคาความปลอดภัยของ Bluetooth สําหรับอุปกรณ
ทานสามารถเปดใชงานการตั้งคาความปลอดภัยของอุปกรณตอไปน้ีผานทางเมนู
บนแผงควบคุมหรือเว็บเซิรฟเวอรในตัวได:
• ขอการรับรองรหัสผานกอนที่ใครจะสั่งพิมพไปยังอุปกรณจากอุปกรณ

Bluetooth
• ทําใหมองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณจากอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในขอบ

เขต

ใชการรับรองรหัสผานกับอุปกรณ Bluetooth
ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณเปน High (สูง)
หรือ Low (ต่ํา) อยางใดอยางหน่ึงได
• Low (ต่ํา): อุปกรณไมตองใชรหัสผาน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภาย

ในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

หมายเหตุ การตั้งคาความปลอดภัยที่กําหนดเปนคาเริ่มตนคือ Low
(ต่ํา) การรักษาความปลอดภัยระดับตํ่าไมตองใชการรับรอง

• High (สูง): อุปกรณตองใชรหัสผานจากอุปกรณ Bluetooth กอนจะ
อนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังอุปกรณ รหัสผานตองมคีวาม
ยาว 1 ถึง 4 อักขระ และสามารถประกอบดวยตัวเลขได

หมายเหตุ อุปกรณจะจัดสงมาพรอมกับรหัสผานที่มีการกําหนดไวกอน
แลวซึ่งต้ังไวเปน "0000"

การตั้งคาอุปกรณใหตองใชการรับรองรหัสผานผานทางแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. เลือก Bluetooth แลวจึงเลือก Passkey (รหัสผาน)
3. ใชแปนตัวเลขเพ่ือใสรหัสผานใหม
4. เมื่อทานใสรหัสผานเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด OK (ตกลง)
5. เลือก Security Level (ระดับความปลอดภัย) แลวจึงเลือก High (สูง)
6. กด OK (ตกลง)

ความปลอดภัยในระดับสูงจะมกีารตรวจสอบพาสคีย
การรับรองรหัสผานจะมกีารกําหนดใหกับอุปกรณของทาน
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การตั้งคาของอุปกรณใหตองใชการรับรองรหัสผานผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกท่ีแถบ Bluetooth ปอนรหัสผานใหมใน

สวน Passkey (รหัสผาน) คลิกที่ High (สูง) ในสวน Security Level
(ระดับความปลอดภัย) จากนั้นคลิกที่ Apply (ใช)

การตั้งคาใหมองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณจากอุปกรณ Bluetooth
ทานสามารถตั้งคาใหอุปกรณ Bluetooth สามารถมองเห็นอุปกรณได
(สาธารณะ) หรือเปนมองไมเห็น (สวนตัว)
• Visible (มองเห็นได): อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ท่ีอยูภายในขอบเขต

สามารถสั่งพิมพไปยังอุปกรณได
• Not visible (ไมสามารถมองเห็นได): เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่จัด

เก็บแอดเดรสอุปกรณของ all-in-one เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได

หมายเหตุ อุปกรณจะจัดสงมาพรอมกับระดับคุณสมบัติในการเขาใชงานท่ีมี
คาเริ่มตนเปน Visible (มองเห็นได)

การตั้งคาของอุปกรณใหเปนไมสามารถมองเห็นไดจากแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา) บนแผงควบคุม
2. กด Bluetooth จากนั้นกด Visibility (การมองเห็นได)
3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Not Visible (ไมสามารถมองเห็นได) แลวจึงกด

OK (ตกลง)
all-in-one จะไมสามารถเขาใชงานโดยอุปกรณ Bluetooth ที่ไมมีที่อยู
อุปกรณเก็บไว

การตั้งคาของอุปกรณใหเปนไมสามารถมองเห็นไดจากเว็บเซิรฟเวอรในตัว
▲ เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกท่ีแถบ Bluetooth เลือก Not Visible (ไม

สามารถมองเห็นได) ในสวน Visibility (การมองเห็นได) แลวจึงคลิกที่
Apply (ใช)

การรเีซ็ตการตั้งคา Bluetooth ผานทางเว็บเซิรฟเวอรในตัว
การรีเซ็ตการตั้งคา Bluetooth ของอุปกรณกลับไปเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน:
1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว แลวคลิกที่แถบ Bluetooth
2. คลิก Reset Bluetooth (รเีซ็ต Bluetooth)  ในสวน Reset

Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth) จากนั้นคลิก Apply (ใช)
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ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม
ประยุกตของอุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังท่ีมอียูเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ

การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรระบบ Windows จะม ี3 วิธี และ
การถอนการติดต้ังบนคอมพิวเตอร Macintosh จะมีหนึ่งวิธี

การถอนการติดตั้งจาก Windows, วิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ
2. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือปดอุปกรณ
3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก

Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
เลือก HP เลือก Officejet Pro L7XXX Series จากนั้นเลือก
Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง)

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ที่ใชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง ใหใสแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน

ของอุปกรณเขาไปในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร ปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะเช่ือมตออุปกรณ
(แนะนํา) ดวย

8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของ
ทาน

9. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือเปดเครื่อง
หลังจากเชื่อมตอและเปดเคร่ือง ทานอาจตองรอสักครูขณะคอมพิวเตอร
ดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

10. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

บท 9

186 การกําหนดคาและการจัดการ



เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows

1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก Settings
(การตั้งคา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกที่ Add/
Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Programs
and Features

2. เลือก HP Officejet Pro All-in-One Series แลวจึงคลิกที่ Change/
Remove (เปลี่ยน/ลบ) หรือ Uninstall/Change ( ถอนการติดตั้ง/
เปลี่ยน)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

3. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซีดีรอมของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูท่ี การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะ
เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows

1. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซีดีรอมของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ

ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง 187



4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. เริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับอุปกรณอีกครั้ง
6. เลือก Install (ติดตั้ง)
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะ

เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร Macintosh
1. เขาใช HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
2. คลิก Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา)
3. เลือก Uninstall HP AiO Software (ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร HP

AiO)  จากเมนูดึงลง
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
5. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานของ

อุปกรณลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอรของทาน
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซดีีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ HP All-in-

One Installer
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะ

เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย
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10 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ตลับหมึกพิมพท่ีสนับสนุน
• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• การบํารุงรักษาหัวพิมพ
• การจัดเก็บวัสดุทีใ่ชในการพิมพ
• การทําความสะอาดอุปกรณ
• คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
• การแกไขปญหาการพิมพ
• คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• การแกไขปญหาการทําสําเนา
• การแกไขปญหาการสแกน
• การแกไขปญหาโทรสาร
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับภาพถาย (การดหนวยความจํา)
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• การนํากระดาษทีติ่ดขัดออก

ตลับหมึกพิมพทีส่นับสนุน
ตลับหมึกพิมพที่สามารถใชงานไดอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พ้ืนที่
ตลับหมึกพิมพอาจมีขนาดแตกตางกัน หากตองการดูรายการตลับหมึกพิมพท่ี
อุปกรณของทานสนับสนุน ใหพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองและ
อานขอมูลในสถานะตลับหมึกพิมพ [หากตองการขอมูลเพ่ิมเ ติม โปรดดูที่ การทํา
ความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง]
ทานสามารถคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพไดจากแหลงขอมูลตอไปนี้:
• ที่หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง (ดู การทําความเขาใจกับหนาการ

วินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง)
• ปายที่ตลับหมึกพิมพที่ทานกําลังเปลี่ยน

การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา 189



• Windows: จาก Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากทานมีการส่ือสารแบบ
สองทาง ใหคลิกแถบ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดย
ประมาณ) เลื่อนเพื่อแสดงปุม Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตลับหมึกพิมพ) จากนั้นจึงคลิกท่ี Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยว
กับตลับหมึกพิมพ)

• Mac OS: จาก HP Printer Utility (ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP) คลิกที่
Supply Info (ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information
and Support (ขอมูลและการสนับสนุน) จากนั้น คลิกท่ี Retail
Supplies Information (ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบขายปลีก)

หมายเหตุ หมึกจากตลับบรรจหุมึกจะถูกใชในกระบวนการพิมพแตกตางกัน
ไป รวมถึงในกระบวนการเริ่มตนการทํางาน ซึ่งจะเตรียมอุปกรณและตลับ
บรรจุหมึกใหพรอมสําหรับการพิมพ และในการดูแลรักษาหัวพิมพ ซึ่งจะชวย
ใหหัวฉีดหมึกสะอาดและหมึกไหลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมหีมึกสวนที่
เหลือคางอยูในตลับบรรจุหมึกหลังจากใชงานแลวดวย หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณไดจาก Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) (Windows), HP Printer Utility (Mac OS) หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องมือเหลานี้ โปรดดูท่ี ใชเครื่องมือจัดการ
อุปกรณ ทานยังสามารถพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองเพ่ือดูขอมูล
นี้ไดดวย (โปรดดู การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง)

หมายเหตุ ระดับหมึกที่แสดงจะเปนปริมาณโดยประมาณ ปริมาณหมึกที่
เหลือจริงอาจแตกตางไป

หลังจากนําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑแลว ใหติดต้ังทันที อยาถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากอุปกรณและทิ้งไวเปนเวลานาน

หากตองการทราบวาตลับหมึกพิมพใดที่สามารถใชงานไดกับอุปกรณของ
ทาน โปรดดูที่ อุปกรณใชสิ้นเปลือง
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเบาๆ

2. นําตลับหมึกพิมพท่ีตองการเปลี่ยนออกจากชองโดยจับดวยน้ิวหัวแมมือและ
นิ้วช้ีของทาน และดึงเขาหาตัวทาน

3. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากบรรจุภัณฑ
4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหตรงกับชองท่ีมรีหัสสี และสอดตลับหมึกพิมพ

เขาไปในชอง กดตลับหมึกพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงท่ี
ถูกตอง

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การบํารุงรักษาหัวพิมพ
หากตัวอักษรที่พิมพมลีักษณะไมสมบูรณ หรือจุดหรือเสนหายไปจากงานพิมพ
แสดงวาหัวพนหมึกอาจอุดตัน และทานอาจตองทําความสะอาดหัวพิมพ
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เมื่อคุณภาพของงานพิมพแยลง ใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกี่ยวของตามลําดับตอไป
นี้:
1. ตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ

ตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ
2. พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดู

บริเวณอื่นที่มปีญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

3. ทําความสะอาดหนาสัมผัสของหัวพิมพดวยตนเอง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพ

4. หากปญหายังคงมอียูหลังจากท่ีทําความสะอาดแลว ใหเปล่ียนหัวพิมพ หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนหัวพิมพ

ขอควรระวัง HP จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอุปกรณซึ่งมี
ผลมาจากการปรับแตงหัวพิมพ

การตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ
ใชขอมูลขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ เพ่ือพิจารณาวาควรตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ
หรือไม หากสถานะของหัวพิมพไมดีหรือแคพอใช ใหปฏิบัติตามข้ันตอนของ
การบํารุงรักษา หรือทําความสะอาด หรือเปลี่ยนหัวพิมพ
• หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง: พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบ

ดวยตนเองลงบนกระดาษสีขาวท่ีสะอาด และตรวจสอบสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพ
หัวพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจกับหนา
การวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Information (ขอมูล)
แลวคลิกที่ Ink Supplies (ระดับหมึกพิมพ) ในหนาตางดานซาย

• กลองเครื่องมือ (Windows): เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปดกลองเครื่องมือ คลิกที่แถบ
Information (ขอมูล) แลวจึงคลิกท่ี Printhead Health (สภาพหัว
พิมพ)

การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ
ใชหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพเพ่ือวินิจฉัยปญหาที่สงผลตอคุณภาพการ
พิมพ ซึ่งจะชวยใหทานสามารถตัดสินใจไดวาจะเรียกใชเครื่องมือการดูแลรักษา
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เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพิมพงานของทานหรือไม นอกจากนี้ ทานยังสามารถดู
ขอมูลระดับหมึก และสถานะของหัวพิมพไดในหนานี้
• แผงควบคุม: กดปุม Setup (การตั้งคา) เลือก Print Report (พิมพ

รายงาน) เลือก Print Quality Page (หนาวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ)
จากนั้นกด OK (ตกลง)

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิกที่ Device
Services (บริการอุปกรณ) ในหนาตางดานซาย เลือก Print PQ
(print quality) diagnostic page (พิมพหนาการวนิิจฉัย PQ
(คุณภาพการพิมพ)) จากเมนดูรอปดาวนในสวนของ Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)จากนั้นคลิก Run Diagnostic (รันการวนิิจฉัย)

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Services (บริการ) จากนั้น คลิ
กที่ Print PQ (print quality) diagnostic page (หนาการวนิิจฉัย
PQ (คุณภาพการพิมพ)) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Print PQ Diagnostic
Page (พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ) จากแผง Information
and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)
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1 ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: แสดงขอมูลของอุปกรณ (เชน หมายเลขรุนผลิตภัณฑ หมายเลขผลิตภัณฑ และ
หมายเลขรุนเฟรมแวร) จํานวนหนาที่พิมพจากถาดรองกระดาษและอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน ขอมูล
ระดับหมึก และสถานะของหัวพิมพ

2 รูปแบบการทดสอบ 1: หากเสนท่ีพิมพไมตรงและไมตอกัน ใหปรับต้ังหัวพิมพ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การปรับต้ังหัวพิมพ

3 รูปแบบการทดสอบ 2: หากมีเสนสีขาวบางๆ ตัดกับบล็อกสี ใหทําความสะอาดหัวพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพ

4 รูปแบบการทดสอบ 3: หากมีเสนสีเขมหรือชองวางสีขาวตรงบริเวณท่ีลูกศรช้ี ใหปรับเทียบมาตรฐานการข้ึน
บรรทัดใหม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การปรับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทัดใหม

การปรับตั้งหัวพิมพ
เมื่อใดก็ตามที่ทานเปลี่ยนหัวพิมพ อุปกรณจะปรับต้ังหัวพิมพโดยอัตโนมัติเพ่ือ
ไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม หากเอกสารที่ทานพิมพแสดงให
ทราบวาหัวพิมพไมอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง ทานสามารถปรับต้ังหัวพิมพดวยตน
เองได

• แผงควบคุม: กดปุม Setup (การตั้งคา) เลือก Tools (เครื่องมือ) เลือก
Align Printer (ปรับตั้งเครื่องพิมพ) จากน้ัน กด OK (ตกลง) เมื่อปรับต้ัง
เสร็จ ใหกด OK (ตกลง) เพ่ือทํางานตอ

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิกท่ี Device
Services (บริการอุปกรณ) ในหนาตางดานซาย เลือก Align
printheads (ปรับตั้งหัวพิมพ) จากรายการดรอปดาวนในสวนของ
Print Quality (คุณภาพการพิมพ) จากน้ัน คลิกที่ Run Diagnostic
(รันการวนิิจฉัย)

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกท่ีแถบ Services (บริการ) จากนั้น คลิ
กที่ Align Printheads (ปรับตั้งหัวพิมพ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

• ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Align (ปรับตั้ง) จากแผง
Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)

การปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม
• แผงควบคุม: กดปุม Setup (การตั้งคา) เลือก Print Report (พิมพ

รายงาน) เลือก Print Quality Page (หนาวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ)
จากนั้นกด OK (ตกลง)

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่แถบ Settings (การตั้งคา) คลิกท่ี Device
Services (บริการอุปกรณ) ในหนาตางดานซาย เลือก Align
printheads (ปรับตั้งหัวพิมพ) จากรายการดรอปดาวนในสวนของ
Print Quality (คุณภาพการพิมพ) จากน้ัน คลิกที่ Run Diagnostic
(รันการวนิิจฉัย)
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• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Services (บริการ) จากนั้น คลิ
กที่ Calibrate Linefeed (ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม) แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Calibrate Linefeed (ปรับ
เทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม) จากแผง Information and
Support (ขอมูลและการสนับสนุน)

การทําความสะอาดหัวพิมพ

หมายเหตุ การทําความสะอาดจะสิ้นเปลืองหมึก ดังนั้น ใหทําความสะอาดหัว
พิมพเมื่อจําเปนเทานั้น

กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลา 3.5 นาที อาจจะมเีสียงดังเกิดข้ึนใน
ขณะทําความสะอาด

• แผงควบคุม: กดปุม Setup (การตั้งคา) เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้น
จึงเลือก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ)

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)
คลิกที่ Services (บริการ) ในหนาตางดานซาย เลือก Clean
printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) จากรายการดรอปดาวนในสวน
ของ Print Quality (คุณภาพการพิมพ) จากน้ัน คลิกที่ Run
Diagnostic (รันการวนิิจฉัย)

• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Services (บริการ) จากนั้น คลิ
กที่ Clean Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) แลวปฏิบัติตามคําแนะ
นําบนหนาจอ

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Clean (ทําความสะอาด) จาก
แผง Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)

การทําความสะอาดหนาสัมผัสของหัวพิมพดวยตนเอง
หลังจากติดต้ังหัวพิมพแลว ทานจะไดรับขอความจากแผงควบคุมวาอุปกรณจะ
ไมพิมพงาน หากทานไดรับขอความน้ี ทานอาจจะตองทําความสะอาดหนาสัมผัส
ไฟฟาของหัวพิมพและในอุปกรณ

ขอควรระวัง ทําความสะอาดหนาสัมผัสไฟฟาหลังจากที่ทานไดพยายามทํา
ความสะอาดหัวพิมพแลวเทาน้ัน หนาสัมผัสไฟฟาจะมีดวยช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสที่ไวตอการสัมผัสและสามารถชํารุดเสียหายไดงาย หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดหัวพิมพ
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1. เปดฝาดานบน
2. หากแครไมเลื่อนไปทางดานซายโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม OK (ตกลง) คาง

ไวเปนเวลา 5 วินาที รอใหแครหยุดเคลื่อนที่ จากนั้นจึงถอดปลั๊กสายไฟออก
จากเครื่องพิมพ

3. ยกสลักหัวพิมพข้ึน

4. ยกดามจับหัวพิมพ (ที่ตรงกับขอความที่แผงควบคุม) และดึงหัวพิมพออก
จากชองโดยใชดามจับ

5. ทําความสะอาดดวยวัสดุที่สะอาด แหง ออนนุม และไมมีขน วัสดุที่เหมาะสม
สําหรับการทําความสะอาดรวมถึงแผนกรองกาแฟ และกระดาษสําหรับทํา
ความสะอาดเลนสแวนตา

ขอควรระวัง หามใชน้ํา
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6. เช็ดหนาสัมผัสไฟฟาของหัวพิมพ แตอยาสัมผัสกับหัวพนหมึก

หมายเหตุ หนาสัมผัสไฟฟาจะเปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีทองแดง รวมกันเปน
กลุมท่ีดานใดดานหหนึ่งของหัวพิมพ

หัวพนหมึกจะอยูที่อีกดานหนึ่งของหัวพิมพ หมึกจะสามารถมองเห็นได
จากหัวพนหมึก

ขอควรระวัง การสัมผัสกับหัวพนหมึกจะทําใหหัวพนหมึกชํารุดเสียหาย
ถาวรได และหมึกอาจจะเปรอะเปอนเสื้อผา และไมสามารถทําความ
สะอาดได

7. หลังจากทําความสะอาด ใหวางหัวพิมพลงบนกระดาษหรือผา ตรวจสอบให
แนใจวาหัวพนหมึกหงายขึ้น และไมสัมผัสกับกระดาษ
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8. ทําความสะอาดหนาสัมผัสไฟฟาในชองหัวพิมพที่ดานในของอุปกรณโดยใช
ผาที่สะอาด แหง ออนนุมและไมมีขน

9. เสียบสายไฟและเปดใชงานอุปกรณ แผงควบคุมควรจะแสดงใหทราบวาไม
พบหัวพิมพ

10. วางหัวพิมพลงในชองที่มีรหัสสีท่ีถูกตอง (ปายบนหัวพิมพตองตรงกับปายบน
สลักหัวพิมพ) กดหัวพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

11. ดึงสลักหัวพิมพไปทางดานหนาจนสุด จากนั้นกดลงเพื่อใหแนใจวาสลักล็อก
เขาที่อยางถูกตอง ทานอาจจะตองใชแรงกดเพื่อใหสลักล็อกเขาที่

12. หากจําเปน ใหปฏิบัติตามข้ันตอนขางตนซ้ําสําหรับหัวพิมพท่ีเหลือ
13. ปดฝาครอบดานบน
14. หากแผงควบคุมยังคงแสดงขอความ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนของการทําความ

สะอาดที่อธิบายขางตนซ้ําสําหรับหัวพิมพที่ตรงกับขอความที่ปรากฏ
15. หากแผงควบคุมยังคงแสดงขอความ ใหเปลี่ยนหัวพิมพที่ตรงกับขอความที่

ปรากฏ
16. รอในระหวางที่อุปกรณเริ่มทํางานของหัวพิมพและพิมพหนาการปรับต้ัง

หากอุปกรณไมพิมพหนาการปรับต้ัง ใหเริ่มกระบวนการปรับต้ังดวยตนเอง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับต้ังหัวพิมพ

การเปลี่ยนหัวพิมพ

หมายเหตุ หากตองการทราบวาหัวพิมพใดที่สามารถใชงานไดกับเครื่อง
พิมพของทาน โปรดดูท่ี อุปกรณใชสิ้นเปลือง

1. เปดฝาดานบน
2. หากแครไมเลื่อนไปทางดานซายโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม OK (ตกลง) คาง

ไวเปนเวลา 5 วินาที รอใหแครหยุดอยูเคลื่อนที่
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3. ยกสลักหัวพิมพข้ึน

4. ยกดามจับหัวพิมพ และดึงหัวพิมพออกจากชองโดยใชดามจับ

5. กอนติดต้ังหัวพิมพ ใหเขยาหัวพิมพข้ึนลงอยางนอยหกครั้งในขณะที่หัว
พิมพยังอยูในบรรจุภัณฑ
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6. นําหัวพิมพใหมออกจากบรรจุภัณฑ จากนั้นดึงฝาปดปองกันสีสมออก

ขอควรระวัง อยาเขยาหัวพิมพหลังจากดึงฝาปดออกแลว

7. วางหัวพิมพลงในชองที่มีรหัสสีท่ีถูกตอง (ปายบนหัวพิมพตองตรงกับปายบน
สลักหัวพิมพ) กดหัวพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

8. ดึงสลักหัวพิมพไปทางดานหนาจนสุด จากนั้นกดลงเพื่อใหแนใจวาสลักล็อก
เขาที่อยางถูกตอง ทานอาจจะตองใชแรงกดเพื่อใหสลักล็อกเขาที่

9. ปดฝาครอบดานบน
10. รอในระหวางที่อุปกรณเริ่มทํางานของหัวพิมพและพิมพหนาการปรับต้ัง

หากอุปกรณไมพิมพหนาการปรับต้ัง ใหเริ่มกระบวนการปรับต้ังดวยตนเอง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับต้ังหัวพิมพ

การจัดเก็บวัสดทุีใ่ชในการพิมพ
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การจัดเก็บตลับบรรจหุมึก
• การจัดเก็บหัวพิมพ

