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1 พืน้ฐาน

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● สํารวจเครื่องพิมพ
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
การพมิพ ● พิมพบนกระดาษขนาด Letter และ A4 ทีค่วามเร็วสูงสุด 8 หนาตอนาท ี(ppm) สําหรับพิมพสี และ 12 ppm

สําหรับขาวดํา

● พิมพทีค่วามละเอียด 600 จุดตอนิ้ว (dpi)

● สามารถปรับแตงการตัง้คาเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพทีด่ีทีสุ่ดได

● ตลับหมึกพิมพใชผงหมึก HP ColorSphere โปรดดขูอมูลเกีย่วกบัจํานวนหนาทีต่ลับหมึกพิมพสามารถ
พิมพไดที ่www.hp.com/go/pageyield จํานวนหนาทีพ่มิพไดจริงขึ้นอยูกบัการใชงานเฉพาะ

หนวยความจาํ ● ประกอบดวยหนวยความจํา Random access memory (RAM) 16 เมกะไบต (MB)

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุ ● Windows 2000

● Windows XP Home/Professional

● Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

● Windows Vista

การจดัการกระดาษ ● ถาด 1 ใสสื่อสําหรับพมิพไดสูงสุด 150 แผนหรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกสามารถบรรจุวัสดุพมิพไดสูงสุด 125 แผน

คณุสมบตัขิองไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● ImageREt 2400 จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ 2400 จุดตอนิว้ (dpi) ซึ่งจะไดงานพมิพสําหรับ
ธุรกิจทีเ่ปนขอความและภาพกราฟกคณุภาพสูงในเวลารวดเร็ว

การเชือ่มตออนิเตอรเฟส ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

คณุสมบตัดิานสิง่แวดลอม ● หากตองการทราบสถานะการไดรัับ ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี ้โปรดดูเอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑหรือขอกําหนด

การพมิพแบบประหยดั ● มีการพิมพแบบ N หนา (การพมิพมากกวาหนึง่หนาในแผนเดียว)

● ไดรเวอรเคร่ืองพมิพมตีัวเลือกสําหรับพิมพสองดานดวยตนเอง

อุปกรณสิน้เปลอืง ● ตลับหมกึพมิพไดรับการออกแบบไมใหมีการสั่นไหว

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนใชกบัโปรแกรมอานหนาจอขอความได

● ตดิตั้งและใสตลับหมึกพิมพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดยีว

2 บท 1   พ้ืนฐาน THWW
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สาํรวจเครือ่งพมิพ

ภาพดานหนา

1

2

5
3

4

1 ถาดกระดาษออก (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 125 แผน)

2 ฝาดานหนา (สามารถเขาถงึตลับหมึกพมิพได)

3 ฝาปดชองเพือ่เขาสูบริเวณทีก่ระดาษติด

4 ถาด 1 (ใสกระดาษมาตรฐานได 150 แผน)

5 แผงควบคุม

ภาพดานหลงัและดานขาง

4

3

2
1

1 พอรต Hi-Speed USB 2.0

2 ฝาปดดานหลัง (สําหรับนาํกระดาษทีต่ิดออก)

3 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

4 ขั้วตอไฟฟา

THWW สํารวจเครื่องพิมพ 3



ภาพรวมแผงควบคมุ

เคร่ืองพิมพมีปุมและไฟสัญญาณตอไปน้ีบนแผงควบคุม

32

1

7 6

4

5

1 ไฟสถานะตลับหมกึ: แสดงวาตองเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม เมื่อตลับหมึกพมิพหมด ไฟสัญญาณทีเ่กีย่วของจะกะพริบ

2 ไฟสญัญาณพรอม: แสดงวาเคร่ืองพมิพอยูในสถานะพรอมพิมพงาน

3 ปุมและไฟสญัญาณทาํงานตอ: แสดงวางานพิมพหยดุชัว่คราว กดปุมนี้เพื่อทําการพมิพงานพิมพปจจุบันตอ

4 ไฟสญัญาณโปรดพจิารณา: แสดงวาฝาเปดอยูหรือมีขอผดิพลาดอื่นๆ

5 ไฟสถานะกระดาษหมด: แสดงวาเคร่ืองพิมพไมมีกระดาษเหลืออยู

6 ปุมยกเลกิ: ในการยกเลิกงานพิมพทีก่ําลังพิมพอยู ใหกดปุม ยกเลิก

7 ไฟสถานะกระดาษตดิขดั: แสดงวามีกระดาษตดิอยูในเคร่ืองพมิพ

หมายเหต:ุ ดูคําอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
ในหนา 59

การเชือ่มตอ USB

หมายเหต:ุ  หาม เชื่อมตอสาย USB กอนติดตัง้ซอฟตแวร โปรแกรมการตดิตั้งจะแจงใหทราบวาควรเชือ่มตอสาย
USB ในขั้นตอนใด

ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอดวย USB 2.0 คณุตองใชสายเคเบิล USB ชนิด A-ถึง-B สําหรับงานพิมพ
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หมายเลขรุนและหมายเลขผลติภัณฑ

หมายเลขรุนและหมายเลขผลิตภัณฑจะอยูในปายแสดงขอมูลผลิตภัณฑที่ติดอยูดานในของชองเปดดานหนา

ในปายจะมีขอมูลเก่ียวกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิตและระดับรุน วันที่ผลิต รหัสผลิต และหมายเลขที่ผลิตของเคร่ืองพิมพ และมี
ขอมูลขนาดกําลังจายไฟและขอบังคับในการใชงานดวย

HEW
LETT-PACKARD

11311 CHINDEN BLVD.

BOISE, IDAHO  83714  

USA

This device com
plies with Part 15 of the FCC

Rules. O
peration is subject to the following two

conditions: (1) This device m
ay not cause harm

ful

interference, and (2) This device m
ust accept any

interference received, including interference that 

m
ay cause undesirable operation.

This product conform
s with CDRH

radiation perform
ance standard 21

CFR chapter 1, sub-chapter J.
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Product No. Q3948M
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2 