การจัดเก็บตลับบรรจหุมึก
ทานสามารถใสตลับบรรจหุมึกไวในอุปกรณ แมวาจะไมมีการใชงานเปนเวลา
นานได หากทานนําตลับบรรจุหมึกออก ใหใสตลับบรรจหุมึกไวในภาชนะท่ีปด
สนิท เชน ถุงพลาสติกที่สามารถซลีใหมได
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การจัดเก็บหัวพิมพ
ทานสามารถใสหัวพิมพไวในอุปกรณ แมวาจะไมมกีารใชงานเปนเวลานานได
หากทานนําหัวพิมพออก ใหใสหัวพิมพไวในภาชนะที่ปดสนิท เชน ถุงพลาสติกที่
สามารถซลีใหมได

การทําความสะอาดอุปกรณ
หัวขอน้ีเปนคําแนะนําในการบํารุงรักษาอุปกรณของทานใหอยูในสภาพการใช
งานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนการบํารุงรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน
ฝุนหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยูบนกระจกสแกนเนอร แผนรองฝา ADF หรือกรอบ
ADF อาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานชาลง ลดคุณภาพของการสแกน และ
สงผลตอความถูกตองของคุณสมบัติบางอยาง เชน การปรับขนาดของสําเนาให
พอดีกับกระดาษบางขนาด

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร
1. ปดการทํางานของอุปกรณ
2. ยก ADF ข้ึน
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3. ทําความสะอาดกระจกโดยใชผานุมและไมมีขนที่ฉีดน้ํายาทําความสะอาด
กระจกออนๆ เช็ดกระจกใหแหง ดวยผานุม แหง และไมมขีน

ขอควรระวัง ใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจกทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอรเทาน้ัน หลีกเลี่ยงนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมสีวนผสมของสาร
กัดกรอน อะซโีตน เบนซิน และคารบอนเตตราคลอไรด สารเหลานี้จะกอ
ใหเกิดความเสียหายกับกระจกสแกนเนอร หลีกเล่ียงการใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล เนื่องจากจะทิ้งริ้วรอยไวบนกระจกได
ขอควรระวัง อยาฉีดน้ํายาทําความสะอาดกระจกลงบนกระจกโดยตรง
หากใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกมากเกินไป อาจจะไหลซึมสูดานลาง
ของกระจกและทําความเสียหายใหกับสแกนเนอรได

4. ปด ADF และเปดใชงานอุปกรณ

การทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)
ตองทําความสะอาด ADF เปนระยะๆ โดยข้ึนอยูกับปริมาณการใชงานและ
ประเภทของกระดาษที่ปอนเขาไป หากทานใช ADF หลายคร้ังตอสัปดาห ควร
ทําความสะอาดทุกเดือน กําหนดตารางเวลาการทําความสะอาดที่เหมาะสมกับ
อุปกรณ

หากมเีสนริ้วเกิดข้ึนบนเอกสารที่สแกน การทําความสะอาดกรอบ ADF อาจ
แกไขปญหานี้ได
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การทําความสะอาด ADF
1. ปดการทํางานของอุปกรณ
2. ยก ADF ข้ึน

3. หาตําแหนงที่ติดต้ังกรอบ ADF ทางดานลางของ ADF

4. กดตัวปลดล็อกกรอบ ADF
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5. ปลดและถอดกรอบ ADF ออก

6. ทําความสะอาดกรอบ ADF โดยใชผานุมและไมมขีนท่ีฉีดน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกออนๆ ทําความสะอาดฟลมใสท้ังสอง รวมถึงแถบสีขาวท่ีดาน
ในของกรอบ ADF ดวย

ขอควรระวัง ใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจกเทาน้ัน หลีกเลี่ยงนํ้ายาทํา
ความสะอาดที่มสีวนผสมของสารกัดกรอน อะซโีตน เบนซิน และ
คารบอนเตตราคลอไรด สารเหลานี้จะกอใหเกิดความเสียหายกับกรอบ
ADF หลีกเลี่ยงการใชแอลกอฮอลไอโซโพรพิล เนื่องจากจะทิ้งริ้วรอยไว
ได
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7. ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปลี่ยนกรอบ ADF:
a. ยกแผนรองฝา ADF ข้ึน จากนั้นเกี่ยวกรอบ ADF เขากับฝา ADF

b. เลื่อนกรอบ ADF เขาไปใตแผนรอง แลวล็อกใหเขาที่

ขอควรระวัง กรอบ ADF ตองอยูใตแผนรองฝา ADF จึงจะสามารถทํา
งานได

8. ปด ADF จากนั้นใหเปดใชงานอุปกรณ

การทําความสะอาดแผนรองฝา ADF
1. ปดการทํางานของอุปกรณ
2. ยก ADF ข้ึน
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3. ทําความสะอาดแผนรองฝา ADF สีขาว โดยใชผานุมและไมมขีนที่ฉีดนํ้ายา
ทําความสะอาดกระจกออนๆ ลางแผนรองฝาเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุด
ออก อยาขัดแผนรองฝา

4. เช็ดแผนรองฝาใหแหง ดวยผานุม แหง และไมมขีน

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรองฝา เพราะอาจจะทําใหเกิดรอย
ขีดขวนได

5. หากวิธีดังกลาวยังทําความสะอาดแผนรองฝาไดไมหมด ใหทําซ้ําข้ันตอน
ขางตนโดยใชแอลกอฮอลไอโซโพรพิล (โดยการถู) เช็ดแผนรองฝาดวยผา
หมาดๆ เพ่ือขจัดคราบแอลกอฮอลสวนที่เหลือออก จากน้ัน เช็ดแผนรองฝา
ใหแหงดวยผาแหง นุม และไมมีขน

6. ปด ADF จากน้ันใหเปดใชงานอุปกรณ

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

หมายเหตุ กอนทําความสะอาดอุปกรณ ใหปดอุปกรณและถอดปลั๊กสายไฟ
ออกจากเตาเสียบไฟฟากอน

ใชผานุมที่ไมมีขนชุบน้ําหมาดๆ เช็ดฝุน คราบสกปรกและคราบเปรอะเปอนออก
จากตัวอุปกรณ ไมจําเปนตองทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก เก็บของเหลวให
หางจากภายในตัวอุปกรณและแผงควบคุม

คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
ใชคําแนะนําและแหลงขอมูลตอไปนี้เพ่ือแกไขปญหาการพิมพ

• สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ เอากระดาษทีติ่ดขัดในอุปกรณออก
• สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบิดเบี้ยว และการดึง

กระดาษ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
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• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานอุปกรณ
ครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 12 นาที เพ่ือเร่ิมตนการทํางานหลังจากที่ติดต้ัง
หัวพิมพแลว

• ไมมขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร
• สายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับอุปกรณแนนดีแลว

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC)
และเปดเครื่องอยู หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรด
ดูที่ ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

• วางวัสดุพิมพลงในถาดอยางถูกตอง และไมมีกระดาษติดขัดในอุปกรณ
• ติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกพิมพในชองที่รหัสสีอยางถูกตอง กดหัวพิมพ

และตลับหมึกพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ตรวจ
สอบใหแนใจวาไดดึงฝาปดปองกันสีสมออกจากหัวพิมพแตละอันแลว

• สลักหัวพิมพและฝาครอบทั้งหมดปดสนิท
• ฝาปดดานหลัง หรือชุดอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพงานสองดานล็อกเขาที่
• นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกแลว
• อุปกรณสามารถพิมพหนาวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองได หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบ
ดวยตนเอง

• ต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพปจจุบันหรือเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม
ตน สําหรับ Wondows ใหต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคา
เริ่มตนในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ) สําหรับ Mac OS ใหต้ังคา
อุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเร่ิมตนใน Print Setup Utility (ยู
ทิลิต้ีการตั้งคาการพิมพ) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร
ประกอบของคอมพิวเตอรของทาน

• หากทานใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพชั่วคราว) ไว

• ทานไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป เมื่อทานกําลังทํางานอยู
ปดโปรแกรมตางๆ ที่ทานไมใช หรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหมกอนที่
จะส่ังทํางานอีกครั้ง

• ทานสามารถใชคา IP แอดเดรสคงที่สําหรับการเชื่อมตอเครือขายแบบใช
สาย และ IP แอดเดรสชั่วคราวสําหรับการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย
หรือในทางกลับกันได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการ
ต้ังคา IP
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การตั้งคา IP แอดเดรสคงที่
1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกที่แถบ Networking (เครือขาย) คลิก

Wired (802.3) (ใชสาย (802.3) หรือ Wireless (802.11) (ไรสาย
(802.11)) ในหนาตางดานซาย จากนั้นคลิกแถบยอย IP
Configuration (การกําหนดคา IP)

2. เลือก Manual IP (การตั้งคา IP ดวยตนเอง) จากนั้นพิมพ IP แอดเดรส
แบบคงที่ลงในชอง Manual IP Address (IP แ อดเดรสทีก่ําหนดเอง)

3. หากจําเปน ใหปอน Manual Subnet Mask (ซับเน็ตมาสกแบบกําหนด
เอง) และ Manual Default Gateway (เกตเวยเริ่มตนแบบกําหนดเอง)
แลวคลิกที่ Apply (ใช)

ขอควรระวัง การแกไข IP แอดเดรส สามารถสรางปญหากับการเชื่อมตอ
เว็บเซิรฟเวอรในตัวปจจุบันได

การแกไขปญหาการพิมพ
• อุปกรณหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
• ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
• อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
• อุปกรณไมยอมรับการทํางานของหัวพิมพ
• อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน
• อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา
• ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง
• การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง
• อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากน้ันปลอยกระดาษออกมา

อุปกรณหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมตอไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC)
แลว หากตองการทราบขอกําหนดเก่ียวกับแรงดันไฟฟา โปรดดูท่ี ขอกําหนด
รายละเอียดดานไฟฟา
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ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม

เกิดขอผิดพลาดทีไ่มสามารถแกไขกลับคืนมาไดขึ้น
ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลทั้งหมด (เชน สายไฟ สายเคเบิลเครือขาย และสาย
เคเบิล USB) รอประมาณ 20 วินาที และตอสายเคเบิลอีกครั้ง หากปญหายังคงมี
อยู ใหเขาไปท่ีเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูล
ปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหาและการขอมูลการปรับปรุงลาสุดของ
ผลิตภัณฑ

อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
หากอุปกรณรองรับการใชงานการสื่อสารไรสาย โปรดดูที่ การแกไขปญหาเกี่ยว
กับการเช่ือมตอไรสาย ดวย

ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลง
ขอมูล

การตรวจสอบการกําหนดคาเริ่มตนของหัวพิมพ
เมื่อหัวพิมพไดรับการติดต้ังหรือเปลี่ยนช้ินสวน อุปกรณจะพิมพหนาการปรับต้ัง
2 - 3 หนาโดยอัตโนมัติ เพ่ือวางแนวของหัวพิมพ ข้ันตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ
12 นาที หนาการปรับต้ังเทานั้นที่ถูกพิมพโดยอัตโนมัติ จนกวาข้ันตอนน้ีจะเสร็จ
สิ้น

ตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแวรอุปกรณ
หากอุปกรณดับไปขณะท่ีกําลังพิมพงาน ขอความเตือนควรจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอคอมพิวเตอรของทาน มฉิะนั้น ซอฟตแวรอุปกรณอาจจะไมไดรับการติดต้ัง
อยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรออกอยาง
สมบูรณ จากนั้นใหติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
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ตรวจดกูารเชื่อมตอของสายเคเบิล
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายท้ังสองขางของสายเคเบิลเครือขาย/USB เช่ือม

ตอแนนแลว
• หากอุปกรณเช่ือมตอกับเครือขายแลว ใหตรวจสอบดังตอไปนี้:

• ตรวจสอบไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมตอดานหลังของอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไมไดกําลังใชสายโทรศัพทเพ่ือเช่ือมตอ

อุปกรณ
• ฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํางานอยางถูกตอง

ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณสําหรับการใชงานระบบเครือขาย
ตรวจสอบใหแนใจวาใชไดรเวอรอุปกรณและพอรตไดรเวอรเครื่องพิมพถูกตอง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่ การกําหนด
คาอุปกรณ (Windows), การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS) หรือเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับผูใหบริการเครือขายของทาน

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลทีต่ิดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจะปองกัน
คอมพิวเตอรของทานจากการลวงขอมูล อยางไรก็ตาม ไฟรวอลลอาจจะปดกั้น
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณได หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสื่อ
สารกับอุปกรณ ใหลองปดการใชงานไฟรวอลลช่ัวคราว หากปญหายังคงมีอยู แส
ดงวาไฟรวอลลไมใชสาเหตุของปญหาในการสื่อสาร ใหเปดการใชงานไฟลวอลล
เหมือนเดิม
หากการปดการใชงานไฟรวอลลทําใหทานสามารถติดตอกับอุปกรณได ทานอาจ
จะตองกําหนด IP แอดเดรสคงที่ใหกับอุปกรณและเปดการใชงานไฟรวอลล
เหมือนเดิม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการต้ังคา IP

อุปกรณไมยอมรับการทํางานของหัวพิมพ

ตรวจสอบสลักหัวพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาสลักหัวพิมพปดไวอยางถูกตอง

ตรวจสอบหัวพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาหัวพิมพเสียบอยูในชองรหัสสีที่ถูกตอง หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนหัวพิมพ
• ถอดหัวพิมพออก และตรวจสอบใหแนใจวาดึงกระดาษปดสีสมที่ใชปองกัน

หัวพิมพออกจากหัวพิมพแลว
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ทําความสะอาดหัวพิมพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทําความสะอาดหัวพิมพอยางครบถวน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การบํารุงรักษาหัวพิมพ

ปดอุปกรณหลังจากถอดหัวพิมพออก
หลังจากถอดหัวพิมพออก ใหปดอุปกรณ รอประมาณ 20 วินาที และเปด
อุปกรณอีกคร้ังโดยไมตองติดต้ังหัวพิมพ หลังจากอุปกรณรีสตารทแลว ใหเสียบ
หัวพิมพเขาไปใหม

อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน

ตรวจสอบการกําหนดคาของระบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรตรงตามความตองการขั้นตํ่าของระบบสําหรับ
อุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

ตรวจสอบการตั้งคาซอฟตแวรอุปกรณ
อัตราการพิมพลดลงเมื่อเลือกคุณภาพการพิมพเปน Best (ดทีีสุ่ด) หรือ
Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด) เพ่ือเพิ่มอัตราการพิมพ ใหเลือกการตั้งคา
การพิมพท่ีตางกันในไดรเวอรอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบการรบกวนของสัญญาณวิทยุ
หากอุปกรณเช่ือมตอโดยใชการสื่อสารไรสายและพิมพงานชา แสดงวาสัญญา
นวิทยุอาจจะต่ํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี แนวทางการลดสัญญาณ
รบกวนบนเครือขายแบบไรสาย

อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพทีห่มด
ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพใดเหลือปริมาณหมึกพิมพนอยหรือ
หมึกหมด กลองเครื่องมือ (Windows) HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ
HP) (Mac OS) และหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง (โปรดดู การทํา
ความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง) จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับหมึกพิมพ หากทานกําลังพิมพดวยหมึกดําและหนากระดาษเปลาถูกพิมพ
ออกมา แสดงวาตลับหมึกพิมพสีดําอาจจะหมด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การแกไขปญหาการพิมพ 211



ตรวจสอบสลักหัวพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาสลักหัวพิมพปดไวอยางถูกตอง

ตรวจสอบหัวพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาหัวพิมพเสียบอยูในชองรหัสสีที่ถูกตอง หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนหัวพิมพ
• ถอดหัวพิมพออก และตรวจสอบใหแนใจวาดึงกระดาษปดสีสมที่ใชปองกัน

หัวพิมพออกจากหัวพิมพแลว

ทําความสะอาดหัวพิมพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทําความสะอาดหัวพิมพอยางครบถวน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การบํารุงรักษาหัวพิมพ

ปดอุปกรณหลังจากถอดหัวพิมพออก
หลังจากถอดหัวพิมพออก ใหปดอุปกรณ รอประมาณ 20 วินาที และเปด
อุปกรณอีกครั้งโดยไมตองติดต้ังหัวพิมพ หลังจากอุปกรณรีสตารทแลว ใหเสียบ
หัวพิมพเขาไปใหม

ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะหางจาก
ขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสองการตั้งคาการพิมพ สี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด

บท 10

212 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา



สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ที่มคีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

ตรวจสอบวิธปี อนวัสดพุิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวัสดุพิมพพอดีเมื่อ
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

ตรวจสอบขนาดของวัสดพุิมพ
• เนื้อหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวัสดุพิมพที่ทานกําลังใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพที่เลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรง

กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการต้ังคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
อุปกรณท่ีสามารถจะพิมพได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะ
หางจากขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสอบการตั้งคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวที่เลือกในแอปพลิเค
ชันตรงกับการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีคาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคล่ือนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ที่มคีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้
หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหา ที่เกิดข้ึนอาจจะมี
สาเหตุจากแอปพลิเคชันไมมคีวามสามารถในการแปลความหมายการตั้งคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรที่รูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบการใชงานแอปพลิเคชัน หรือติดตอผู
ผลิตซอฟตแวรเพ่ือขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ
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อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพอาจจะหมด ทําใหงานที่สั่งพิมพถูกยกเลิก เปล่ียนตลับหมึกพิมพ
จากนั้นสั่งพิมพงานมาท่ีอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

คุณภาพการพิมพต่ําและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
• เอกสารทีพิ่มพออกมามคุีณภาพตํ่า
• งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
• หมึกเปรอะเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก
• งานพิมพมสีีซีดจางหรือไมสดใส
• สีท่ีพิมพออกมาเปนสีดําและสีขาว
• พิมพผิดสี
• งานพิมพแสดงการซึมของสี
• สีไมอยูในแนวท่ีถูกตอง
• เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

เอกสารทีพ่ิมพออกมามคีุณภาพต่ํา

ตรวจสอบหัวพิมพและตลับหมึกพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ
กระดาษอาจจะมีความชื้นหรือหยาบเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพเปน
ไปตามขอกําหนดของ HP และลองพิมพใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ เลือกวัสดุพิมพ
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ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพทีป่อนเขาไปในอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใชงานไดกับประเภทของวัสดุพิมพท่ีทานปอน

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดราย
ละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเลือกถาดในไดรเวอรการพิมพที่มวีัสดุพิมพที่
ทานตองการใช

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีคาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคล่ือนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ที่มคีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
หากเกิดการขัดจังหวะขึ้นในระหวางการพิมพงาน อุปกรณอาจจะไมรับรูขอมูล
ของงานพิมพสวนที่เหลือ

ยกเลิกงานพิมพและรอจนกวาอุปกรณจะกลับคืนสูสถานะพรอมใชงาน หาก
อุปกรณไมกลับสูสถานะพรอมใชงาน ใหยกเลิกงานพิมพทั้งหมดและรออีกครั้ง
เเมื่ออุปกรณพรอมที่จะใชงานแลว จึงสั่งงานพิมพอีกครั้ง หากมีขอความปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอรใหลองอีกครั้ง ใหคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)

ตรวจดกูารเชื่อมตอของสายเคเบิล
หากอุปกรณและคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสาย USB ปญหาอาจจะเกิดข้ึนเนื่อง
จากการเชื่อมตอเคเบิลมสีัญญาณต่ํา
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเช่ือมตอสายเคเบิลทั้งสองดานยึดแนนแลว หากปญหา
ยังคงมอียู ใหปดอุปกรณ ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลออกจากอุปกรณ เปดเครื่อง
โดยไมตองเชื่อมตอสายเคเบิล และลบงานที่คางอยูออกจากที่เก็บพักการพิมพ
เมื่อไฟสัญญาณเปด/ปดสวางและไมกะพริบ ใหตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

ตรวจสอบไฟลเอกสาร
ไฟลเอกสารอาจจะเกิดความเสียหาย หากทานสามารถพิมพเอกสารอื่นๆไดจาก
แอปพลิเคชันเดียวกัน ใหลองพิมพงานจากไฟลสําเนาสํารองของเอกสารของ
ทาน ถามี
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หมึกเปรอะเปอน

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• เมื่อทานพิมพเอกสารซึ่งตองใชหมึกพิมพจํานวนมาก ใหปลอยเอกสารทิ้งไว

สักครูเพ่ือใหหมึกพิมพแหงกอนที่จะหยิบเอกสารที่พิมพออกมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเปนการพิมพลงบนแผนใส จากไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือก
คุณภาพงานพิมพ Best (ดีทีสุ่ด) และเพ่ิมระยะเวลารอใหหมึกแหงดวย
และลดความเขมของหมึกดวยการใชการกําหนดปริมาณหมึกภายใต
คุณสมบัติข้ันสูง (Windows) หรือ ink features (คุณสมบัติหมึก) (Mac
OS) อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาการลดความเขมหมึกอาจจะทําใหเอกสาร
ที่พิมพมีสีซีดจางได

• เอกสารสีที่มีสีเขมขนและผสมกัน สามารถทําใหเกิดรอยยนหรือการเปรอะ
เปอนได เมื่อสั่งพิมพโดยใชคุณภาพการพิมพ Best (ดทีีสุ่ด) ใหลองใช
โหมดการพิมพอื่น เชน Normal (ปกต)ิ เพ่ือลดปริมาณหมึกพิมพ หรือใช
การะดาษ HP Premium ซึ่งออกแบบมาสําหรับการพิมพเอกสารที่มีสีสัน
สดใส หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทจะดูดซับหมึกไดไมดีนัก สําหรับวัสดุพิมพดังกลาวนี้ หมึก
พิมพจะแหงชามากและจะเกิดการเปรอะเปอนบนงานพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เลือกวัสดุพิมพ

หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เลือกวัสดุพิมพ

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ
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งานพิมพมสีซีีดจางหรือไมสดใส

ตรวจสอบโหมดการพิมพ
โหมดการพิมพแบบราง หรือ เร็ว ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ จะชวยใหทานพิมพ
งานไดในอัตราที่เร็วข้ึน ซึ่งดีสําหรับการพิมพแบบราง เพ่ือใหไดผลลัพธที่มี
คุณภาพดีข้ึน ใหเลือกโหมดการพิมพแบบ Normal (ปกต)ิ หรือ Best (ดีที่
สุด) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทของกระดาษ
เมื่อทําการพิมพลงบนแผนใสหรือวัสดุพิมพพิเศษอ่ืนๆ ใหเลือกประเภทของวัสดุ
พิมพใหตรงกับไดรเวอรการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
พิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Windows)

สทีีพ่ิมพออกมาเปนสดีําและสขีาว

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

พิมพผิดสี

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นทีม่ปีญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

งานพิมพแสดงการซึมของสี

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพอยูในสภาพที่ดี ข้ันตอนการเติมหมึกพิมพ
และการใชหมึกพิมพที่เขากันไมได สามารถทําใหเกิดความเสียหายกับระบบการ
พิมพท่ีเกี่ยวของได และสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลงและทําใหเกิดความเสีย
หายกับอุปกรณหรือหัวพิมพ HP จะไมรับประกันหรือใหบริการกับตลับหมึก
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พิมพที่มีการเติมหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่
อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

สไีมอยูในแนวทีถู่กตอง

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงการวางภาพกราฟก
ใชคุณสมบัติการปรับขนาดภาพหรือตัวอยางกอนพิมพของซอฟตแวรของทาน
เพ่ือตรวจสอบชองวางในการวางภาพกราฟกบนหนากระดาษ

เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบหัวพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพบนกระดาษสีขาวสะอาด ตรวจดูบริเวณ
อื่นที่มีปญหา และปฏิบัติตามคําแนะนํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การพิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติดขัด โปรดดูท่ี เอา
กระดาษทีติ่ดขัดในอุปกรณออก

ถาดแบบเลือกติดตั้งได 2 ไมสามารถติดตั้งได 
• ติดต้ังถาดอีกครั้ง ตรวจสอบใหแนใจวาถาดอยูในแนวเดียวกับชองของ

อุปกรณ
• ตรวจสอบกระดาษติดขัด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เอากระดาษ

ทีติ่ดขัดในอุปกรณออก
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ปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษอื่นเกิดขึ้น

วัสดพุิมพไมรองรับการทํางานสําหรับเครื่องพิมพหรือถาดปอนกระดาษ
ใชวัสดุพิมพที่รองการการทํางานสําหรับอุปกรณและถาดปอนกระดาษที่กําลังใช
งานเทานั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนด
รายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

วัสดพุิมพไมถูกดึงออกจากถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพถูกปอนลงในถาด หากตองการขอมูลเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี ปอนวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่ทานกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม

• ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษเขาในถาดจนเต็ม หากทานใชวัสดุพิมพ
ชนิดพิเศษที่มีใหในปริมาณนอยแผน ใหลองวางวัสดุพิมพชนิดพิเศษบน
กระดาษอื่นๆ ท่ีมขีนาดเทากัน เพ่ือใหเต็มถาด (เครื่องจะสามารถดึงวัสดุ
พิมพบางชนิดไดงายยิ่งข้ึนหากทานปอนกระดาษเขาในถาดจนเต็ม)

• ตรวจสอบใหแนใจวาถาด 2 (ถาดแบบเลือก) ติดต้ังอยางถูกตอง

วัสดพุิมพถูกปลอยออกจากอุปกรณไมถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกแลว มิฉะน้ัน

งานพิมพที่พิมพออกมาจะตกมาจากอุปกรณ

• เอาวัสดุพิมพที่เกินมาออกจากถาดรับกระดาษออก ถาดกระดาษมขีีดจํากัด
สําหรับปริมาณกระดาษที่บรรจุ

การแกไขปญหาเก่ียวกับการปอนกระดาษ 219



งานทีพ่ิมพเอียง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาดอยูในแนวเดียวกับตัวปรับ

แนวกระดาษ หากจําเปน ใหดึงถาดออกจากอุปกรรและปอนวัสดุพิมพเขา
ไปใหมใหถูกตอง และตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับแนวกระดาษอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง

• ตรวขสอบใหแนใจวาฝาปดดานหลังหรืออุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน
ไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

• ปอนวัสดุพิมพเขาไปในอุปกรณเมื่ออุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น

อุปกรณดึงกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่ทานกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
• ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษเขาในถาดจนเต็ม หากทานใชวัสดุพิมพ

ชนิดพิเศษที่มใีหในปริมาณนอยแผน ใหลองวางวัสดุพิมพชนิดพิเศษบน
กระดาษอื่นๆ ที่มีขนาดเทากัน เพ่ือใหเต็มถาด (เครื่องจะสามารถดึงวัสดุ
พิมพบางชนิดไดงายยิ่งข้ึนหากทานปอนกระดาษเขาในถาดจนเต็ม)

• ในขณะที่ติดต้ังถาด 2 (ถาดแบบเลือก) เขากับอุปกรณ ใหปฏิบัติอยางระมัด
ระวัง การติดต้ังโดยใชแรงมากเกินไปพรอมกับต้ังกระดาษจํานวนมากอาจ
จะเปนสาเหตุใหแผนกระดาษเลื่อนเขาไปในอุปกรณ เปนสาเหตุใหเกิด
กระดาษติดขัดหรือดึงกระดาษพรอมกันหลายแผนได

• ใชวัสดุพิมพของ HP เพ่ือการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี
ที่สุด

การแกไขปญหาการทําสําเนา
หากเน้ือหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือทานได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
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ไมมงีานสําเนาออกมาจากอุปกรณ
• ตรวจสอบระบบไฟฟา

ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเช่ือมตอแนน และเปดอุปกรณแลว
• ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ

• อุปกรณอาจจะกําลังทํางานอยู ตรวจสอบหนาจอแผงควบคุมเพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของงานที่สั่งพิมพ รอจนงานอื่นที่กําลังประมวลผลเสร็จ
สิ้น

• อุปกรณอาจจะมกีระดาษติดขัด ใหตรวจสอบกระดาษติดขัด โปรดดูที่
การนํากระดาษทีติ่ดขัดออก

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี ปอนวัสดุพิมพ

งานทีท่ําสําเนาเปนหนาวาง
• ตรวจสอบถาดกระดาษ

• หากทานกําลังทําสําเนาจาก ADF ใหตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูก
ปอนอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

• หากทานกําลังทําสําเนาจากกระจกสแกนเนอร ใหตรวจสอบใหแนใจวา
ADF ไมมตีนฉบับอยู

• ตรวจสอบวัสดพิุมพ
วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาความเขมอาจจะตั้งคาไวสวางเกินไป ใชปุม Copy (ทําสําเนา)
บนแผงควบคุมเพ่ือเพ่ิมความเขมของเอกสารที่ทําสําเนา

ทําสําเนาจากตนฉบับทีไ่มถูกตอง
ตรวจสอบถาดกระดาษ
หากทานกําลังทําสําเนาจากกระจกสแกนเนอร ใหตรวจสอบใหแนใจวา ADF
ไมมตีนฉบับอยู
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เอกสารไมปรากฏขอความหรือมสีจีาง
• ตรวจสอบวัสดพุิมพ

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Fast (เร็ว) (ซึ่งเปนการทําสําเนาราง)
อาจจะเปนตนเหตุของการไมปรากฏขอความบนเอกสารหรือเอกสารมีสีจาง
ใหแกไขการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Normal (ปกต)ิ หรือ Best
(ดีทีสุ่ด)

• ตรวจสอบตนฉบับ
• ความชัดเจนของสําเนาขึ้นอยูกับคุณภาพและขนาดของตนฉบับ ใชเมนู

Copy (ทําสําเนา) เพ่ือปรับคาความเขมของสําเนา หากตนฉบับมสีีจาง
เกินไป การสําเนาเอกสารอาจจะไมสามารถเพ่ิมความเขมใหไดมากพอ
แมทานจะปรับความเขมแลวก็ตาม

• พ้ืนหลังท่ีเปนสีอาจจะทําใหภาพดานหนากลืนกับพื้นหลัง หรือพื้นหลัง
อาจจะแสดงระดับสีแตกตางกัน

ขนาดงานสําเนายอลง
• การยอ/ขยาย หรือคุณสมบัติการทําสําเนาอื่น อาจจะไดรับการตั้งคามาจาก

แผงควบคุมเพื่อยอขนาดรูปภาพที่ถูกสแกน ตรวจสอบการตั้งคาสําหรับงาน
สําเนาเพื่อใหแนใจวาการตั้งคาเปนขนาดปกติ

• ซอฟตแวรการตั้งคาซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP อาจจะถูกต้ังคา
ไวเปนยอรูปภาพที่สแกน แกไขการตั้งคา หากจําเปน หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ในสวนของซอฟตแวรภาพถายและ
รูปถายของ HP
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คุณภาพงานทีท่ําสําเนาต่ํา
• ปฏิบัตติามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทําสําเนา

• ใชตนฉบับที่มีคุณภาพดี
• ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง

เชน วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที ่เลือกวัสดุพิมพ

• ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของทาน
• ตรวจสอบอุปกรณ

• ADF อาจจะปดอยางไมถูกตอง
• กระจกสแกนเนอร แผนรองฝา ADF หรือกรอบ ADF อาจจะสกปรก

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ

การทําสําเนามขีอผิดพลาดอยางชัดเจน
• เสนริ้วสขีาวหรือซีดจางในแนวตั้ง

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เลือกวัสดุพิมพ

• สสีวางหรือเขมเกินไป
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา

• เสนทีไ่มตองการ
กระจกสแกนเนอร แผนรองฝา ADF หรือกรอบ ADF อาจจะสกปรก หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอุปกรณ

• จุดหรือลายเสนสดีํา
อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร หรือแผนรองฝา ADF ใหทําความสะอาดอุปกรณ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอุปกรณ

• ขอความไมชัดเจน
• ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
• การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน

ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียน
การต้ังคาการทําสําเนา

• ขอความหรือภาพกราฟกไมสมบูรณ
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
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• การทําสําเนาเฉียงหรือเอียง
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมปอนเอกสารในถาดปอนกระดาษ ADF มาก

เกินไป
• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางของ ADF พอดีกับขนาดของ

วัสดุพิมพ
• ตัวพิมพสดีําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)

การตั้งคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเร่ิมตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนการต้ัง
คาการทําสําเนา

• เม็ดหรือแถบสขีาวในแนวนอนในพื้นทีท่ีท่ําสําเนาบริเวณสเีทาออนไปจนถึง
สเีทากลาง
การตั้งคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเร่ิมตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนการต้ัง
คาการทําสําเนา

ขอความแสดงขอผิดพลาด
"ปอนเอกสารและโหลดงานอีกครั้ง"
กดปุม OK (ตกลง) จากนั้น ปอนเอกสารที่ยังเหลืออยู (ไมเกิน 50 แผน) ใน
ADF หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพอาจจะหมด ทําใหงานที่สั่งพิมพถูกยกเลิก เปล่ียนตลับหมึกพิมพ
จากนั้นสั่งพิมพงานมาท่ีอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การแกไขปญหาการสแกน 
หากเน้ือหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือทานได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน

หมายเหตุ หากทานกําลังเริ่มตนการสแกนจากคอมพิวเตอร หากตองการ
ขอมูลการแกไขปญหา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร
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สแกนเนอรไมทํางาน
• ตรวจสอบตนฉบับ

ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับปอนอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร

• ตรวจสอบอุปกรณ
อุปกรณอาจจะเพิ่งออกจากโหมดประหยัดพลังงานหลังจากการไมมกีารใช
งานในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทําใหการประมวลผลชาไปชั่วขณะ รอจนกวา
อุปกรณจะอยูในสถานะ READY (พรอม)

การสแกนใชเวลานาน
• ตรวจสอบการตั้งคา

• หากทานกําหนดความละเอียดมากเกินไป งานสแกนจะใชเวลานานขึ้น
และงานที่ไดจะมขีนาดไฟลใหญข้ึน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีเมื่อทําการส
แกนหรือสําเนา อยากําหนดคาความละเอียดมากเกินความจําเปน ทาน
สามารถลดคาความละเอียดได เพ่ือใหสแกนงานไดอยางรวดเร็ว

• หากทานตองการภาพโดยผานการใชโปรแกรม TWAIN ทานสามารถ
แกไขการตั้งคาเพื่อใหสแกนเปนสีขาวดําได หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอในสวนของโปรแกรม TWAIN

• ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ
หากทานไดสั่งพิมพงานหรือทําสําเนากอนหนาที่จะสแกน อุปกรณจะเร่ิม
สแกนหลังจากที่สแกนเนอรทํางานเหลานั้นเสร็จสิ้น อยางไรก็ตาม การพิมพ
และการสแกนจะใชหนวยความจํารวมกัน ซึ่งหมายความวาการสแกนอาจ
จะชาลงได
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เอกสารบางสวนไมถูกสแกนหรือขอความหายไป
• ตรวจสอบตนฉบับ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไปถูกตอง หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ

• หากทานสแกนเอกสารจาก ADF ใหลองทําการสแกนเอกสารโดยตรง
จากกระจกสแกน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปอนตนฉบับลง
บนกระจกสแกนเนอร

• พ้ืนหลังท่ีเปนสีสีอาจจะทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังได ลองปรับ
การตั้งคากอนที่ทานจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังที่ทานสแกนตนฉบับแลว

• ตรวจสอบการตั้งคา
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนเขามขีนาดใหญเพียงพอสําหรับ

ตนฉบับที่ทานกําลังสแกน
• หากทานกําลังใชซอฟตแวรภาพถายและรูปภาพของ HP การตั้งคาเริ่ม

ตนในซอฟตแวรอาจจะกําหนดใหปฏิบัติงานบางอยางโดยอัตโนมัตินอก
เหนือไปจากงานที่ทานกําลังทําอยู โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ใน
สวนของซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับการแกไขคาคุณสมบัติ

ไมสามารถแกไขขอความได
• ตรวจสอบการตั้งคา

• ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวร OCR ต้ังคาสําหรับแกไขขอความไว
• เมื่อทานสแกนตนฉบับ ตรวจสอบใหแนใจวาทานเลือกประเภมของ

เอกสารที่สรางขอความที่สามารถแกไขได หากขอความจัดอยูใน
ประเภทกราฟก จะไมถูกแปลงคาใหเปนขอความ

• โปรแกรม OCR ของทานอาจจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมวลผลคําที่
ไมสามารถปฏิบัติงานกับ OCR ได หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงโปรแกรม โปรดดูที่วิธีใชซอฟตแวรผลิตภัณฑ

• ตรวจสอบตนฉบับ
• สําหรับ OCR ตนฉบับตองถูกปอนลงใน ADF โดยปอนจากสวนหัว

ของเอกสารและหงายขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไป
ถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ

• โปรแกรม OCR อาจจะไมอานขอความท่ีจัดระยะชิดมากได ตัวอยาง
เชน หากขอความที่ผานการแปลงคาจากโปรแกรม OCR มีตัวอักษร
หายไปหรือชิดติดกัน เชน "rn" อาจจะกลายเปน m
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• ความถูกตองของโปรแกรม OCR ข้ึนอยูกับคุณภาพ ความยาวของขอ
ความ และโครงสรางของภาพตนฉบับ รวมถึงคุณภาพของการสแกน
เอง ดังนั้น ตองตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับของทานนั้นมีคุณภาพดี

• พ้ืนหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป ลองปรับ
การตั้งคากอนที่ทานจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังที่ทานสแกนตนฉบับแลว หากทานกําลังใช OCR ทํางานกับตน
ฉบับอยู ขอความที่มีสีบนตนฉบับจะแสดงผลลัพธของการสแกนไมดี

ขอความแสดงขอผิดพลาด
• "ไมสามารถเริ่มการทํางานของ TWAIN ได" หรือ "เกิดขอผิดพลาดขณะ

กําลังใชรูปภาพ"
• หากทานกําลังใชภาพจากอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตอล หรือ

สแกนเนอรเครื่องอ่ืน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณนั้นๆ ใชงาน
ไดกับ TWAIN อุปกรณที่ไมสามารถใชกับ TWAIN ได จะไมทํางาน
กับซอฟตแวรอุปกรณ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ทานไดเช่ือมตอสายเคเบิลอุปกรณ USB
เขากับพอรตที่ถูกตองดานหลังคอมพิวเตอรของทานแลว

• ตรวจสอบความถูกตองของแหลงท่ีมาของ TWAIN ที่ใช ในซอฟตแวร
สามารถตรวจสอบแหลงที่มาของ TWAIN ไดโดยการเลือก เลือก
สแกนเนอร  จากเมน ูไฟล

• "ปอนเอกสารและเริ่มทํางานอีกครั้ง"
กดปุม OK (ตกลง) จากนั้น ปอนเอกสารที่ยังเหลืออยู (ไมเกิน 50 แผน)
ใน ADF หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

คุณภาพงานสแกนต่ํา
ตนฉบับเปนภาพทีผ่านกระบวนการทําซ้ําเปนครั้งทีส่อง
ภาพถายท่ีนํามาพิมพซ้ํา เชน ภาพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จะพิมพดวยการ
ใชจุดเล็กๆของหมึกแทนภาพถายตนฉบับ ซึ่งจะทําใหคุณภาพงานลดลง บอย
ครั้ง จุดของหมึกพิมพจะทําใหเกิดรูปแบบท่ีไมตองการ ซึ่งสามารถมองเห็นได
เมื่อรูปภาพถูกสแกนหรือพิมพ หรือเมื่อรูปภาพปรากฏบนหนาจอ หากคําแนะนํา
ตอไปนี้ไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจจะตองใชภาพตนฉบับที่มคุีณภาพดี
กวานี้
• พยายามกําจัดรอยจุดหมึกดวยการลดขนาดของภาพที่สแกน
• พิมพภาพท่ีสแกนได เพ่ือดูวาคุณภาพดีข้ึนหรือไม
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• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตองสําหรับชนิดของ
งานสแกนนั้น

• เพ่ือผลลัพธที่ดีท่ีสุด ใหใชสแกนเนอรแบบวางราบสําหรับการสแกนนอก
เหนือไปจาก ADF

• ขอความหรือรูปภาพดานหลังของตนฉบับทีม่สีองหนาปรากฏอยูบนงานที่
สแกน
ขอความหรือรูปภาพบนตนฉบับท่ีมสีองหนาสามารถสแกน "ผาน" ไดจาก
ดานหลัง หากตนฉบับนั้นถูกพิมพบนวัสดุพิมพที่มีลักษณะบางหรือใสเกินไป

• คุณภาพของรูปภาพดีกวาเมื่อสั่งพิมพ
รูปภาพที่แสดงบนหนาจออาจจะไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานสแกนไดถูก
ตองเสมอไป
• ลองปรับการตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอรของทานเพื่อใชสีมากขึ้น (หรือ

ระดับโทนสีเทา) ปกติแลว สําหรับคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows ทาน
สามารถปรับการตั้งคาไดโดยการเปด Display (จอแสดงผล) จาก
Control panel (แผงควบคุม)

• ลองปรับการตั้งคาความละเอียดและสี
• รูปภาพทีส่แกนเอียง (โคงงอ)

อาจเปนเพราะปอนภาพตนฉบับไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใชตัวปรับ
แนวกระดาษเมื่อทานปอนตนฉบับเขาไปใน ADF หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ

• รูปภาพทีส่แกนมจีุด เสน แถบสขีาวในแนวตั้ง หรือขอบกพรองอื่นๆ
• หากกระจกสแกนเนอรสกปรก รูปภาพที่ออกมาจะไมไดความคมชัดสูง

สุด โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ สําหรับคําแนะนําในการทํา
ความสะอาด

• ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุท่ีเกิดจากการส
แกน

• กราฟกแตกตางจากตนฉบับ
การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะกับชนิดของงานสแกนที่ทานทํา ใหลองเปลี่ยน
การตั้งคากราฟก

• ปฏิบัตติามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสแกน
• ใชสแกนเนอรแบบวางราบเพื่อสแกนนอกเหนือไปจาก ADF
• ใชตนฉบับที่มคุีณภาพสูง
• ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง

เชน วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ

• ปรับการตั้งคาซอฟตแวรใหเหมาะกับวัตถุประสงคการสแกนของทาน
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• ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของทาน
• การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

การสแกนมขีอบกพรอง
• หนาวาง

• ทานอาจปอนตนฉบับกลับดาน ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอน
เขาไปถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับ

• หากงานที่ทานกําลังสแกนออกมาเปนหนาวางเมื่อทานสแกนจาก
สแกนเนอรแบบวางราบ ใหตรวจสอบใหแนใจวาปอนเอกสารตนฉบับ
อยางถูกตอง วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาลงบนสแกนเนอรแบบวาง
ราบ พรอมกับใหมุมซายดานบนของเอกสารอยูในตําแหนงมุมขวาดาน
ลางของกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวา ADF ไมมี
เอกสารปอนอยูดวย

• สวางหรือเขมเกินไป
• ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูก

ตอง
• รูปภาพตนฉบับอาจจะสวางหรือเขมเกินไป หรืออาจจะถูกพิมพลงบน

กระดาษที่มีสี
• เสนทีไ่มตองการ

อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร ลองทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอุปกรณ

• จุดหรือลายเสนสดีํา
• อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบน

กระจกสแกนเนอร กระจกสแกนเนอรอาจจะสกปรกหรือมรีอยขีดขวน
หรือแผนรองฝา ADF อาจจะสกปรก ใหทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอรและแผนรองฝา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดอุปกรณ หากทําความสะอาดแลวยังไมสามารถแกไข
ปญหาได อาจจะตองเปลี่ยนกระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝา ADF

• ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการส
แกน
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• ขอความไมชัดเจน
ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเ อียดและสีถูกตอง

• ขนาดงานสแกนยอลง
การตั้งคาซอฟตแวร HP อาจตั้งไวใหลดขนาดภาพที่สแกน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขการตั้งคา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร
ผลิตภัณฑ

ไมสามารถสแกนไปทีโ่ฟลเดอรเครือขายได (Direct Digital Filing) (การเก็บ
เอกสารดิจิตอลโดยตรง)

หมายเหตุ คุณสมบัติ Direct Digital Filing (การเก็บเอกสารดิจิตอล) จะ
ไมรองรับการทํางานของ Windows Active Directory (ไดเรกทอรี่ที่ใช
งานของ Windows)

• อุปกรณไมไดรับการตั้งคาอยางถูกตองบนเครือขาย
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางเหมาะสมและเชื่อมตอกับ
เครือขาย PING อุปกรณ และตรวจสอบใหแนใจวากําลังทํางานในขณะนั้น

• โฟลเดอรเครือขายไมไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาโฟลเดอรถูกสรางบนเซิรฟเวอรแลว หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังช่ือโฟลเดอรโดยใชตัวอักษร A ถึง Z (ตัวพิมพ

ใหญหรือตัวพิมพเล็ก) และเลข 1 ถึง 9
• และยังใชการเวนวรรคไดดวย อยางไรก็ตาม อยาใชตัวอักขระเฉพาะ

หรือตัวอักขระพิเศษในการตั้งช่ือโฟลเดอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาโฟลเดอรไดกําหนดใหใชงานรวมกัน และผูใช

สามารถอานและเขียนขอมูลในโฟลเดอรได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารประกอบสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

• ตรวจสอบใหแนใจวาปอนช่ือโฟลเดอรดวยรูปแบบที่ถูกตองใน EWS
และปอนช่ือผูใชและรหัสผานถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูใน EWS

• ดิสกเต็ม
ตรวจสอบใหแนใจวาเซิรฟเวอรท่ีมโีฟลเดอรอยูนั้น มทีี่วางบนดิสกที่เพียง
พอ
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• อุปกรณไมสามารถสรางชื่อไฟลพิเศษดวยการกําหนดคํานําหนาและคําตอ
ทายได
อุปกรณสามารถสรางไฟลไดถึง 9,999 ไฟลดวยการใชคํานําหนาและคําตอ
ทายเดียวกันได หากทานสแกนหลายๆไฟลไปยังโฟลเดอร ใหแกไขคํานํา
หนา

• คํานําหนาชื่อไฟลไมไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคํานําหนาช่ือโฟลเดอรใชตัวอักษร A ถึง Z ตัวพิมพ
ใหญหรือตัวพิมพเล็ก ตัวเลข 1 ถึง 9 และยังใชการเวนวรรคไดดวย อยาง
ไรก็ตาม อยาใชตัวอักขระเฉพาะหรือตัวอักขระพิเศษในการตั้งช่ือ
โฟลเดอร หากตัวอักษรที่ไมสามารถใชไดถูกนํามาใชในคํานําหนาช่ือไฟล
จะแสดงขอผิดพลาดเมื่อไฟลถูกสราง

• ไมสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับชื่อเซิรฟเวอรได
การสงโฟลเดอรเครือขายอาจจะลมเหลว หากชื่อเซิรฟเวอรที่ต้ังระหวางการ
ต้ังคาไมสามารถแกไขปญหาใหกับ IP แอดเดรสที่ระบุได ในขณะที่ทําการ
ต้ังคาคุณสมบัติการจัดไฟลแบบดิจิตอลโดยตรง ตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา
ดังนี้:
• ใชช่ือ DNS ท่ีเหมาะสม
• ตรวจสอบใหแนใจวาเซิรฟเวอร DNS ไดรับการต้ังคาอยางถูกตอง

สําหรับอุปกรณ

• เคล็ดลับ หากทานเพิ่งจะแกไขการตั้งคา DNS ใหปดอุปกรณ จาก
นั้นเปด All-in-one อีกครั้ง

การแกไขปญหาโทรสาร
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับโทรสาร หาก
ทานต้ังคาการรับสงโทรสารไมถูกตอง ทานอาจจะประสบปญหาเมื่อสงโทรสาร
รับโทรสาร หรือท้ังสองกรณี
หากทานพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร ทานสามารถพิมพรายงานทดสอบการทํางาน
ของโทรสาร เพ่ือตรวจสอบสถานะของอุปกรณได การทดสอบจะลมเหลว หาก
การตั้งคาอุปกรณสําหรับโทรสารไมถูกตอง ทําการทดสอบนี้หลังจากท่ีทานต้ังคา
อุปกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การทดสอบการต้ังคาโทรสาร

หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบโทรสารลมเหลว
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การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากทานทดสอบโทรสารแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาด หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมอยางละเอียด ใหตรวจดู
รายงานเพ่ือดูวาการทดสอบสวนใดท่ีผิดพลาด แลวหาหัวขอการแกไขปญหาท่ี
ตรงกัน

• "การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
• การทดสอบ "การใชสายโทรศัพททีถู่กตองสําหรับโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

"การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• ปดอุปกรณโดยการกดปุม Power (เปด/ปด) ท่ีอยูบนแผงควบคุม จาก

น้ันถอดปลั๊กสายไฟที่ดานหลังอุปกรณ หลังจากผานไปสองสามวินาที
ใหเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แลวเปดอุปกรณ รันการทดสอบอีกคร้ัง หากการ
ทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอนี้

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวานั่นอาจจะไมใชปญหา

• หากทานกําลังดําเนินการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวย
การตั้งคาโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยทูลิิ
ตีก้ารตั้งคาโทรสาร HP) (Mac OS) ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณวาง
จากการทํางานอยางอื่น เชน การรับโทรสาร หรือการทําสําเนาเอกสาร
ตรวจสอบขอความที่หนาจอแสดงผลซึ่งแสดงวาอุปกรณไมวาง หาก
อุปกรณไมวาง ตองรอจนกวาอุปกรณจะทํางานเสร็จสมบูรณ และอยูใน
สถานะไมทํางาน กอนท่ีจะดําเนินการทดสอบ
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

หลังจากที่ทานแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบ
ฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถใชงานได และเกิดปญหาในการโทรสาร
ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปยัง www.hp.com/support เมื่อขอ
ความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของทาน แลวคลิกที่ Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการสนับสนุนทาง
เทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ

เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ

อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานเชื่อมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณ
สําหรับโทรสาร โปรดดูที่ การต้ังคาโทรสารสําหรับอุปกรณ (ในบางรุน
เทานั้น)

การแกไขปญหาโทรสาร 233

http://www.hp.com/support


• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งทานกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของ
ทานเพื่อทําการตรวจสอบคูสาย

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวานั่นอาจจะไมใชปญหา

หลังจากท่ีทานแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
วิธแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอื่นเทานั้น เชนเครื่องตอบรับ
หรือโทรศัพท
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ภาพ 10-1  ภาพดานหลังของอุปกรณ
1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

2. หลังจากที่ทานเชื่อมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และอุปกรณพรอมที่จะรับสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ

อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชสายโทรศัพททีถู่กตองสําหรับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หนึ่งควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
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สายอีกดานหน่ึงเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังท่ีแสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณส้ันเกินไป ทานอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายไฟสาย
อื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง
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การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ

ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียง
การโทร) ผานโดยไมมกีารเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหนึ่ง
อยางหรือมากกวาน้ัน เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเช่ือมตออุปกรณ
เหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแตละคร้ังท่ี
เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวาทานจะสามารถระบุไดวาอุปกรณใด
เปนสาเหตุของปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งทานกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของ
ทานเพื่อทําการตรวจสอบคูสาย

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานเชื่อมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณระบบกดปุมแบบมาตรฐาน เชน
ระบบ PBX บางระบบ ซึ่งอาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึ่งจะทําให
เกิดปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสง/รับโทรสารทดสอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/พ้ืนท่ีไวถูกตองตามประเทศ/พ้ืนที่
ของทาน หากไมไดต้ังคาประเทศ/พ้ืนที่ หรือหากตั้งคาไมถูกตอง การ
ทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะ
นาล็อก มิฉะน้ันทานจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอสายอะนา
ล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตออุปกรณเขา
กับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

หลังจากท่ีทานแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Dial Tone Detection (การตรวจ
หาสัญญาณการโทร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวให
บริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะ

นาล็อก มิฉะน้ันทานจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอสายอะนา
ล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตออุปกรณเขา
กับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ

• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ
ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
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หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง
• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานโดยไมมกีารเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหน่ึงอยาง
หรือมากกวานั้น เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณ
เหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแตละครั้งที่
เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวาทานจะสามารถระบุไดวาอุปกรณ
ใดเปนสาเหตุของปญหา

• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ลมเหลวโดยไมมอีุปกรณอ่ืนดวย ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับสาย
โทรศัพทท่ีใชงานและคนหาขอมูลการแกไขปญหาในสวนนี้

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากทานไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ ทานอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

หลังจากที่ทานแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Line Condition (การทดสอบ
สภาพสายโทรสาร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวให
บริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว

วิธแีกไข: แสดงวาทานกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบใหแน
ใจวาทานกําลังใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอ
อุปกรณเขากับสายโทรศัพท หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้น
เกินไป ทานอาจจะใชตัวตอพวงเพ่ือเพ่ิมความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอ
พวงที่รานคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสาย
ไฟสายอื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

วิธแีกไข: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลัง
ใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทท่ีตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
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โทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับอุปกรณ ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมไดถูกใช
งานอยูหรือมกีารตอพวง ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใชอุปกรณในการ
โทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยู

อุปกรณมปีญหาในการสงและรับโทรสาร

วิธแีกไข: ตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณแลว ดูที่หนาจอแสดงผลบน
อุปกรณ หากหนาจอแสดงผลไมปรากฏขอความใดๆ และไฟสัญญาณของ
Power (เปด/ปด) ไมสวาง แสดงวาปดอุปกรณอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
สายไฟเขากับอุปกรณ และเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบแนนแลว กดปุม
Power (เปด/ปด) เพ่ือเปดอุปกรณ
หลังจากเปดอุปกรณแลว โปรดรอประมาณ 5 นาทีกอนทําการสงหรือรับ
โทรสาร อุปกรณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดในขณะเพิ่งเริ่มทํางาน
หลังจากเปดอุปกรณ

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หน่ึงควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
สายอีกดานหน่ึงเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังท่ีแสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"
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หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป ทานอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายโทรศัพท
อื่น ซึ่งเปนสายโทรศัพทแบบมาตรฐานที่ใชในบานหรือสํานักงานของ
ทานอยูแลว

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งทานกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
ทานไมไดยินเสียงโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษัทโทรศัพท
ในทองถิ่นของทาน

• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลังใช
งานอยู ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารได
หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
เพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

• ตรวจสอบดูวามีข้ันตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งจะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากมีขอผิดพลาดเกิด
ข้ึน อุปกรณจะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะขอผิดพลาดน้ันจะไดรับ
การแกไข

• การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทบนผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม
หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง หาก
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ หาก
ปญหายังคงมีอยู ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

• หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะน้ันจะไมสามารถใชโทรสารได หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี กรณี B: การต้ังคาอุปกรณท่ีม ีDSL

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังซึ่งต้ังคาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล วิธีการตรวจ
สอบวาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อม
ตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไม
ไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว

การแกไขปญหาโทรสาร 241



• หากทานกําลังใชท้ังอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอของ
โทรศัพทภายใน (PBX) หรือเครือขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล
(ISDN) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับพอรตที่ถูก
ตองแลว และอะแด็ปเตอรข้ัวตอไดรับการตั้งคาเปนประเภทสวิตชที่ถูก
ตองสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของทาน ถาเปนไปได หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ กรณี C: การต้ังคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือ
สาย ISDN

• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทรวมกันกับบริการ DSL โมเด็ม DSL อาจ
จะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง
อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทที่มี
คุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสาร
ได ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรือมเีสียงรบกวนหรือไม หากทานไดยินเสียงดังรบกวน ใหปดโมเด็ม
DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาที หมุนโมเด็ม DSL ไปดานหลัง
แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หากอุปกรณหยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ําตามขั้นตอนน้ี

หากยังคงมีสัญญาณเสียงรบกวนในสายโทรศัพท โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม
DSL โปรดติดตอขอรับบริการจากบริษัท DSL ของทาน

• หากทานกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

อุปกรณมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง

วิธแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกไขปญหาที่เปนไปได จะใชไดกับเฉพาะประเทศ/พ้ืนท่ี
ที่ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนมาพรอมกับอุปกรณเทานั้น รวมถึง:
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
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ทานใชเพ่ือสงโทรสารไดเช่ือมตอ
โดยตรงเขากับอุปกรณแลว การสงโทรสารดวยตนเองนั้น โทรศัพทจะ
ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต 2-EXT ของอุปกรณ ดังที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 โทรศัพท

• หากทานกําลังสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทของทานที่เช่ือมตอโดย
ตรงเขากับอุปกรณ ทานตองใชปุมกดบนโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร ไม
สามารถใชปุมกดบนแผงควบคุมของอุปกรณได

หมายเหตุ หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจจะเชื่อม
ตอโทรศัพทโดยตรงเขากับดานบนของสายเคเบิลอุปกรณซึ่งมกีาร
เสียบสายบนผนังไว
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อุปกรณไมสามารถรับโทรสาร แตสามารถสงโทรสารได

วิธแีกไข:
• หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ของอุปกรณได
รับการตั้งคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียง
เรียกเขาเฉพาะ

• หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ไดรับการตั้งคาเปน Off
(ปด) ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หรืออีกนัยหน่ึง คือ อุปกรณจะ
ไมรับโทรสารใหทาน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตน
เอง โปรดดูท่ี การรับโทรสารดวยตนเอง

• ถาทานใชบริการฝากขอความเสียงในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมาย
เลขโทรศัพทที่ใชโทรสาร ทานตองรับโทรสารดวยตนเอง เพราะไม
สามารถรับแบบอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ทานตองเปนผูรับโทร
สารที่เขามา หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเมื่อทานใช
บริการฝากขอความเสียง โปรดดูที่ กรณี F: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช
รวมกับวอยซเมล หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง
โปรดดูที่ การรับโทรสารดวยตนเอง

• หากทานใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของ
โมเด็มใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับแฟกซฺที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทําให
อุปกรณไมสามารถรับสายโทรสารเขาได

• หากทานใชเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ
อุปกรณ ทานอาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปนี้:
• เครื่องตอบรับอัตโนมัติของทานอาจจะไมไดรับการตั้งคาเพื่อใชงาน

กับอุปกรณอยางถูกตอง
• ขอความที่สงออกไปอาจจะยาวหรือสงเสียงดังมาก เพ่ือใหอุปกรณ

ตรวจจับสัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจจะทําใหการเชื่อมตอของเครื่อง
โทรสารหลุดได

• เครื่องตอบรับโทรศัพทของทานอาจจะมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให
อุปกรณตรวจจับสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล
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วิธีปฏิบัติดังตอไปน้ีอาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
• เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสาย

โทรศัพทสําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
โดยตรงเขากับอุปกรณ ดังท่ีอธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทร
สารท่ีใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับโทร
สารโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การรับโทรสาร

• ควรตรวจสอบวาการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
ถูกต้ังใหมีจํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนด
จํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

• ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
สามารถรับโทรสารไดเมื่อไมมเีคร่ืองตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอาจเปนสาเหตุของปญหา

• เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึก
ขอความท่ีใชเวลาประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยระดับเสียงเบาๆ
เมื่อบันทึกขอความ เงียบไวอยางนอย 5 วินาทีเมื่อพูดขอความของ
ทานเสร็จแลว ไมควรมเีสียงรบกวนใดๆ เกิดข้ึนขณะบันทึกขอ
ความเสียงในชวงที่ทานเงียบอยู ลองรับโทรสารอีกคร้ัง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับอัตโนมัติดิจิตอลบางรุน อาจจะเก็บ
เสียงเงียบท่ีบันทึกไวหลังจากการสงขอความออกของทานเสร็จ
สิ้น ฟงขอความสงออกของทานเพ่ือตรวจสอบ
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• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณโทรศัพทประเภทอื่น
เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรหรือ
กลองสวิตชแบบหลายพอรต ระดับสัญญาณของโทรสารอาจจะลดลงได
ระดับสัญญาณอาจลดลงไดหากทานใชตัวแยกคูขนานหรือเช่ือมตอสาย
เคเบิลพิเศษเพ่ือขยายความยาวของโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลง
อาจทําใหเกิดปญหาระหวางการรับโทรสาร
เพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณอื่นเปนสาเหตุของปญหาหรือไม ใหปลดสาย
เช่ือมตอทุกอยางออกจากสายโทรศัพทยกเวนอุปกรณ แลวทําการรับ
โทรสารอีกครั้ง หากทานสามารถรับโทรสารไดสําเร็จเมื่อไมมีการเชื่อม
ตอกับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น เปน
สาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณเหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และ
ทําการรับโทรสารใหมในแตละครั้งที่เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวา
ทานจะสามารถระบุไดวาอุปกรณใดเปนสาเหตุของปญหา

• หากทานมรีูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
การใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของ
ทาน) ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียง
เรียกเขาเฉพาะ) ของอุปกรณไดรับการตั้งคาไวตรงกัน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียง
เรียกเขาเฉพาะ
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อุปกรณไมสามารถสงโทรสาร แตสามารถรับโทรสารได

วิธแีกไข:
• อุปกรณอาจจะกดหมายเลขโทรออกเร็วหรือติดกันจนเกินไป ทานอาจ

จะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากทานจะตองตอสาย
นอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท ทานจะตองเวนระยะสักพักกอนที่จะ
กดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทที่ทานจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก ทานอาจจะ
ตองเวนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้ 9-555-5555. หากตองการเวนชอง
วางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุด
ชั่วคราว) หรือกดปุม ชองวาง (#) คางไวจนกวาจะมเีครื่องหมาย
ยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากน้ี ทานยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อ
ทําเชนนั้น ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข ทาน
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
เตือนเมื่อหมุนหมายเลข หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสง
โทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ

• หมายเลขปลายทางที่จะสงโทรสารมสีัญญาณไมถูกตองหรือเครื่องรับ
โทรสารเกิดปญหา ทานสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลข
โทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณ
โทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือ
บริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ทานอาจขอใหผูรับ
โทรสารตรวจสอบเครื่องรับเพ่ือหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน
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สัญญาณโทรสารถูกบันทึกทีเ่ครื่องตอบรับอัตโนมัติ

วิธแีกไข:
• เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติโดยตรงเขากับ
อุปกรณ ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับตามคําแนะนํา
เสียงโทรสารอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดรับการต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับของอุปกรณ ควรมากกวา
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ หากทานต้ังคาจํานวน
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องตอบรับอัตโนมัติและอุปกรณไวเทากัน
อุปกรณทั้งสองอยางจะรับสายพรอมกัน และสัญญาณโทรสารจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

• ต้ังคาจํานวนครั้งสําหรับเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหมเีสียงเรียกเขานอย
และต้ังคาอุปกรณใหตอบรับที่จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดเทาที่
อุปกรณจะรองรับได (จํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกัน
ไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการตั้งคาน้ี เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
อุปกรณจะตรวจสอบสายนั้น หากอุปกรณพบวาเปนสัญญาณโทรสาร
อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอ
ความไว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททีม่าพรอมกับอุปกรณมคีวามยาวไมเพียงพอ

วิธแีกไข: หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป ทานอาจ
จะใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่ง
เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หากอุปกรณมาพรอมกับอะแด็ปเตอรสายโทรศัพท 2 เสน ทาน
สามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายโทรศัพท 4 เสนเพ่ือเพ่ิมความยาวได
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ 2 เสน โปรดดูคู
มือที่ใหมาพรอมกัน
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วิธเีพ่ิมความยาวสายโทรศัพท
1. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขา

กับตัวตอพวง จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE
ดานหลังของอุปกรณ

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรตที่เปดอยูบนตัวตอพวง และตอ
ปลายสายอีกดานเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

การแกไขปญหาเกี่ยวกับภาพถาย (การดหนวยความจํา)
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปน้ี ไมสามารถใหความชวยเหลือทานได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน

หมายเหตุ หากทานกําลังเร่ิมตนการทํางานของการดหนวยความจําจาก
คอมพิวเตอร หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา โปรดดูวิธีใช
ซอฟตแวร

อุปกรณไมสามารถอานการดหนวยความจําได
• ตรวจสอบการดหนวยความจํา

• ตรวจสอบใหแนใจวาการดหนวยความจําเปนชนิดที่สามารถรองรับการ
ใชงานกับอุปกรณได สําหรับ Compact Flash II เฉพาะสภาพที่ใช
งานไดดีเทาน้ัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใสการดหนวย
ความจํา

• การดหนวยความจําบางรุนจะมีสวิตชซึ่งควบคุมวิธีการใชงานดวย ตรวจ
สอบใหแนใจวาสวิตชไดรับการตั้งคาเพื่อใหการดหนวยความจํา
สามารถถูกอานได
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• ตรวจสอบสวนปลายของการดหนวยความจํา เพ่ือตรวจดูฝุนหรือวัตถุท่ี
อุดตันชองหรือทําใหเกิดความเสียหายกับหนาสัมผัสที่เปนโลหะ ทํา
ความสะอาดหนาสัมผัสดวยผาที่ไมมีขน ชุบดวยแอลกอฮอลไอโซโพ
รพิลเพียงเล็กนอย

• ตรวจสอบใหแนใจวาการดหนวยความจําทํางานไดอยางถูกตองดวยการ
ทดสอบการทํางานกับอุปกรณอ่ืน

• ตรวจสอบชองเสียบการดหนวยความจํา
• ตรวจสอบใหแนใจวาการดหนวยความจําเสียบอยูในชองเสียบท่ีถูกตอง

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใสการดหนวยความจํา
• ถอดการดหนวยความจําออก (เมื่อไฟสัญญาณหยุดกะพริบ) และสวาง

อยูในชองเสียบการดที่วาง ตรวจดูวาสลักเล็กๆที่อยูขางในโคงงอหรือ
ไม เมื่อปดคอมพิวเตอร ทานสามารถดัดสลักที่โคงงออยางเบามือเพ่ือให
ตรงไดโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเข่ียเบาๆ หากสลักยังคงโคงงอไปใน
ทางท่ีสัมผัสกับสลักตัวอื่นดวย ใหเปลี่ยนตัวอานการดหนวยความจํา
หรือมอีุปกรณที่ใหความชวยเหลือ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การสนับสนุนและการรับประกัน

• ตรวจสอบใหแนใจวามีการดหนวยความจําเสียบอยูในชองเสียบเพียง
หน่ึงตัวเทานั้น ขอความแสดงขอผิดพลาดควรจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
แผงควบคุม หากมกีารดหนวยความจําเสียบอยูมากกวาหนึ่งตัว

อุปกรณไมสามารถอานภาพถายจากการดหนวยความจําได
ตรวจสอบการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจจะสกปรก
• ภาพถายอาจจะไมอยูในรูปแบบที่อุปกรณรูจัก ขอความแสดงขอผิดพลาด

ควรจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบคุม หากภาพถายอยูในรูปแบบที่ไม
สามารถใชงานได ใหใชข้ันตอนการพิมพภาพถายจากแผงควบคุม เนื่อง
จากสามารถรองรับรูปแบบของภาพถายท่ีสามารถใชงานไดมากกวา หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ พิมพภาพถายจากแผงควบคุม หากอุปกรณ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร ทานสามารถบันทึกภาพถายจากการดหนวยความ
จําไวในคอมพิวเตอร และพิมพภาพถายเหลานั้นจากโปรแกรมซอฟตแวร
ได

ภาพถายบางภาพในการดหนวยความจําจะไมถูกพิมพ เนื่องจากการพิมพถูกยกเลิก
ตรวจสอบไฟลภาพถาย
พิมพแผนเลือกภาพและสังเกตภาพที่มรีอยตําหนิ ต้ังคางานพิมพเพ่ือใหพิมพ
ภาพถายที่มีรอยตําหนิดวย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ พิมพภาพถาย
โดยใชแผนเลือกภาพ
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อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพอาจจะหมด ทําใหงานที่สั่งพิมพถูกยกเลิก เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
จากนั้นสั่งพิมพงานมาที่อุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ
สวนน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาทั่วๆไปที่เกี่ยวของกับการจัดการ
อุปกรณ เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
ไมสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวได

ไมสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวได

ตรวจสอบการตั้งคาเครือขาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไมไดกําลังใชงานสายโทรศัพท หรือสายเคเบิล

เพ่ือเช่ือมตออุปกรณกับเครือขาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
กําหนดคาอุปกรณ (Windows) และ การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลเครือขายเช่ือมตอกับอุปกรณแนนแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํา

งานอยางถูกตอง

ตรวจสอบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบคอมพิวเตอรที่ทานกําลังใชเพ่ือเช่ือมตอเครือขาย

ตรวจสอบเว็บเบราเซอร
ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราเซอรตรงตามความตองการขั้นตํ่าของระบบ หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
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ตรวจสอบ IP แอดเดรสของอุปกรณ
• การตรวจสอบ IP แอดเดรสของอุปกรณจากแผงควบคุม (รุนจอแสดงผลสี

เทานั้น) กดปุม Setup (ตั้งคา) เลือก Network (เครือขาย) เลือก View
Network Settings (ดกูารตั้งคาเครือขาย) จากนั้นเลือก Display
Wired Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบใชสาย) หรือ
Display Wireless Summary (แสดงขอมูลสรุปของเครือขายแบบไร
สาย)
สําหรับอุปกรณที่มาพรอมกับหนาจอแสดงผล 2-line ผูใชจะทราบคา IP
แอดเดรสไดดวยการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย กดปุม Setup (ตั้ง
คา) เลือก Network (เครือขาย) เลือก Network Settings (การตั้งคา
เครือขาย) จากนั้น เลือก Print Network Configuration Page
(พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย)

• ตรวจสอบ IP แอดเดรสของอุปกรณจากพรอมตคําสั่ง
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 123.123.123.123 ใหพิมพขอความ
ตอไปน้ีลงในพรอมตของ MS-DOS:
C:\Ping 123.123.123.123
หากมขีอความตอบกลับปรากฏขึ้น แสดงวา IP แอดเดรสถูกตอง หากมีขอ
ความตอบกลับเปน time-out แสดงวา IP แอดเดรสนั้นไมถูกตอง

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
หากเน้ือหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือทานได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังฮารดแวร
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับหนาการปรับต้ัง
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับเครือขาย
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการเช่ือมตอไรสาย

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งฮารดแวร

ตรวจสอบอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไ ดด ึงเทปปดผนึกและแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจาก

ดานนอกและขางในอุปกรณแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมกีระดาษปอนอยู
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• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีไฟสัญญาณสวางหรือกระพริบอยู ยกเวนไฟ
สัญญาณ Ready ซึ่งควรจะสวาง หากไฟสัญญาณเตือนกําลังกระพริบ ให
ตรวจสอบขอความที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุม

• ตรวจสอบใ หแนใจวาอุปกรณสามารถพิมพหนาวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เองได

ตรวจดกูารเชื่อมตออุปกรณฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบิลที่ทานกําลังใชงานอยูในสภาพที่

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดถูกเช่ือมตอเขากับทั้งอุปกรณและเตารับท่ี

สามารถใชงานไดแนนดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายโทรศัพทไดถูกตอเขากับพอรต 1-LINE

ตรวจสอบหัวพิมพและตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไ  ดด ึงฝาปดสีสมออกจากหัวพิมพแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาหัวพิมพและตลับบรรจหุมึกท้ังหมดไดรับการติดต้ังใน

ชองสีที่ถูกตอง กดหัวพิมพและตลับหมึกพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยู
ในตําแหนงที่ถูกตอง อุปกรณจะไมสามารถทํางานไดหากไมไดติดต้ังตลับ
บรรจหุมึก

• ตรวจสอบใหแนใจวาสลักหัวพิมพปดไวอยางถูกตอง
• หากหนาจอแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับหัวพิมพ ใหทําความ

สะอาดหนาสัมผัสของหัวพิมพ

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งซอฟตแวร

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของทานกําลังดําเนินงานดวยระบบปฏิบัติ

การที่รองรับการทํางาน
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบัติตามความตองการขั้นตํ่าของ

ระบบ

ตรวจสอบขอกําหนดเบื้องตนของการติดตั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซีดีเริ่มตนการใชงานท่ีมซีอฟตแวรการติดต้ัง

สําหรับระบบปฏิบัติการของทาน
• กอนทําการติดต้ังซอฟตแวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโปรแกรมอื่นๆทั้ง

หมดแลว
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• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีรอมที่ทานระบุได ให
ตรวจสอบใหแนใจวาทานระบ ุไดรฟที่ถูกตองแลว

• หากคอมพิวเตอรไมพบซีดีเริ่มตนการใชงานในไดรฟซีดีรอม ใหตรวจดูที่
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงานวา ชํารุดเสียหายหรือไม ทานสามารถดาวนโหลด
ไดรเวอรอุปกรณไดจากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

การแกไขปญหาเกี่ยวกับหนาการปรับตั้ง

ตรวจสอบอุปกรณ ใหแนใจถึงสิ่งตอไปนี:้
• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานอุปกรณ

เปนครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 45 นาทีเพ่ือเตรียมเริ่มการทํางาน
• อุปกรณจะอยูในสถานะพรอมใชงาน และไมมีไฟสัญญาณอื่นๆบนแผงควบ

คุมสวางหรือกระพริบ หากไฟสัญญาณสวางหรือกระพริบ ใหดูขอความที่
ปรากฏบนแผงควบคุม

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆกําลังทํางาน และเชื่อมตอกับ
อุปกรณแนนดีแลว

• ดึงเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกจากอุปกรณแลว
• ฝาปดดานหลังหรือชุดอุปกรณสําหรับการพิมพงานสองดานถูกล็อกเขาท่ีแลว
• ปอนกระดาษลงในถาดอยางถูกตอง และไมมกีระดาษติดขัดในอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงฝาปดปองกันสีสมออกจากหัวพิมพแตละอันแลว
• ติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกพิมพในชองที่รหัสสีอยางถูกตอง กดหัวพิมพ

และตลับหมึกพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
• สลักหัวพิมพและฝาครอบทั้งหมดปดสนิท

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร

ตรวจสอบหรือดําเนินการดังตอไปนี:้
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรตรงตามความตองการของระบบ
• กอนทําการติตต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows ตองแนใจ

วาปดโปรแกรมอื่นๆท้ังหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีที่ทานระบุได ใหตรวจ

สอบใหแนใจวาทานระบ ุไดรฟที่ถูกตองแลว
• หากคอมพิวเตอรไมพบซีดีเริ่มตนการใชงานในไดรฟซีดี ใหตรวจดูที่แผนซี

ดีวา ชํารุดเสียหายหรือไม ทานสามารถดาวนโหลดไดรเวอรอุปกรณไดจาก
เว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)
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• ใน Windows device manager (ตัวจัดการอุปกรณ Windows) ให
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปดการใชงานไดรเวอร USB

• หากทานกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows และคอมพิวเตอรไม
สามารถตรวจพบอุปกรณได ใหรันยูทลิิต้ียกเลิกการติดต้ัง (util\ccc
\uninstall.bat ในซดีีเริ่มตนการใชงาน) เพ่ือดําเนินการยกเลิกการติดต้ัง
ไดรเวอรอุปกรณทั้งหมด รีสตารทคอมพิวเตอรและติดต้ังไดรเวอรอุปกรณ
อีกครั้ง

การแกไขปญหาเกี่ยวกับเครือขาย

หมายเหตุ หากจากทําการแกไขความผิดพลาดตางๆตอไปนี้แลว ใหรัน
โปรแกรมติดต้ังอีกครั้ง

การแกไขปญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครือขาย
• หากทานไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณได ใหตรวจสอบวา:

• การเชื่อมตอของสายเคเบิลทั้งหมดเขากับคอมพิวเตอรและอุปกรณแนน
ดีแลว

• เครือขายนั้นสามารถใชงานไดและฮับเครือขายเปดใชงานอยู
• ปดหรือยกเลิกการใชงานแ อปพลิเคชันท้ังหมด รวมทั้งโปรแกรมปองกัน

ไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรและเฟรมแวรแลวสําหรับ
คอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows

• ตรวจสอบใ หแนใจวาอุปกรไดถูกติดต้ังบนซับเน็ตเดียวกับคอมพิวเตอร
ที่จะนํามาใชกับอุปกรณนั้น

• หากโปรแกรมการติดต้ังไมสามารถคนหาอุปกรณได ใหพิมพหนาการ
กําหนดคาเครือขาย และปอน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมการติดต้ัง
ดวยตัวทานเอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจ
หนาการกําหนดคาเครือขาย

• หากทานกํา ัลังใชงานคอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows ใหตรวจ
สอบใหแนใจวาพอรตเครือขายท่ีถูกสรางในไดรเวอรอุปกรณตรงกับ IP
แอดเดรสของอุปกรณ:
• พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย
• คลิกที่ Start เลื่อนไปยัง Settings จากนั้น คลิกที่ Printers หรือ

Printers and Faxes
- หรือ -
คลิกที่ Start คลิกที่ Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers

• คลิกขวาท่ีไอคอนของอุปกรณ คลิกที่ Properties (คุณสมบัต)ิ แลวจึง
คลิกที่แถบ Ports (พอรต)
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• เลือกพอรต TCP/IP สําหรับอุปกรณ จากนั้นคลิก Configure Port
(กําหนดคาพอรต)

• เปรียบเทียบ IP แอดเดรสที่แสดงอยูในกรอบสนทนาและตรวจสอบให
แนใจวาตรงกันกับ IP แอดเดรสที่แสดงอยูในหนาการกําหนดคาเครือ
ขาย หาก IP แอดเดรสไมตรงกัน ใหแกไข IP แอดเดรส ในกรอบ
สนทนาใหตรงกันกับในหนาการกําหนดคาเครือขาย

• คลิก OK (ตกลง) สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคาและปดกรอบสนทนา

ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย
• หากไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมตอบนตัวเช่ือมตอเครือขายไมสวาง ใหตรวจ

สอบใหแนใจวาไดทําตามขอกําหนดทั้งหมดในหัวขอ "การแกไขปญหาทั่ว
ไปเกี่ยวกับเครือขาย" แลว

• แมวาจะไมแนะนําใหทานกําหนด IP แอดเดรสคงท่ีใหกับอุปกรณ แตทาน
อาจจะสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังบางอยางได (เชน ความขัด
แยงกับไฟรวอลลสวนบุคคล)
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอไรสาย
หากอุปกรณไมสามารถสื่อสารกับเครือขายไดหลังจากการตั้งคาระบบเครือขาย
แบบไรสายและติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสิ้นแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

ตรวจสอบการตั้งคาการสื่อสารแบบไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาการดแบบไรสายของคอมพิวเตอรไดถูกกําหนดใหกับ

โปรไฟลแบบไรสายอยางถูกตอง โปรไฟลแบบไรสาย คือชุดการตั้งคาของ
เครือขายเฉพาะที่กําหนดคาใหกับเครือขาย การดแบบไรสายหนึ่งอันอาจจะ
มีโปรไฟลแบบไรสายมากกวาหนึ่งคาได (ตัวอยางเชน คาหน่ึงสําหรับเครือ
ขายที่พักอาศัยและอีกคาหนึ่งสําหรับเครือขายสํานักงาน) เปดโปรแกรมยูทิลิ
ต้ีการกําหนดคาสําหรับการดเครือขายที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของทาน และ
ตรวจสอบใหแนใจวาโปรไฟลที่เลือกเปนโปรไฟลสําหรับเครือขายของ
อุปกรณนั้น

• ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายของอุปกรณตรงกับที่กําหนดบน
เครือขายของทาน. ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้เพ่ือคนหาการตั้งคา
สําหรับเครือขายของทาน:
• Infrastructure communication (การสื่อสารแบบโครงสรางพื้น

ฐาน): เปดโปรแกรมยูทิลิต้ีการกําหนดคาของสถานีเครือขายแบบไร
สาย (WAP)

• Ad hoc communication (การสื่อสารเฉพาะกิจ): เปดโปรแกรมยู
ทิลิต้ีการกําหนดคาสําหรับการดเครือขายที่ติดต้ังในคอมพิวเตอรของ
ทาน

• เปรียบเทียบการตั้งคาของเครือขายกับคาที่แสดงในหนาการกําหนดคาเครือ
ขายของอุปกรณ และบันทึกคาทีต่างกัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ การทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
รวมถึงปญหาดังตอไปน้ี:
• WAP จะกรองที่อยูฮารดแวร (ที่อยู MAC)
• การตั้งคาคาใดคาหนึ่งตอไปนี้อาจจะไมถูกตอง: โหมดการสื่อสาร, ช่ือ

เครือขาย (SSID), ชองทาง (เครือขายเฉพาะกิจเทานั้น), ประเภทของ
การพิสูจนตัวตน, การเขารหัส

• พิมพเอกสาร หากเอกสารยังไมถูกพิมพ ใหรีเซ็ตการตั้งคาของอุปกรณ
และติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง

หากการตั้งคาเครือขายแบบไรสายถูกตอง คอมพิวเตอรอาจจะถูกใชงานรวมกับ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือขายแบบไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรถูกใชงานรวมกับเครือขายแบบไรสายเดียวกันกับเครือขายของ
อุปกรณ
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ผูใชงานสามารถแนใจไดดวยการตรวจสอบการตั้งคาแบบไรสายบน
คอมพิวเตอรในระบบแตละเครื่อง นอกจากน้ัน ตองตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรมีการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย

หากการต้ังคาเครือขายแบบไรสายไมถูกตอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือ
แ กไขการตั้งคาของอุปกรณ :
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับเคเบิลเครือขายของทาน หรือคอมพิวเตอรที่ใชเคเบิล

เครือขาย
2. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
3. คลิกที่แถบ Networking (เครือขาย) จากนั้นคลิกท่ี Wireless

(802.11) (ไรสาย (802.11)) ในหนาตางดานซาย
4. ใชตัวชวยการตั้งคาแบบไรสายจากแถบ Wireless Setup (การตั้งคาแบบ

ไรสาย) เพ่ือแกไขการตั้งคาของอุปกรณใหตรงกับการตั้งคาของเครือขาย
5. ปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของอุปกรณ จากนั้นปลดการเชื่อมตอเคเบิลเครือ

ขายออกจากอุปกรณ
6. ยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอยางสมบูรณ จากน้ันติดต้ังซอฟตแวร

อีกครั้ง

เพิ่มทีอ่ยูฮารดแวรในสถานเีครือขายแบบไรสาย (WAP)
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งสถานีเครือขายแบบ
ไ รสาย (WAP) จะถูกกําหนดคาใหมรีายการที่อยู MAC (เรียกอีกอยางวา "ที่อยู
ฮารดแวร") ของอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผาน WAP
นั้นๆ ได หาก WAP ไมมทีี่อยูฮารดแวรของอุปกรณที่พยายามจะเขาใชงาน
เครือขาย WAP จะปฏิเสธไมใหอุปกรณน้ันเขาใชงานเครือขาย หาก WAP
กรองที่อยู MAC จะตองเพิ่มที่อยู MAC ของอุปกรณเขาในรายการที่อยู MAC
ที่ยอมรับไดของ WAP
• พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ

ทําความเขาใจหนาการกําหนดคาเครือขาย
• เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาของ WAP แลวเพิ่มที่อยูฮารดแวรของอุปกรณเขา

ในรายการที่อยู MAC ที่ยอมรับได
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การรเีซ็ตการตั้งคาการกําหนดคาเครือขาย

หากอุปกรณยังไมสามารถสื่อสารกับเครือขายได ใหรีเซ็ตการต้ังคาเครือขายของ
อุปกรณ

• กด ตั้งคา กดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยัง Network (เครือขาย) แลวจึงกด
OK (ตกลง)

• กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Restore Network Defaults (เรียกคืนคา
เริ่มตนของเครือขาย) จากนั้นกด OK (ตกลง)

• พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายและตรวจสอบวาการตั้งคาเครือขายได
ถูกรีเซ็ตแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจหนา
การกําหนดคาเครือขาย
โดยปกติด ช่ือเครือขาย (SSID) จะเปน "hpsetup" และโหมดการสื่อสาร
จะเปน "ad hoc"

การนํากระดาษทีต่ิดขัดออก
บางครั้งวัสดุพิมพอาจจะติดขัดในระหวางการพิมพ ลองปฏิบัติตามข้ันตอนตอไป
นี้กอนที่ทานจะพยายามเอกวัสดุพิมพท่ีติดขัดออก

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน พับ หรือ
ชํารุด

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไมสกปรก หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ที่ การทําความสะอาดอุปกรณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาถาดปอนกระดาษติดต้ังอยางถูกตอง และไมบรรจุ
กระดาษมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ
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เอากระดาษทีต่ิดขัดในอุปกรณออก

การเอากระดาษทีต่ิดขัดออก
1. เอาวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาดรับกระดาษออก
2. ตรวจสอบฝาปดดานหลัง หรืออุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน

a. กดปุมท้ังสองขางของฝาปดดานหลัง หรืออุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน จากนั้น ดึงฝาปดออก

b. หาตําแหนงที่วัสดุพิมพติดขัดในอุปกรณ แลวจับโดยใชมือท้ังสองขาง
จากน้ัน ดึงเขาหาตัวทาน

c. หากกระดาษติดขัดไมไดอยูในตําแหนงนั้น ใหกดสลักท่ีดานบนของ
อุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน ซึ่งอยูขางลางฝาครอบ หากมกีระดาษ
ติดขัดอยูขางใน ใหเอาออกมาอยางระมัดระวัง ปดฝาครอบ

d. ติดต้ังฝาปดดานหลังหรืออุปกรณสําหรับการพิมพสองดานเขากับ
อุปกรณอีกครั้ง
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3. หากทานไมสามารถหาตําแหนงของกระดาษที่ติดขัดได ใหยกถาดรับ
กระดาษออกขึ้นและตรวจสอบกระดาษที่ติดขัดในถาด 1 หากวัสดุพิมพติด
ขัดอยูในถาด ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น
b. ดึงกระดาษเขาหาตัวทาน

c. วางถาดรับกระดาษออกลง
4. หากทานไมพบกระดาษที่ติดขัดและติดต้ังถาด 2 อยู ใหดึงถาดออกมาและ

เอาวัสดุพิมพที่ติดขัดออก ถาเปนไปได หากไมสามารถทําได ใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไปนี้:
a. ตรวจสอบใหแนใจวาปดเคร่ืองพิมพ และถอดสายไฟออกแลว
b. ยกถาด 2 ออกจากอุปกรณ
c. เอาวัสดุพิมพที่ติดขัดออกจากดานลางของอุปกรณ หรือจากถาด 2
d. วางอุปกรณอีกครั้งที่ดานบนของถาด 2

5. เปดฝาชองแครตลับหมึกพิมพ หากมีกระดาษอยูภายในอุปกรณ ใหเลื่อน
แครไปทางขวาของอุปกรณ คลี่กระดาษหรือวัสดุพิมพท่ียับและดึงวัสดุพิมพ
เขาหาตัวทานยังดานบนของอุปกรณ

คําเตือน อยายื่นมือเขาไปสัมผัสกับภายในอุปกรณในขณะที่เปดอุปกรณ
อยู และแครหมึกพิมพกีดขวางอยู เมื่อทานเปดฝาชองแครหมึกพิมพ
แครหมึกพิมพควรจะกลับเขาสูตําแหนงทางดานขวาของอุปกรณ หาก
แครไมเลื่อนไปทางดานขวา ใหปดอุปกรณกอนที่ทานจะเอากระดาษติด
ขัดออก

6. หลังจากเอาวัสดุพิมพที่ติดขัดออกแลว ใหปดฝาอุปกรณ เปดอุปกรณ (หาก
ทานปดอุปกรณไว) และสั่งงานพิมพอีกคร้ัง
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การนําวัสดพุิมพทีต่ิดขัดอยูใน ADF ออก
หากวัสดุพิมพติดขัดอยูใน ADF ใหใชคําแนะนําดานลางตอไปนี้ เพ่ือเอาวัสดุ
พิมพที่ติดขัดออก หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเกิดวัสดุ
พิมพติดขัด โปรดดูที่ คําแนะนําเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาวัสดุพิมพติดขัด

การนําวัสดพุิมพทีต่ิดขัดอยูใน ADF ออก
1. หากกระดาษติดขัดอยูดานนอก ใหพยายามดึงออกเบาๆ โดยไมใหกระดาษ

ขาด หากทานดึงกระดาษไมออก ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี
2. ถอดตัวปอนเอกสารออก และปดฝา ADF
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3. ถอดสวนที่จะเอากระดาษที่ติดขัดออก ดวยการใชมือทั้งสองขาง ยกที่จับทั้ง
สองขึ้นจนกวาช้ินสวนจะหลุดจากสลัก หมุนและยกช้ินสวนที่จะเอากระดาษ
ติดขัดออก และวางไวขางๆ

4. ขณะท่ีกําลังดึงลิ้นสีเขียวข้ึน ใหหมุนช้ินสวนที่ดึงจนกวามันจะเปดออก

5. คอยๆ เอากระดาษออกโดยไมใหกระดาษขาด หากทานดึงกระดาษไมออก
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป
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6. เปด ADF และคอยๆคลายวัสดุพิมพออกดวยมือทั้งสองขาง
7. เมื่อวัสดุพิมพไมติดอยูในอุปกรณแลว คอยๆดึงออกมา
8. ปด ADF
9. ลิ้นสีเขียวดานลาง
10. ติดต้ังช้ินสวนที่จะเอากระดาษที่ติดขัดออกเขาไปใหม ดังภาพที่แสดง ดัน

แถบทั้งสองลงจนกวาช้ินสวนจะเขาล็อก

หมายเหตุ หากติดต้ังช้ินสวนที่จะเอากระดาษที่ติดขัดออกไมถูกตอง
อาจจะเกิดวัสดุพิมพติดขัดไดอีก

11. ปด ADF และติดต้ังถาดตัวปอนเอกสารใหเหมือนเดิม

คําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาวัสดพุิมพติดขัด
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมวีัสดุใดกีดขวางทางผานของกระดาษ
• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน
• ปอนกระดาษอยางถูกตอง เมื่ออุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยู หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ และ ปอนตนฉบับในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

• ในขณะที่ติดต้ังถาด 2 (ถาดแบบเลือก) เขากับอุปกรณ ใหปฏิบัติอยางระมัด
ระวัง การติดต้ังโดยใชแรงมากเกินไปพรอมกับต้ังกระดาษจํานวนมากอาจ
จะเปนสาเหตุใหแผนกระดาษเลื่อนเขาไปในอุปกรณ เปนสาเหตุใหเกิด
กระดาษติดขัดหรือดึงกระดาษพรอมกันหลายแผนได

• อยาใชวัสดุพิมพท่ีงอหรือพับ
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดเสมอ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ เลือกวัสดุพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมกีระดาษอยูเต็มในถาดรับกระดาษออก
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• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพจัดวางตรงแนวกับดานขวาของถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความยาวและความกวางของวัสดุพิมพถูกปรับ

ใหพอดีกับขนาดของวัสดุพิมพ แตตองไมทําใหวัสดุพิมพยนหรือโคงงอ
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A อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
ของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP สําหรับ
อุปกรณน้ี ขอมูลน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดูขอมูลท่ีอัพเดตลาสุดในเว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) นอกจากนี้ ทานสามารถสั่งซ้ือผานทางเว็บไซตไดดวย
• สั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพแบบออนไลน
• อุปกรณเสริม
• อุปกรณใชสิ้นเปลือง

สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพแบบออนไลน
นอกจากที่เว็บไซตของ HP ทานยังสามารถสั่งซื้อวัสดุพิมพโดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี:
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกปุม Order Supplies (สั่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง) จาก

หนาใดก็ไดในเว็บเซิรฟเวอรในตัว
• กลองเครื่องมือ (Windows): จากแถบ Estimated Ink Level (ระดับหมึก

พิมพโดยประมาณ) ใหคลิกท่ี Shop Online (รานคาแบบออนไลน)
• ยทูิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิก Supplies Status (สถานะอุปกรณใช

สิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) คลิกเมนูดรอปดาวน Shop for HP Supplies (รานสําหรับอุปกรณใช
สิ้นเปลือง HP) จากนั้นเลือก Online (ออนไลน)

อุปกรณเสริม 
อุปกรณสําหรับการพิมพสองดานโดย
อัตโนมัติของ HP

C9278A อุปกรณสําหรับการพิมพสองดานโดย
อัตโนมัติจะชวยใหสามารถพิมพบนลงบน
กระดาษทั้งสองดานไดโดยอัตโนมัติ

ถาดใสกระดาษ 350 แผน CB007A ถาด 2 สามารถบรรจุกระดาษธรรมดาไดสูง
สุด 350 แผน

HP Jetdirect 175x, เซิรฟเวอร
การพิมพแบบ Fast Ethernet*

J6035C เซิรฟเวอรการพิมพภายนอก (USB 1.0)

HP Jetdirect en3700, เซิรฟเวอร
การพิมพแบบ Fast Ethernet*

J7942A เซิรฟเวอรการพิมพภายนอก (USB 2.0)

HP Jetdirect ew2400
802.11g, เซิรฟเวอรการพิมพแบบ
ไรสาย*

J7951A เซิรฟเวอรการพิมพภายนอกแบบใชสายหรือ
ไรสาย

HP bt300, อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพ
แบบไรสาย Bluetooth

Q3395A อะแดปเตอร USB ท่ีเขากันไดกับ Bluetooth

*สนับสนุนงานพิมพเพียงอยางเดียว
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อุปกรณใชสิ้นเปลือง
• ตลับหมึกพิมพ
• หัวพิมพ
• วัสดุพิมพ HP

ตลับหมึกพิมพ
ใชแตตลับหมึกพิมพสําหรับเปลี่ยนท่ีมีหมายเลขตรงกับตลับบรรจุหมึกท่ีทานกําลังจะ
เปลี่ยนเทาน้ัน ทานสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดท่ี:
• ท่ีหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การ

ทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
• ปายท่ีตลับหมึกพิมพท่ีทานกําลังเปลี่ยน
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกท่ีแถบ Information (ขอมูล) แลวคลิกท่ี Ink

Supplies (ระดับหมึกพิมพ) ในหนาตางดานซาย
• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกท่ีแถบ Estimated Ink Level (ระดับหมึก

โดยประมาณ) แลวคลิกท่ีปุม Cartridge Details (รายละเอียดของตลับหมึก
พิมพ) เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพท่ีจะนํามาเปลี่ยน

• ยทิูลติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): เปดหนาตาง Information and Support
(ขอมูลและการสนับสนุน) จากนั้นคลิกท่ี Supply Info (ขอมูลอุปกรณใชสิ้น
เปลือง)

หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพท่ีสามารถใชงานไดอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/
พ้ืนท่ี หากทานอาศัยอยูในยุโรป ใหไปท่ี www.hp.com/eu/hard-to-find-
supplies เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของ HP

หัวพิมพ

HP 88 สีดําและสีเหลือง C9381A

HP 88 สีแดงและสีนํ้าเงิน C9382A

วัสดพุิมพ HP
หากตองการสั่งซื้อวัสดุพิมพ เชน HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP
Premium Paper ใหไปท่ี www.hp.com
เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน แลวเลือก Buy (ซื้อ) หรือ Shopping (ชอปปง)
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B การสนับสนุนและการรับประกัน
ขอมูลใน การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา จะแนะนําวิธีแกไขปญหาทั่วไป หาก
อุปกรณของทานไมทํางานอยางถูกตอง และคําแนะนําท่ีมีอยูไมสามารถแกไขปญหา
ของทานได ใหลองใชบริการของฝายสนับสนุนเพ่ือขอความชวยเหลือ ดังน้ี
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
• การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
• ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
• การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
• การบรรจอุุปกรณ

การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เมื่อขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน
แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการ
สนับสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณใชสิ้นเปลือง
การสั่งซ้ือ และตัวเลือกอื่นๆ เชน:
• การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
• ติดตอกับเจาหนาท่ีดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพื่อหาการอัพเดตซอฟตแวร
นอกจากนี้ ทานยังสามารถขอรับการสนับสนุนจาก HP ไดจากแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดังตอไปน้ี:
• กลองเครื่องมือ (Windows): กลองเครื่องมือจะมีวิธีแกไขปญหาที่งายตอการใช

งาน และมีคําแนะนําแบบเปนขั้นตอน เพ่ือแกไขปญหาท่ัวไปเกี่ยวกับการพิมพ
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี กลองเครื่องมือ (Windows)

• เว็บเซิรฟเวอรในตัว: เมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย ทานสามารถดูขอมูล
สถานะ เปล่ียนการตั้งคา และจัดการกับอุปกรณของทานจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ตัวโดยใชคอมพิวเตอรของทาน หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟ
เวอรในตัว

ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
พ้ืนท่ี และภาษา
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การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
ในชวงระยะเวลารับประกัน ทานสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคาของ HP
ได
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กอนท่ีทานจะโทรศัพทติดตอเรา
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท

กอนทีท่านจะโทรศัพทติดตอเรา
โปรดเขาสูเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหาและการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เพ่ือใหตัวแทนศูนยดูแลลูกคาสามารถใหความชวยเหลือแกทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หากทานตองการโทรศัพทติดตอ HP โปรดเตรียมขอมูลตอไปน้ี
1. พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจกับหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง หาก
อุปกรณไมพิมพงาน ใหเตรียมขอมูลตอไปน้ี:
• รุนของอุปกรณ
• หมายเลขรุนและหมายเลขเครื่อง (ตรวจสอบไดจากดานหลังของอุปกรณ)

2. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการท่ีทานกําลังใชงาน เชน Windows XP
3. หากอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครือขาย
4. จดบันทึกวิธีเชื่อมตอระหวางอุปกรณกับระบบของทาน เชน ผานทาง USB หรือ

การเชื่อมตอเครือขาย
5. หมายเลขรุนของซอฟตแวรเครื่องพิมพ เชน HP Officejet Pro L7500 Series

รุน: 60.52.213.0. (หากตองการดูหมายเลขรุนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเปด
การตั้งคาเครื่องพิมพ หรือกลองโตตอบแสดงคุณสมบัติ และคลิกท่ีแถบ About
(เกี่ยวกับ))

6. หากทานพบเกี่ยวกับการพิมพจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหน่ึง ใหจดบันทึก
แอปพลิเคชันและหมายเลขรุนไว

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
ในหลายๆ พ้ืนท่ี HP ไดเสนอการใหบริการของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมคิดคา
โทรศัพท หากอยูในชวงระยะเวลารับประกัน อยางไรก็ตาม เมื่อโทรติดตอไปยังหมาย
เลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนบางหมายเลขตามรายการดานลาง ทานอาจตองเสียคา
โทรศัพท
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดท่ีู
www.hp.com/support
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ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
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การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
หากหลังจากติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP หรือการสงเครื่องคืน ณ จุดขาย ทานจะ
ไดรับการรองขอใหสงอุปกรณเพ่ือเขารับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดถอด
อุปกรณตอไปน้ีเก็บไวแลวกอนท่ีจะสงอุปกรณกลับมา:
• ตลับหมึกพิมพและหัวพิมพ
• สติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุม
• สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณ
• กระดาษที่ปอนเขาในถาดปอนกระดาษ
• เอกสารตนฉบับท่ีทานอาจวางไวในอุปกรณ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การถอดตลับหมึกพิมพและหัวพิมพออกกอนการจัดสง
• การถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออก

การถอดตลับหมึกพิมพและหัวพิมพออกกอนการจัดสง
กอนการสงคืนอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดถอดตลับหมึกพิมพและหัว
พิมพออกจากอุปกรณแลว

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน

การถอดตลับหมึกพิมพกอนการจัดสง
1. เปดอุปกรณและรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบลง หากอุปกรณปด

อยู ใหขามขั้นตอนน้ีไปยังขั้นตอนท่ี 2

หมายเหตุ หากอุปกรณปดอยู ทานสามารถถอดสายไฟออก แลวใชมือเลื่อน
ตลับหมึกพิมพไปทางขวาสุด เพ่ือถอดตลับหมึกพิมพออก

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเบาๆ
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3. นําตลับหมึกพิมพออกจากชองโดยใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ และดึงเขาหาตัวทาน

4. บรรจุตลับหมึกพิมพลงในถุงพลาสติกท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยก
ไว อยาสงหัวพิมพมาพรอมกับอุปกรณ เวนแตเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนลูกคาของ
HP จะแนะนําใหทานสงมาดวย

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางดานซาย)

6. หลังจากที่สแกนเนอรหยุดทํางานและกลับสูตําแหนงหยุด ใหกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ

การถอดหัวพิมพออกกอนการจัดสง
1. เปดฝาดานบน
2. หากแครไมเลื่อนไปทางดานซายโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม OK (ตกลง) คางไวเปน

เวลา 5 วินาที รอใหแครหยุดอยูเคลื่อนท่ี
3. ยกสลักหัวพิมพข้ึน
4. ยกดามจับหัวพิมพ และดึงหัวพิมพออกจากชองโดยใชดามจับ
5. บรรจุหัวพิมพลงในถุงพลาสติกท่ีผนึกแนนเพื่อไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยา

สงหัวพิมพมาพรอมกับอุปกรณ เวนแตเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนลูกคาของ HP จะ
แนะนําใหทานสงมาดวย

6. ปดฝาครอบดานบน
7. หลังจากที่สแกนเนอรหยุดทํางานและกลับสูตําแหนงหยุด ใหกดปุม Power (เปด/

ปด) เพ่ือปดอุปกรณ

การถอดสตกิเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออก
เมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพและหัวพิมพออกแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี
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หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน

ขอควรระวัง ทานตองถอดสายไฟออกจากอุปกรณ กอนท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอน
เหลาน้ี

ขอควรระวัง อุปกรณสําหรับเปล่ียนจะไมมีสายไฟใหมาดวย เก็บสายไฟไวในท่ีท่ี
ปลอดภัยจนกวาอุปกรณสําหรับเปลี่ยนจะสงถึงทาน

 ีการถอดสตกิเกอรชื่อปุมแผงควบคุม
1. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือปดอุปกรณ
2. ถอดปลั๊กสายไฟออก จากนั้นจึงถอดสายไฟออกจากอุปกรณ อยาสงสายไฟกลับมา

พรอมกับอุปกรณ
3. ถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:

a. ยกฝา ADF ข้ึน

b. ใชน้ิวหรือวัตถุบางๆสอดเขาไปในแถบทางดานมุมขวาบนของสติกเกอรช่ือปุม
แผงควบคุมเพ่ืองัดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออก

ภาคผนวก B
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4. เก็บสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมไว อยาสงสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมกลับมา
พรอมกับ HP All-in-One

ขอควรระวัง อุปกรณสําหรับใชงานแทนอาจจะมีสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุม
สงมาดวย เก็บสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมไวในท่ีท่ีปลอดภัย และเมื่ออุปกรณ
สําหรับใชงานแทนมาถึงแลว ใหติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมของทานเขาไป
ใหม ทานตองติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมของทานเพื่อใชงานแผงควบคุม
ของอุปกรณสําหรับใชงานแทน

หมายเหตุ หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุม
โปรดดูโปสเตอรการติดต้ังท่ีมาพรอมกับอุปกรณ อุปกรณสําหรับใชงานแทน
อาจจะมีคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของทานใหมาดวย

การบรรจอุุปกรณ
หลังจากที่ทานไดจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสงเสร็จสิ้นแลว โปรดปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปน้ี

การบรรจอุุปกรณ
1. หากเปนไปได ใหบรรจุอุปกรณสําหรับการจัดสงมอบโดยใชบรรจุภัณฑเดิมหรือ

บรรจุภัณฑท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีบรรจุภัณฑเดิม โปรดใชบรรจุภัณฑอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ความเสียหาย
เน่ืองจากการจัดสง ซึ่งเกิดจากการใชบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสมและ/หรือการขนสง
ท่ีไมเหมาะสมจะไมอยูภายใตเงื่อนไขของการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซ้ือเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางชวง

เวลาทําการ
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C ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพและการจัดการวัสดุ
พิมพ โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง)
• อุปกรณพรอมดวยกระจกสแกนเนอรขนาด A4/Letter (L7300, L7500): 505

x 402 x 356 มม. (19.9 x 15.8 x 14 น้ิว)
• อุปกรณพรอมดวยกระจกสแกนเนอรขนาด Legal (L7600, L7700): 531 x

465 x 356 มม. (20.9 x 18.3 x 14 น้ิว)
• พรอมดวยอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน: เพ่ิมความยาว 64 มม. (2.5 น้ิว) ท่ี

ดานหลังของอุปกรณ
• พรอมดวยถาด 2 : เพ่ิมความสูง 76 มม. (3 น้ิว) ของอุปกรณ

น้ําหนักของอุปกรณ (ไมรวมหัวพิมพหรือตลับหมึกพิมพ)
• อุปกรณพรอมดวยกระจกสแกนเนอรขนาด A4/Letter (L7300, L7500):

14.2 กก. (31.3 ปอนด)
• อุปกรณพรอมดวยกระจกสแกนเนอรขนาด Legal (L7600, L7700): 14.76

กก. (32.5 ปอนด)
• พรอมดวยอุปกรณสําหรับการพิมพสองดาน: เพ่ิมนํ้าหนัก 0.95 กก. (2.0 ปอนด)
• พรอมดวยถาด 2: เพ่ิมนํ้าหนัก 2.5 กก. (5.5 ปอนด)

คุณสมบัตแิละความสามารถของผลิตภัณฑ

คุณสมบัติ ความจุ

การเช่ือมตอ • ใชไดกับ USB 2.0 ความเร็วสูง
• ตัวเช่ือมตอโฮสต USB จะสนับสนุนถึงความเร็ว

สูงสุดเทาน้ัน

• Fast Ethernet 10/100Base-TX สําหรับการ
เช่ือมตอเครือขายแบบใชสาย (มีในบางรุน)

• เครือขายแบบไรสาย 802.11b/g (มีในบางรุน)

วิธีการพิมพ การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนกําหนดปริมาณหมึก

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพสี่ตลับ (สีดํา, สีนํ้าเงิน, สีแดง, และสี
เหลือง อยางละหนึ่งตลับ)

หัวพิมพ หัวพิมพสองหัว (สีดํากับสีเหลืองหนึ่งชุด และสีแดงกับสี
นํ้าเงินหน่ึงชุด)
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คุณสมบัติ ความจุ

ปริมาณการจายหมึก หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปริมาณการจายหมึก
ของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ โปรดดูท่ี
www.hp.com/pageyield/

ภาษาท่ีใชกับอุปกรณ HP PCL 3 enhanced

การสนับสนุนแบบอักษร แบบอักษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

รอบการทํางาน สูงถึง 7500 หนาตอเดือน

การสนับสนุนภาษาที่แสดงบนแผงควบคุม

ภาษาท่ีสามารถใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พ้ืนท่ี

ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเช็ค, ภาษา
เดนมารก, ภาษาฮอลันดา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฟน,
ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี,
ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุน, ภาษาเกาหลี, ภาษานอรเว,
ภาษาโปแลนด, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโรมาเนีย, ภาษา
รัสเซีย, ภาษาจีนไ ตหวัน, ภาษาสโลวาเกีย, ภาษา
สโลวีเนีย, ภาษาสเปน, ภาษาสวีเดน, ภาษาจีนแผนดิน
ใหญ, ภาษาตุรกี, ภาษายูเครน

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
หนวยประมวลผลของอุปกรณ
192 เมกะเฮิรตซ ARM946ES, ETM9 (กลาง)

หนวยความจําของอุปกรณ
• L7300/L7500: RAM ในตัว 64 MB, MROM ในตัว 16 MB + Flash ROM

ในตัว +2 MB
• L7600: RAM ในตัว 64 MB, MROM ในตัว 16 MB + Flash ROM ในตัว

4 MB
• L7700: RAM ในตัว 64 + 32 MB, MROM ในตัว 16 MB + Flash ROM

ในตัว 4 MB

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ หากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและขอ
กําหนดเกี่ยวกับระบบ โปรดดูท่ี http://www.hp.com/support/

การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัตกิาร
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64* (Professional และ

Home Editions)
• Mac OS X (10.3, 10.4)
• Linux

(ทําตอ)
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หมายเหตุ ไดรเวอรของเครื่องพิมพและสแกนเนอรสําหรับ Windows Server
2003 (ท้ังเวอรช่ัน 32 บิต และ 64 บิต) ตองใชหนวยประมวลผล Intel®
Pentium® II หรือ Intel Celeron®, RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก
200 MB เปนอยางนอย สามารถดาวนโหลดไดรเวอรไดท่ี http://www.hp.com/
support/

ขอกําหนดขั้นต่ํา
• Windows 2000: หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron, RAM

128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 280 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,

RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 280 MB
• Windows XP x64: หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,

RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 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, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก  300 MB

• Microsoft Internet Explorer 6.0

ขอกําหนดที่แนะนํา
• Windows 2000: หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา, RAM

256 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา,

RAM 256 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB
• Windows XP x64: หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา,

RAM 256 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 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, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก  600 MB

• Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือรุนทีใ่หมกวา

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย
การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัตกิารของเครือขาย
• Windows 2000, Windows XP (32-bit), Windows XP x64

(Professional และ Home Editions)
• Mac OS X (10.3, 10.4)
• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Metaframe XP พรอมดวย Feature Release 3
• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.0

ภาคผนวก C
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• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.0
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Metaframe XP พรอมดวย Feature Release 3
• เน็ตแวร Novell 6, 6.5, เซิรฟเวอรเอ็นเตอรไพรสเปด 6.5

โปรโตคอลเครือขายทีใ่ชรวมกันได
TCP/IP

การจัดการเครือขาย
• HP Web Jetadmin plug-ins
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว

คุณสมบัติ
• ความสามารถในการกําหนดคาและจัดการอุปกรณเครือขายจากระยะไกล
• myPrintMileage

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว
ขอกําหนด
• เครือขายแบบ TCP/IP (ไมสนับสนุนเครือขายแบบ IPX/SPX)
• เว็บเบราเซอร (ท้ัง Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0,

Opera 7.54, Mozilla Firefox 1.0 หรือ Safari 1.2 หรือรุนท่ีใหมกวา)
• การเชื่อมตอเครือขาย (ทานจะไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวท่ีเชื่อมตอเขากับ

คอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB ได)
• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต (ตองใชในการทํางานตามคุณสมบัติบางอยาง)

หมายเหตุ ทานสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยไมตองเชื่อมตอกับอิน
เทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถใชงานได

• ตองมีไฟรวอลลอยูดานเดียวกับอุปกรณ

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ

ความละเอียดในการพิมพ

ขาวดํา
สูงถึง 1200 จุดตอน้ิว เมื่อใชหมึกสีดํา
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สี
HP เพ่ิมคุณภาพของภาพโดยการใชหมึก Vivera (สูงถึง 4800 x 1200 จุดตอน้ิว ซึ่ง
เหมาะกับกระดาษภาพถาย HP Premium Plus ท่ีพิมพดวยความละเอียด 1200 x
1200 จุดตอน้ิว)

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา
• การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 100 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยอ-ขยายแบบดิจิตอล: ต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• พอดีกับหนา, สแกนกอน
• ความเร็วในการทําสําเนา: ขาว-ดํา สูงถึง 30 แผนตอนาที; สี 24 แผนตอนาที (ข้ึน

อยูกับรุน)
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันไปตามความซับซอนของเอกสาร

โหมด ชนิด ความเร็ว (หนาตอนาท)ี ความละเอยีดในการส
แกน (จุดตอนิ้ว)1

Best (ดีท่ีสุด) ขาวดํา สูงถึง 0.8 สูงถึง 600 x 1200

 สี สูงถึง 0.8 สูงถึง 600 x 1200

Normal (ธรรมดา) ขาวดํา สูงถึง 8.5 สูงถึง 300 x 300

 สี สูงถึง 5.1 สูงถึง 300 x 300

Fast (เร็ว) ขาวดํา สูงถึง 30 สูงถึง 300 x 300

 สี สูงถึง 24 สูงถึง 300 x 300

1 ปรับขนาดสูงสุด 400%

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• หมายเลขโทรดวนสูงถึง 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
• หนวยความจําสูงถึง 120 หนา (ข้ึนอยูกับรุน และขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image

#1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความละเอียด
สูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

• การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ําเมื่อสายไมวางอัตโนมัติสูงถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• โทรซ้ําเมื่อไมรับสายอัตโนมัติหน่ึงครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยืนยันและรายงานผล
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
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• 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ใน
ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะใช
เวลาและหนวยความจํามากขึ้น

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (จุดตอนิ้ว) คมชัดมาก (จุดตอนิ้ว) คมชัด (จุดตอนิ้ว) มาตรฐาน (จุดตอนิ้ว)

ขาวดํา 196 x 203 (โทนสีเทา 8
บิต)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความที่สแกนเปนขอความที่สามารถแกไขได

โดยอัตโนมัติ
• ความเร็วในการสแกนจะแตกตางกันไปตามความซับซอนของเอกสาร
• อินเตอรเฟสท่ีใชกับ Twain ได
• ความละเอียด: 2400 x 4800 ppi ออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200 ppi
• สี: 16 บิตตอสีแบบ RGB, ท้ังหมด 48 บิต
• ขนาดท่ีสามารถสแกนไดสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 มม.

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดไฟลแบบดิจิตอล
• สแกนเอกสารตนฉบับจาก ADF หรือกระจกสแกนเนอร เพ่ือสรางเอกสารแบบ

ดิจิตอล (ดวยการเชื่อมตอเครือขาย) ซึ่งจะใสไวในโฟลเดอรเครือขาย
• สนับสนุนพาธของโฟลเดอรเครือขายท่ีต้ังโปรแกรมไวลวงหนา
• สนับสนุนหมายเลขโทรดวนของการจัดไฟลแบบดิจิตอล
• ความละเอียด: 75 จุดตอน้ิว, 200 จุดตอน้ิว, 300 จุดตอน้ิว, 600 จุดตอน้ิว
• รูปแบบไฟลท่ีสนับสนุน: PDF, JPG
• การกําหนดคาเครือขายท่ีสนับสนุน: เครือขาย TCP/IP

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อุณหภูมิขณะทํางาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)
สภาพการทํางานที่แนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
ความชื้นสัมพัทธท่ีแนะนํา: 25 ถึง 75% โดยไมมีการควบแนน
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สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความชื้นสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนท่ีอุณหภูมิ 65°
C (150° F)

ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟฟาอเนกประสงค (ภายนอก)

การใชไฟ
แรงดันไฟฟาอินพุท: 100 ถึง 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)
แรงดันไฟฟาเอาทพุท: 32 Vdc, 2500 mA

การใชไฟ
• L7300/L7500: 32 วัตตสําหรับการพิมพงาน; 35 วัตตสําหรับการรับและสงโทร

สารหรือการทําสําเนา
• L7600/L7700: 33 วัตตสําหรับการพิมพงาน; 37 วัตตสําหรับการรับและสงโทร

สารหรือการทําสําเนา

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง (พิมพในโหมด Draft (การ
พิมพฉบับราง), ระดับเสียงรบกวนตอ ISO 7779)

ความดันเสียง (ณ บริเวณขางเครื่อง)
LpAd 55 (dBA)

กําลังเสียง
LwAd 6.9 (BA)

อุปกรณทีส่นับสนุน
แฟลชไดรฟ USB
HP ไ ดทำการทดสอบกับแฟลชไดรฟ USB ตอไปน้ีดวยอุปกรณ อยางสมบูรณแลว:
• SanDisk Cruzer Micro: ความเร็วสูง, 0120-256, 256 MB
• Iomega Micro Mini: ความเร็วสูงสุด, 064-0417450-YCAE032171,

128 MB
• Kingston DataTraveler II: ความเร็วสูง, KF112504 f5274-006, 128

MB และ 256 MB
• Sony Microvault: ความเร็วสูง, D04825AB, 256 MB
• Lexar Media JumpDrive: 256 MB
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หมายเหตุ: ทานอาจจะสามารถใชแฟลชไดรฟ USB อื่นๆกับอุปกรณได อยางไรก็ตาม
HP จะไมรับประกันวาแฟลชไดรฟเหลาน้ันจะทํางานกับอุปกรณไดอยางถูกตอง เน่ือง
จากไมไดผานการทดสอบอยางสมบูรณ

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
• ขนาดสูงสุดของไฟลแตละไฟลท่ีแนะนํา: สูงสุด 12 เมกกะพิกเซล, สูงสุด 8 MB
• ขนาดสูงสุดของการดหนวยความจําท่ีแนะนํา: 1 GB (ในสภาพท่ีใชงานไดดีเทา

น้ัน)

หมายเหตุ หากการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีแนะนําไว อาจ
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณชากวาท่ีคาดหมายไว

ประเภทของการดหนวยความจําที่สนับสนุน
• CompactFlash
• Memory Stick
• Memory Stick Duo
• Memory Stick Pro
• Secure Digital
• MultiMediaCard (MMC)
• xD-Picture Card
การดหนวยความจําอื่นๆ เชน Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick
Duo และ Secure Multimedia Card จะตองใชรวมกับอะแดปเตอร หากตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับการดหนวยความจําของทาน
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D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ประกาศของ FCC
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา
• ประกาศสําหรับผูใชในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจยุโรป
• ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับอื่นๆ
• ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย
• คําประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกําหนด
• โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ประกาศของ FCC
The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr
15.105) has specified that the following notices be brought to the
attention of users of this product. This device complies with 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 may
cause undesired operation.

Shielded cables
Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B
limits of Part 15 of the FCC Rules.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the
Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and
void the FCC authorization to operate this equipment.
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. These
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, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and

284 ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับ



on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and 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 further information, contact:
Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304
(650) 857-1501

Exposure to radio frequency radiation (wireless products only)
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ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐฯ
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ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา

ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา 287



ประกาศสําหรับผูใชในพื้นทีเ่ศรษฐกิจยุโรป

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับอื่นๆ
• ประกาศ EMI (สําหรับเกาหลี)
• ประกาศ VCCI (สําหรับญี่ปุน)
• หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
• ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ
• การจําแนกประเภท LED
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ประกาศ EMI (สําหรับเกาหล)ี

ประกาศ VCCI (สําหรับญี่ปุน)

หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลข
รุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑของทานคือ SNPRC-0602–01 หรือ SNPRC-0602–02 โปรดอยาจํา
สับสนระหวางหมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการคา (HP Officejet Pro L7300/
L7500/L7600/L7700) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CB778A, C8157A, C8158A,
C8159A)

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ 
สายไฟน้ีไมสามารถซอมแซมได หากชํารุด จะตองท้ิงไปหรือสงคืนตัวแทนจําหนาย
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การจําแนกประเภท LED

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย
• Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs

Canadien
• Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de

Dispositivos Sem Fio do Brasil
• ประกาศสําหรับผูใชในสหภาพยุโรป (ภาษา อังกฤษ)
• ประกาศสําหรับผูใชในฝรั่งเศส
• ประกาศสําหรับผูใชในเยอรมนี
• ประกาศสําหรับผูใชในอิตาลี
• ประกาศสําหรับผูใชในสเปน

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs
Canadien
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Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de
Dispositivos Sem Fio do Brasil

ประกาศสําหรับผูใชในสหภาพยุโรป (ภาษา อังกฤษ)

ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย 291



ประกาศสําหรับผูใชในฝรั่งเศส
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ประกาศสําหรับผูใชในเยอรมนี

ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย 293



ประกาศสําหรับผูใชในอิตาลี
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ประกาศสําหรับผูใชในสเปน
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คําประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกําหนด
HP Officejet Pro L7500/L7600
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HP Officejet Pro L7700
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โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ สิ่งแวด
ลอม HP ไดพยายามอยางตอเน่ืองท่ีจะปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑตางๆ
เพ่ือลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมในสํานักงานและในชุมชนที่ดําเนินการผลิต ขน
สง และใชงานอุปกรณใหเหลือนอยท่ีสุด นอกจากนี้ HP ยังไดพัฒนากระบวนการเพื่อ
ลดผลกระทบทางลบของการทิ้งอุปกรณเม่ือหมดอายุการใชงานแลวดวย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ HP โปรดดูท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การลดและการกําจัด
การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดานของเครื่องพิมพน้ี (การพิมพสองดาน) และความสามารถใน
การพิมพแบบ N-up (ซึ่งชวยใหสามารถพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว)
สามารถลดการใชกระดาษและความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติลง หากทานตอง
การขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชคุณสมบัติเหลาน้ี โปรดดูท่ีคูมือน้ี
การใชหมึก
โหมดการพิมพฉบับรางของผลิตภัณฑน้ีจะใชหมึกนอยกวา ซึ่งสามารถยืดอายกุารใช
งานของตลับหมึกพิมพได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู Help (วิธีใช)
แบบออนไลนของไดรเวอรพิมพ
สารเคมท่ีีทําลายชั้นโอโซน
สารเคมีท่ีทําลายชั้นโอโซน ตัวอยางเชน คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ไดถูกเลิกใช
ในกระบวนการผลิตของ HP แลว

การใชพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะท่ีอยูในโหมดประหยัดพลังงาน/โหมดปด
หนาจอ ซึ่งชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพน้ี

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อุปกรณน้ีจะมีแบตเตอรี่ท่ีปราศจากปรอทบรรจุอยู:

ลักษณะเฉพาะ คา

หมายเลขช้ินสวนของแบตเตอร่ี 1420-0887

วัสดุท่ีใชทําแบตเตอร่ี ลิเธี่ยม โพลีคารบอน มอนฟลูออไรด

ชนิดของแบตเตอรี่ กระดุม/แบตเตอร่ีเหรียญ

ปริมาณตอผลิตภัณฑ 1

นํ้าหนัก 2.50 กรัม (0.09 ออนซ)

ผูผลิตแบตเตอร่ี พานาโซนิค, ญ่ีปุน
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หมายเหตุ แบตเตอรี่อาจสามารถเขาสูกระบวนการนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงอยาง
เหมาะสมเมื่อหมดอายุการใชงาน

เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ
HP ท่ี: www.hp.com/go/msds

การนํากลับมาใชใหม
การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหมไดถูกรวมเขาไปในอุปกรณน้ี:
• จํานวนวัสดุท่ีใชจะถูกลดใหเหลือนอยท่ีสุด โดยท่ียังคงแนใจไดในความเชื่อถือได

และประสิทธิภาพในการทํางานอยางถูกตอง
• วัสดุตางชนิดกันถูกออกแบบใหแยกจากกันไดงาย
• ตัวยึดและการเชื่อมตออื่นๆ สามารถติดต้ัง เขาถึง และถอดออกไดงายโดยใชเครื่อง

มือท่ัวไป
• ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญสูงถูกออกแบบใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถ

ถอดแยกชิ้นสวนและซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ

การบรรจหุีบหอผลิตภัณฑ
วัสดุท่ีใชในการผลิตบรรจุภัณฑของอุปกรณน้ีผานการคัดสรรเพื่อใหการปกปองสูงสุด
โดยใชตนทุนต่ําสุดเทาท่ีเปนไปได และพยายามลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเอื้อตอ
การนํากลับมาใชใหมดวย การออกแบบอุปกรณใหมีความคงทนจะชวยลดการใชวัสดุท่ี
ใชในการผลิตบรรจุภัณฑและอัตราเสี่ยงตอความเสียหาย

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อหมดอายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑน้ีแลว

การกําจัดอุปกรณทีไ่มตองการโดยผูใชในครัวเรือนในสหภาพยุโรป

สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑหมายถึง ผลิตภัณฑน้ีตองไมถูกท้ิง
ในขยะของครัวเรือน ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของคุณท่ีจะนําผลิตภัณฑท่ีไมต อง
การไปทิ้งที่จุดจัดเก็บเฉพาะสําหรับรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
ไฟฟา การคัดแยกและรีไซเคิลอุปกรณท่ีไมตองการเมื่อนําไปท้ิงจะชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและชวยใหม่ันใจวาอุปกรณท่ีไมตองการนั้นถูกทําการรีไซไคลโดย
ไมมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานที่ท่ี

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 299

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


ทานสามารถทิ้งอุปกรณที่ไมตองการเพื่อทําการรีไซเคิล โปรดติดตอสํานักงาน
เทศบาลทองถ่ินของทาน หนวยงานกําจัดขยะ หรือรานคาท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑมา

ผลิตภัณฑและอุปกรณใชสิ้นเปลืองของ HP
โครงการ Planet Partners ของ HP™ เปนบริการเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม ซึ่ง
เสนอวิธีงายๆในการนําอุปกรณคอมพิวเตอรยี่หอใดก็ไดหรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
HP กลับมาใชใหม กระบวนการที่ล้ําสมัยของ HP จะชวยใหแนใจวาอุปกรณหรือ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองในการพิมพของ HP ท่ีทานไมใชแลวจะถูกนํากลับมาใชใหมดวย
วิธีการท่ีประหยัดทรัพยากร
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/recycle
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สัญลักษณ/ตัวเลข
แ กไขปญหา

หนาการกําหนดคาเครือ
ขาย 127

A
ADF (ตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ)
ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 41

ความจุ 38
ทําความสะอาด 202
ปอนตนฉบับ 37
เอาวัสดุพิมพติดขัด
ออก 262

ADSL, การตั้งคาโทรสาร
กับ
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 139

B
Bluetooth

dongle, ส่ังซื้อแบบอ
อนไลน 266

Mac OS, พิมพจาก
183

Windows, พิมพจาก
180

การตั้งคาความ
ปลอดภัย 184

คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 23

ตั้งคา 178

เชื่อมตออุปกรณ 180
ไอคอนจอแสดงผลสี

22

C
cables

regulatory
compliance 284

D
DOC 296
DSL, การตั้งคาโทรสารกับ

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 139

E
EWS. ดู เว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว

F
fax

การทดสอบสัญญาณ
เสียง, ลมเหลว 237

การโทรโดยการกดปุม
บนหนาจอ 92

FoIP 107

H
HP Instant Support

myPrintMileage 123
การเขาใชงาน 124
ความปลอดภัยและความ
เปนสวนตัว 124

เกี่ยวกับ 123

HP Photosmart Studio
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 68

HP Planet Partners
300

HP Solution Center 31
HP Web Jetadmin

คุณสมบัติ 114
เกี่ยวกับ 122

I
IP แอดเดรส

การตรวจสอบอุปกรณ
252

คงที่, การตั้งคา 208
IP แอดเดรสคงท่ี, การตั้ง
คา 208

M
Mac OS

Bluetooth 183
HP Photosmart

Studio 32
การตั้งคาการพิมพ 60
การตั้งคาการสื่อสารแบบ
ไรสาย 176

การพิมพสองดาน 62
การพิมพแบบไมมี
ขอบ 52

การใชอุปกรณรวมกัน
168, 169

ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 277

ติดตั้งซอฟตแวร 167
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ถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร 188

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
พิเศษและวัสดุพิมพท่ี
กําหนดขนาดเอง 50

ยูทิลิตี้การตั้งคาเครื่อง
พิมพเครือขาย 122

ยูทิลิตี้เคร่ืองพิมพ HP
120

เปดใชงานและปดการใช
งานอุปกรณเสริมในได
รเวอร 26

memory cards 20
myPrintMileage

การเขาใชงาน 125
คุณสมบ ัติ 114
เกี่ยวกับ 124

O
OCR

การแกไขปญหา 226
แกไขเอกสารที่สแกน

71

P
Photosmart Studio

สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 68

Proof Sheet button 20

R
radio frequency

radiation 285
readme 13

S
SecureEasySetup

(SES), การสื่อสารแบบ
ไรสาย 174

software
การติดตั้งบน Mac

OS 167
Solution Center 31

T
tray 2

ส่ังซื้อแบบออนไลน 266
TWAIN

สแกนจาก 69
ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของแหลงท่ีมาของ
ขอมูลได 227

U
USB flash drives 282

W
Webscan 69
WIA (Windows Image

Application), สแกน
จาก 69

WINDOWS
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 277

Windows
Bluetooth 180
HP Solution

Center 31
การตั้งคาการพิมพ 59
การตั้งคาเครือขาย 165
การติดตั้งโดยใช Add

Printer (เพ่ิมเครื่อง
พิมพ) 166

การพิมพสองดาน 61
การพิมพแบบไมมี
ขอบ 51

การใชอุปกรณรวมกัน
164

ซอฟตแวร HP
Photosmart 32

ตั้งคาการสื่อสารแบบไร
สาย 173

ติดต้ังซอฟตแวร 162
ถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร 186

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
พิเศษและวัสดุพิมพท่ี
กําหนดขนาดเอง 50

เปดใชงานและปดการใช
งานอุปกรณเสริมในได
รเวอร 26

Windows Image
Application (WIA),
สแกนจาก 69

ก
กระจก, สแกนเนอร

ตําแหนง 16
ทําความสะอาด 201
ปอนตนฉบับ 38

กระจกสแกนเนอร
ตําแหนง 16
ทําความสะอาด 201
ปอนตนฉบับ 38

กระดาษ. ดู วัสดุพิมพ
กราฟก

แตกตางจากการสแกน
ตนฉบับ 228

กลุม, โทรดวน
ตั้งคา 54

กลองเครื่องมือ (Windows)
การตั้งคาของผูดูแล
ระบบ 117

การเปด 119
คุณสมบัติ 114
เกี่ยวกับ 119
แถบ Estimated Ink

Level (ระดับหมึก
พิมพโดยประมาณ)
119
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แถบ Information
(ขอมูล) 120

แถบ Services
(บริการ) 120

กลอง
บันทึกภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร 88

พอรต, ตาํแหนง 17, 74
พิมพไฟล DPOF 75
เชื่อมตอ 75, 77
โหมดจอแสดงผลที่แผง
ควบคุม 22

ใสการดหนวยความจํา
73

กลองดิจิตอล
บันทึกภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร 88

พอรต, ตาํแหนง 17, 74
พิมพไฟล DPOF 75
เชื่อมตอ 75, 77
โหมดจอแสดงผลที่แผง
ควบคุม 22

ใสการดหนวยความจํา
73

การจัดสงอุปกรณ 272
การจัดไฟลแบบดิจิตอล

ตั้งคา 66
สแกนไปยัง 67

การจายหมึก
ปริมาณ 277

การตั้งคา
DSL (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 139

Windows 162
ความเร็ว, โทรสาร 106
ซอฟตแวรเครือขายของ

Windows 165
ทดสอบโทรสาร 108
ทําสําเนา 63

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 141

ประเภทการเชื่อมตอ 22
ผูดูแล 115
ระบบ PBX (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 140

วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 143

วอยซเมลและโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

สาย ISDN (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 140

สายโทรศัพทรวม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 142

สแกน 71
เครือขาย 129
เครือขายของ

Windows 165
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 153

เครื่องตอบรับโทรศัพท
และโมเด็ม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 154

แผงควบคุม 30
แผนผังของโทรสาร

134
โทรสาร, ท่ีมีระบบ
โทรศัพทแบบขนาน
133

โมเด็มของคอมพิวเตอร
และสายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 148

โมเด็มของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 154

โมเด็มคอมพิวเตอรและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

ไดรเวอร 59
การตั้งคา IP 131
การติดตั้ง

Add Printer (เพ่ิม
เครื่องพิมพ),
Windows 166

การแกไขปญหา 252
ซอฟตแวรสําหรับ Mac

OS 167
ซอฟตแวรสําหรับ

Windows 162
ตลับหมึกพิมพ 190
ถาด 2 24
อุปกรณสําหรับการพิมพ
สองดาน 24

อุปกรณเสริม 24
โมเด็มของคอมพิวเตอร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 145

การติดตั้งโดยใช Add
Printer (เพ่ิมเครื่อง
พิมพ) 166

การถอดตลับหมึกพิมพและ
หัวพิมพ 272
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การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 235

การเชื่อมตอพอรตลม
เหลว 234

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 233

ลมเหลว 232
สภาพสายโทรสาร 238
สัญญาณเสียง, ลมเหลว

failed 237
ฮารดแวร, ลมเหลว 232

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 233

การทดสอบสภาพสาย, โทร
สาร 238

การทดสอบสัญญาณเสียง,
ความลมเหลว 237

การทําสําเนา
การแกไขปญหา 220
คุณภาพ 223

การนํากลับมาใชใหม
299, 300

การบรรจุอุปกรณ 275
การปรับตั้งหัวพิมพ 194
การพิมพ

การแกไขปญหา 208
ชา 211
รายงานการโทรสาร

109
การพิมพงานชา, การแกไข
ปญหา 211

การพิมพสองดาน 60
การพิมพแบบไมมีขอบ

Mac OS 52
Windows 51

การพิสูจนตัวตนดวยคียรหัส
ผาน, Bluetooth 184

การรบกวนคลื่นวิทยุ
การลด 177
ขอมูลเกี่ยวกับขอ
บังคับ 290

การรักษาความปลอดภัย
การตั้งคาระบบไรสาย

171
การสื่อสารแบบไรสาย

177
การรับประกัน 271
การรับโทรสาร

อัตโนมัติ 94
การรับโทรสารสํารอง 95
การลบโทรสารจากหนวย
ความจํา 97

การล็อกถาด 48
การสนับสนุน. ดู ฝายสนับ
สนุนลูกคา

การสื่อสารแบบไรสาย
Bluetooth 178
SecureEasySetup

(SES) 174
การตั้งคา 170, 171
การตั้งคาบน Mac

OS 176
การรักษาความ
ปลอดภัย 177

การลดสัญญาณ
รบกวน 177

ขอมูลเกี่ยวกับขอ
บังคับ 290

ตัวชวย 173
ปด 176
วิทยุ, ปด 130

การสื่อสารไรสาย
การตั้งคาของอีเทอร
เน็ต 173

การสแกน
การแกไขปญหา 224

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 227

คุณภาพ 227
ชา 225

การสงตอโทรสาร 97
การสงเสียง 282
การสงโทรสารดวยตนเอง

สง 92
การสงโทรสารไปยังผูรับ
หลายคน
สง 93

การเขาใชงาน 14
การเชื่อมตอ

Bluetooth 178
คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 22

การเชื่อมตอ USB
กลองดิจิตอล 75
การตั้งคา Mac OS

167
ขอกําหนดรายละเอียด

276
คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 22

ตั้งคา Windows 162
พอรต, ตาํแหนง 16, 18
อะแดปเตอร

Bluetooth 178
การเชื่อมตออีเทอรเน็ต 22
การเปลี่ยน

ตลับหมึกพิมพ 190
การแกไขปญหา

การซึมของสี 217
การติดตั้ง 252
การติดตั้งถาด 2 218
การทดสอบการเชื่อมตอ
สายโทรศัพทของโทร
สารลมเหลว 234
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การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 235

การทดสอบชองเสียบโทร
สารบนผนัง, ลม
เหลว 233

การทดสอบสัญญาณเสียง
โทรสารลมเหลว 237

การทดสอบสายโทรสาร
ลมเหลว 238

การทดสอบฮารดแวรโทร
สารลมเหลว 232

การทดสอบโทรสาร
232

การทําสําเนา 220
การทําสําเนาเอียง 224
การพิมพ 208
การพิมพงานชา 211
การสแกน 224
การดหนวยความจํา

249
ขอความบนแผงควบ
คุม 29

ขอมูลหายไปหรือไมถูก
ตอง 212

คําแนะนํา 206
คุณภาพการทําสําเนา

223
คุณภาพการพิมพ 214
คุณภาพการสแกน 227
งานที่พิมพเอียง 220
งานพิมพมีอักขระท่ีอาน
ไมออก 215

ตัดหนากระดาษ, การจัด
วางขอความหรือ
ภาพกราฟกไมถูก
ตอง 213

ปญหาเกี่ยวกับการ
ปอนกระดาษ 218

พิมพหนาวาง 211

ระบบไฟ 208
รับโทรสาร 240, 244
วัสดุพิมพไมถูกดึงออก
จากถาด 219

สี 217, 218
สงโทรสาร 240,

242, 247
หมึกพิมพกระจายตัวไม
ท่ัวขอความหรือ
ภาพกราฟก 216

หมึกเปรอะเปอน 216
หัวพิมพ 210
อุปกรณดึงกระดาษหลาย
แผน 220

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
248

เว็บเซิรฟเวอรในตัว
251

เสนหรือจุดหายไป 218
โทรสาร 231
ไฟรวอลล 210
ไมพิมพเอกสารใดๆ

209
การโทรระบบกดปุม 105
การโทรระบบหมุน 105
การโทรโดยการกดปุมบน
หนาจอ 92, 93

การใชรวมกัน 22
การใชอุปกรณรวมกัน

Mac OS 168
Windows 164

การใชไฟ
ขอกําหนดรายละเอียด

282
การด Memory Stick

ชองเสียบ, ตาํแหนง
17, 74

ใส 73
การดหนวยความจํา

การแกไขปญหา 249

ขอกําหนดรายละเอียด
283

ชองเสียบ, ตําแหนง 17
บันทึกภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร 88

พิมพภาพถาย 78
พิมพไฟล DPOF 75
สแกนไปยัง 68
แผนเลือกภาพ 79
โทรสาร 20
โหมดจอแสดงผลที่แผง
ควบคุม 22

ใส 73
การดหนวยความจํา

CompactFlash
ชองเสียบ, ตําแหนง 17
ใส 73

การดหนวยความจํา MMC
ชองเสียบ, ตําแหนง 17
ใส 73

การดหนวยความจํา
Secure Digital
ชองเสียบ, ตําแหนง 17
ใส 73

การดหนวยความจํา
Secure MMC
ชองเสียบ, ตําแหนง 17

การดหนวยความจํา xD-
Picture
ชองเสียบ, ตาํแหนง

17, 74
ใส 73

แกไข
ขอความในโปรแกรม

OCR 71
ภาพที่สแกน 70
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แกไขปญหา
HP Instant

Support 123
หนาการวินิจฉัยการ
ทดสอบดวยตนเอง
125

ข
ขนาด

การสแกน, การแกไข
ปญหา 230

การแกไขปญหาการทํา
สําเนา 222

ขึ้นบรรทัดใหม, ปรับเทียบ
มาตรฐาน 194

ขอกําหนดรายละเอียด
การสงเสียง 282
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 277

ลักษณะภายนอก 276
วัสดุพิมพ 41
สภาพแวดลอมในการทํา
งาน 281

สภาพแวดลอมในการเก็บ
รักษา 282

หนวยประมวลผลและ
หนวยความจํา 277

โปรโตคอลเครือขาย
279

ไฟฟา 282
ขอกําหนดรายละเอียดดาน
แรงดันไฟฟา 282

ขอกําหนดรายละเอียดดาน
ไฟฟา 282

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับความชื้น 281

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอม 281

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 281

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอมในการ
เก็บรักษา 282

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับหนวยประมวลผล
277

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับอุณหภูมิ 281

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
277

ขอความ
การสแกนไมชัดเจน

230
การแกไขปญหา 213,

216, 218
จุดดางบนงานสําเนา

224
ปอนจากแผงควบคุม

34
หายไปจากการสแกน,
การแกไขปญหา 226

ไมชัดเจนบนงานสําเนา,
การแกไขปญหา 223

ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 223

ไมสามารถแกไขขอ
ความไดหลังจาก
สแกน, การแกไข
ปญหา 226

ขอความสี และ OCR 71
ขอความแจงขอผิดพลาด

แผงควบคุม 30
ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 30

ขอความแจงเตือน 29

ขอความแสดงขอผิดพลาด
ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของ TWAIN
ได 227

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํา
สําเนา 280

ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการสแกน
281

ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการดหนวย
ความจํา 283

ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับโทรสาร 280

ขอมูลประกอบการใชงาน
ผลิตภัณฑ 13

ขอมูลหายไปหรือไมถูก
ตอง, การแกไขปญหา
212

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ
284, 290

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
รบกวน 282

ค
คลอโรฟลูออโรคารบอน

(CFC) 298
ความจุ

ADF 38
ถาด 44

ความชวยเหลือ
HP Instant

Support 123
ความดันของเสียง 282
ความปลอดภัย

Bluetooth 184
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HP Instant
Support 124

การจัดการ 114
ความละเอียด

พิมพ 279
โทรสาร 19, 20

ความเปนสวนตัว, HP
Instant Support 124

ความเร็วในการเชื่อมตอ,
การต้ังคา 131

คําประกาศเรื่องความสอด
คลองตามขอกําหนด
(DOC) 296

คุณภาพ, การแกไขปญหา
การทําสําเนา 223
การพิมพ 214
การสแกน 227
หนาการวินิจฉัย 192

คุณภาพการพิมพ
การแกไขปญหา 214
หนาการวินิจฉัย 192

คูมือการเริ่มตนใชงาน 13
คาเริ่มตน

ทําสําเนา 64
พิมพ 60
แผงควบคุม 30
ไดรเวอร 59

เครือขาย
HP Web Jetadmin

122
IP แอดเดรสคงที่, การต้ัง
คา 208

การตั้งคา IP 131
การตั้งคา Mac OS

167
การตั้งคา, เปลี่ยน
แปลง 129

การตั้งคาการสื่อสารแบบ
ไรสาย 170

การตั้งคาขั้นสูง 130

การตั้งคาสําหรับ
Windows 165

การตั้งคาแบบไรสาย
171

การตั้งคาไรสาย 127
การเชื่อมตออีเทอร
เน็ต 22

การใชรวมกัน,
Windows 164

ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 279

ความเร็วในการเชื่อม
ตอ 131

ดูและพิมพการตั้งคา
129

ตัวชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 129

ปุม Digital Filing
( การจัดไฟลแบบ
ดิจิตอล) 19

ภาพประกอบแสดงตัว
เชื่อมตอ 18

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับ
สนุน 278

หนาการวินิจฉัยการ
ทดสอบดวยตนเอง
125

โปรโตคอลที่สนับสนุน
279

ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 210

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
การตั้งคากับโทรสาร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 153

สัญญาณโทรสารที่
บันทึก 248

เครื่องตอบรับโทรศัพท
การตั้งคากับโทรสารและ
โมเด็ม 154

เครื่องมือการจัดการ 114
เครื่องมือตรวจสอบ 115
โครงการอนุรักษส่ิงแวด
ลอม 298

ง
งาน

การตั้งคา 30
งานสําเนามีสีจาง 222

จ
จอแสดงผล, แผงควบคุม

22
จอแสดงผลสองบรรทัด, แผง
ควบคุม 22

จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา
กอนตอบรับ 103

จุด, การแกไขปญหา
การสแกน 229

จุดตอน้ิว (dpi)
พิมพ 279
โทรสาร 19

จุดหรือลายเสนสีดํา, การ
แกไขปญหา
การทําสําเนา 223
การสแกน 229

ช
ชนิดการโทร, การตั้งคา

105
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 233

ชองเสียบสายไฟ,
ตําแหนง 18

ซ
ซองจดหมาย

ขนาดที่สนับสนุน 42
คําแนะนํา 40
ถาดที่สนับสนุน 44
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ซอฟตแวร
HP Photosmart 32
OCR 71
Webscan 69
การตั้งคาอุปกรณเสริม

26
การติดตั้งบน

Windows 162
การรับประกัน 271
ถอนการติดต้ังจาก Mac

OS 188
ถอนการติดต้ังจาก

Windows 186
ประเภทการเชื่อมตอ 22
เครื่องมือการจัดการ

114
ซอฟตแวร HP

Photosmart
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 68

ซอฟตแวร Photosmart
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 68

ด
ดู

การตั้งคาเครือขาย 129
บันทึกการรับและสงโทร
สาร 111

ภาพถาย 78
รายการโทรดวน 57
หมายเลขโทรสารที่
ถูกบล็อก 102

ไดรเวอร
การตั้งคา 59
การตั้งคาอุปกรณเสริม

26
การรับประกัน 271
รุน 269

ไดรเวอรการพิมพ
การตั้งคา 59
การตั้งคาอุปกรณเสริม

26
การรับประกัน 271
รุน 269

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
การตั้งคา 59
การตั้งคาอุปกรณเสริม

26
การรับประกัน 271
รุน 269

ต
ตลับหมึกพิมพ

การรับประกัน 271
การเปลี่ยน 190
ตําแหนง 17
ถอด 272
ท่ีสนับสนุน 189, 276
ปริมาณ 277
วันหมดอายุ 126
สถานะ 115, 126
ส่ังซื้อแบบออนไลน 266
หมายเลขชิ้นสวน

126, 267
ตัดภาพเอกสารตนฉบบั 64
ตัดหนากระดาษ, การแกไข
ปญหา 213

ตัวชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 129

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)
ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 41

ความจุ 38
ทําความสะอาด 202
ปอนตนฉบับ 37
เอาวัสดุติดขัดออก 262

ตัวเชื่อมตอ, ตําแหนง 18

ตัวเลือกการโทรซ้ํา, การตั้ง
คา 106

ตั้งคา
Bluetooth 178
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

104
โทรสาร 132

ติดขัด
วัสดุพิมพท่ีควรหลีก
เลี่ยง 40

เอาออก 259
ติดตั้ง

สายโทรสารแยกตางหาก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 138

ตนฉบับ
ตัด 64
ปอนเขาใน ADF (ตัว
ปอนกระดาษ
อัตโนมัติ) 37

สแกน 65
แกไขงานสแกน 70

ถ
ถอนการติดตั้งซอฟตแวร

Mac OS 188
Windows 186

ถาด
การตั้งคาเริ่มตน 48
การติดตั้งถาด 2 24
การล็อก 48
การแกไขปญหาการ
ปอนกระดาษ 219

ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 41

ความจุ 44
ชนิดและนํ้าหนักของวัสดุ
พิมพท่ีสนับสนุน 44

ตําแหนง 16
ปอนวัสดุพิมพ 46
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ภาพประกอบแสดงตัว
ปรับกระดาษ 16

เครื่องมือการจัดการ
114

เปดใชงานและปดการใช
งานในไดรเวอร 26

เอากระดาษติดขัดออก
259

ถาด 1
ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 41

ความจุ 44
ชนิดและนํ้าหนักของวัสดุ
พิมพท่ีสนับสนุน 44

ตําแหนง 16
ปอนวัสดุพิมพ 46

ถาด 2
การติดตั้ง 24
การแกไขปญหาการติด
ตั้ง 218

ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 41

ความจุ 44
ชนิดและนํ้าหนักของวัสดุ
พิมพท่ีสนับสนุน 44

ตําแหนง 16
ปอนวัสดุพิมพ 47
เปดใชงานและปดการใช
งานในไดรเวอร 26

ถาดรับกระดาษ
ตําแหนง 16
วัสดุพิมพท่ีสนับสนุน 44

แถบ Information
(ขอมูล), กลองเครื่องมือ
(Windows) 120

แถบ Services (บริการ),
กลองเครื่องมือ
(Windows) 120

แถบบนงานสแกน, การ
แกไขปญหา 228

แถบหรือเสนริ้วสีขาว, การ
แกไขปญหา
การทําสําเนา 223, 224
การสแกน 228

ท
ทดสอบ,โทรสาร

การตั้งคา 108
ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 234

ท้ังสองดาน, พิมพบน 60
ทําความสะอาด

ADF 202
กระจกสแกนเนอร 201
ตัวเคร่ืองภายนอก 206
หัวพิมพ 195

ทําสําเนา
การตั้งคา 63
ขอกําหนดรายละเอียด

280
จากแผงควบคุม 63
ตัดภาพเอกสารตน
ฉบับ 64

ยกเลิก 64
ทําสําเนาสี 63
โทรดวน

กลุม, ตั้งคา 54
พิมพและดู 57
สงโทรสาร 90
โฟลเดอรเครือขาย 57

โทรศัพท, โทรสารจาก
receive 94
สง 91
สง, 91

โทรสาร
DSL, การติดตั้ง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 139

การตั้งคา, เปล่ียน 102

การตั้งคาสายโทรศัพท
รวม (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 142

การตั้งคาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 141

การทดสอบการตั้งคา
108

การทดสอบชนิดของสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
235

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, ลมเหลว 233

การทดสอบลมเหลว
232

การทดสอบสภาพสาย,
ลมเหลว 238

การบล็อกหมายเลข 99
การรับโทรสารสํารอง

95
การลบจากหนวยความ
จํา 97

การสงตอ 97
การเชื่อมตอสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
234

การแกไขปญหา 231
การแกไขปญหาเคร่ือง
ตอบรับอัตโนมตัิ 248

การโทรดวนแบบกลุม,
ตั้งคา 54

การโทรโดยการกดปุม
บนหนาจอ 93

ขอกําหนดรายละเอียด
280

ความเร็ว 106
จํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขากอนตอบรับ 103
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ชนิดการโทร, การตั้ง
คา 105

ตอบรับอัตโนมัติ 20,
103

ตัวเลือกการโทรซ้ํา 106
ตั้งคา 132
บันทึก, พิมพ 111
ประเภทการตั้งคา 134
ปุม Redial/Pause

(โทรซ้ํา/หยุดชั่ว
คราว) 20

ปอนขอความและ
สัญลักษณ 34

พิมพซ้ํา 96
ระบบ PBX, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 140

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 133

รับ 94
รับ, การแกไขปญหา

240, 244
รับดวยตนเอง 94
รายการโทรดวน, ตั้ง
คา 53

รายการโทรดวนของ
โฟลเดอรเครือขาย
57

รายงาน 109
รายงานขอผิดพลาด

111
รายงานยืนยัน 109
ลบบันทึก 97
วอยซเมล, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 143

สาย ISDN, การตั้งคา
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 140

สายโทรศัพทส้ันเกิน
ไป 248

สายโทรสารแยกตางหาก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 138

สแกน 20
สง 89
สง, การแกไขปญหา

240, 242, 247
หมายเลขที่บล็อกไว 19
หยุดชั่วคราว 34
หัวกระดาษ 102
อินเทอรเน็ต, ผาน 107
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ,
การต้ังคา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 153

เครื่องตอบรับโทรศัพท
และโมเด็ม, ใชรวม
กับ (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 154

เสียงเรียกเขาเฉพาะ,
เปลี่ยนรูปแบบ 104

โมเด็ม และเครื่องตอบรับ
โทรศัพท, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 154

โมเด็ม, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 145

โมเด็มและวอยซเมล, ใช
รวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

โมเด็มและสายสนทนา,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 148

โหมดตอบรับ 103
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 105

โทรสารดวยตนเอง
รับ 94

บ
บัตร

ขนาดที่สนับสนุน 42
คําแนะนํา 40
ถาดที่สนับสนุน 44

บันทึก
คาเริ่มตน 30
ภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร 88

โทรสารในหนวยความ
จํา 95

บันทึก, ลบโทรสาร 97
บันทึก, โทรสาร

ดู 111
พิมพ 111

บันทึกหมายเหตุ 13
บันทึกเหตุการณ 126
แบบอักษรที่สนับสนุน 277

ป
ประกาศ EMI (สําหรับ
เกาหลี) 289

ประกาศ VCCI (สําหรับ
ญ่ีปุน) 289

ประกาศของ FCC 284
ประกาศเกี่ยวกับการจําแนก
ประเภท LED 290

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ
289

ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้น
บรรทัดใหม 194

ปญหาเกี่ยวกับการ
ปอนกระดาษ, การแกไข
ปญหา 218
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ปุม Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัติ) 20

ปุม Back (ยอนกลับ) 20
ปุม Cancel (ยกเลิก) 20
ปุม Copy (ทําสําเนา) 19
ปุม Digital Filing (การจัด
ไฟลแบบดิจิตอล) 19

ปุม Fax Menu (เมนูโทร
สาร) 19

ปุม Fax Resolution
(ความละเอียดของโทร
สาร) 19

ปุม Help (วิธีใช) 20
ปุม Junk Fax Blocker

(การบล็อกโทรสารที่ไม
ตองการ) 19

ปุม Number of Copies
(จํานวนสําเนา) 20

ปุม OK (ตกลง) 19
ปุม On (เปด) 20
ปุม Photo Menu (เมนู
ภาพถาย) 20

ปุม Proof Sheet (แผน
เลือกภาพ)
ปุมบนแผงควบคุม 20

ปุม Quality (คุณภาพ) 20
ปุม Redial/Pause (โทร
ซ้ํา/หยุดชั่วคราว) 20

ปุม Reduce/Enlarge (ยอ/
ขยาย) 19

ปุม Rotate (หมุน) 20
ปุม Scan Menu (เมนู
สแกน) 19

ปุม Setup (ตั้งคา) 20
ปุม Start Color Photo

(เริ่มงานภาพถายสี) 20
ปุม Start Color Scan

(เริ่มสแกนสี) 20

ปุม Start Copy (เริ่มทํา
สําเนา)
ขาวดํา 20
สี 20

ปุม Start Fax (เริ่มโทรสาร)
ขาวดํา 20
สี 20

ปุม Two-sided (สอง
ดาน) 20

ปุม Zoom in (ขยาย) 20
ปุม Zoom out (ยอ) 20
ปุม, แผงควบคุม 19
ปุมกด, แผงควบคุม

ปอนขอความและ
สัญลักษณ 34

ปุมหมายเลขโทรดวนแบบ
กดครั้งเดียว 19

ปุมเปดใชงาน 20
ปอน

ตนฉบับใน ADF (ตัว
ปอนกระดาษ
อัตโนมัติ) 37

ถาด 1 46
ถาด 2 47

ปอนกระดาษหลายแผน,
การแกไขปญหา 220

เปล่ียน
หัวพิมพ 198

แปนปุมกด, แผงควบคุม
ตําแหนง 19

โปสเตอรการตั้งคา 13

ผ
ผูดูแล

การตั้งคา 115
ผูดูแลระบบ

เครื่องมือการจัดการ
114

แผงควบคุม
การตั้งคา, เปล่ียน 30

การตั้งคาของผูดูแล
ระบบ 115

การตั้งคาเครือขาย 129
ขอความ 29
จอแสดงผล 22
จัดการอุปกรณ 114
ตัดภาพ 64
ตําแหนง 16
ทําสําเนาจาก 63
ปุม 19
ปอนขอความและ
สัญลักษณ 34

พิมพภาพถาย 78
สติกเกอรช่ือปุม, การถ
อด 273

สแกนจาก 65
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 68

สงโทรสาร 90
เมนู 28
ไฟ 19
ไอคอนแสดงสถานะ 21

แผงปดดานหลัง
ภาพประกอบ 18

แผนเลือกภาพ
พิมพ 79
สแกน 82
ใส 81

แผนใส 40

ฝ
ฝาครอบตลับหมึกพิมพ,
ตําแหนง 17

ฝาปดดานหลัง
เอากระดาษติดขัดออก

259
ฝาปดแครตลับหมึกพิมพ,
ตําแหนง 17
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ฝายสนับสนุนลูกคา
HP Instant

Support 123
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 269

อิเล็กทรอนิกส 268
ฝายสนับสนุนลูกคาทาง
โทรศัพท 269

พ
พลังงาน

การใช 298
พอรต, ขอกําหนดราย
ละเอียด 276

พอรตกลองดิจิตอลท่ีใชงาน
ไดกับ PictBridge,
ตําแหนง 17, 74

พอรตเครือขายอีเทอรเน็ต,
ตําแหนง 18

พอรตโทรสาร, ตาํแหนง 18
พิมพ

Bluetooth 178
การตั้งคา 59
บันทึกการรับและสงโทร
สาร 111

ภาพถายขนาดติดหนังสือ
เดินทาง 84

ภาพถายจากการดหนวย
ความจํา 78

ภาพถายจากภาพเคลื่อน
ไหว 86

ภาพถายจากไฟล
DPOF 75

ภาพถายแบบพาโนรา
มา 83

ยกเลิก 62
รายการโทรดวน 57
สองดาน 60

หนาการวินิจฉัยการ
ทดสอบดวยตนเอง
127

แผนเลือกภาพ 79
โทรสาร 96

พิมพซ้ํา
โทรสารจากหนวยความ
จํา 96

ฟ
โฟลเดอรเครือขาย

การแกไขปญหา 230
สแกนไปยัง 67

โฟลเดอรเครือขาย, เปน
รายการโทรดวน 57

ไฟ, แผงควบคุม 19
ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 210

ไฟล DPOF 75
ไฟสัญญาณเตือน 19
ไฟอุปกรณหนวยความจํา,
ตําแหนง 16

ภ
ภาพกราฟก

หมึกพิมพกระจายไม
ท่ัว 216

เสนหรือจุดหายไป 218
ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 223

ภาพถาย
การพิมพแบบไมมี
ขอบ 51

การแกไขปญหาการด
หนวยความจํา 250

ขนาดติดหนังสือเดิน
ทาง 84

ดู 78
บันทึกลงใน
คอมพิวเตอร 88

พาโนรามา 83

พิมพจากแผงควบคุม
78

พิมพจากไฟล DPOF
75

ภาพถายพิมพจากภาพ
เคลื่อนไหว 86

เชื่อมตอกับกลอง
PictBridge 75

เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล 77

แกไขงานสแกน 70
แผนเลือกภาพ 79
ใสการดหนวยความจํา

73
ภาพถายขนาดติดหนังสือ
เดินทาง 84

ภาพถายแบบพาโนรามา
83

ภาพเอียง, การแกไขปญหา
การสแกน 228

ภาษา, เครื่องพิมพ 277

ม
เมนู Copy (ทําสําเนา) 28
เมนู Fax (โทรสาร) 28
เมนู Photo (ภาพถาย) 28
เมนู Scan (สแกน) 28
เมนู, แผงควบคุม 28
เม็ดหรือแถบสีขาวบนงาน
สําเนา, การแกไข
ปญหา 224

โมเด็ม
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 145

ใชรวมกับโทรสาร และ
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 154
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ใชรวมกับโทรสารและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

ใชรวมกับโทรสารและ
สายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 148

โมเด็ม dial-up
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 145

ใชรวมกับโทรสารและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

ใชรวมกับโทรสารและ
สายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 148

ใชรวมกับโทรสารและ
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 154

โมเด็มของคอมพิวเตอร
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 145

ใชรวมกับโทรสาร และ
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 154

ใชรวมกับโทรสารและ
สายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 148

โมเด็มคอมพิวเตอร
ใชรวมกับโทรสารและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

ย
ยกเลิก

งานพิมพ 62
ทําสําเนา 64
สแกน 72

ยูทิลิตี้การตั้งคาเครื่องพิมพ
เครือขาย (Mac OS)
122

ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ HP
(Mac OS)
การตั้งคาของผูดูแล
ระบบ 117

การเปด 120
คุณสมบัติ 114
แผง 121

ร
รหัสประจําตัวผูใช 102
รอบการทํางาน 277
ระบบ PBX, การตั้งคากับ
โทรสาร
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 140

ระบบปฏิบัติการที่สนับ
สนุน 277

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
การตั้งคา DSL 139
การตั้งคา ISDN 140
การตั้งคา PBX 140
การตั้งคาสายรวม 142
การตั้งคาเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ 153

การตั้งคาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ 141

การตั้งคาโมเด็ม 145

การตั้งคาโมเด็มที่ใชรวม
กับสายสนทนา 148

การตั้งคาโมเด็มและ
วอยซเมล 159

การตั้งคาโมเด็มและ
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 154

การติดตั้งสายแบบแยก
ตางหาก 138

ประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีมี 133
ประเภทการตั้งคา 134

ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
ประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีมี 133
ประเภทการตั้งคา 134

ระบบไฟ
การแกไขปญหา 208

ระยะหางจากขอบกระดาษ
การตั้งคา, ขอกําหนดราย
ละเอียด 45

อุปกรณสําหรับการพิมพ
สองดาน 45

รับโทรสาร
การบล็อกหมายเลข 99
การสงตอ 97
การแกไขปญหา 240,

244
จํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขากอนตอบรับ 103

ดวยตนเอง 94
โหมดตอบรับอัตโนมัติ

103
รายงาน

การทดสอบโทรสารลม
เหลว 232

การยืนยัน, โทรสาร
109

ขอผิดพลาด, โทรสาร
111

รายงานขอผิดพลาด, โทร
สาร 111
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รายงานยืนยัน, โทรสาร
109

รูปภาพมีสีสวาง, การแกไข
ปญหา
การทําสําเนา 223
การสแกน 229

รูปภาพมีสีเขม, การแกไข
ปญหา
การทําสําเนา 223
การสแกน 229

รูปแบบเสียงเรียกเขา
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 141

เปลี่ยน 104

ล
ลายเสน, การแกไขปญหา

การทําสําเนา 223
การสแกน 229

ลูกศรขวา 19
ลูกศรซาย 19

ว
วอยซเมล

การตั้งคากับโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 143

ตั้งคากับโทรสารและ
โมเด็มคอมพิวเตอร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 159

วัสดุพิมพ
HP, ส่ังซื้อ 267
การพิมพสองดาน 60
การพิมพแบบไมมี
ขอบ 51

การล็อกถาด 48
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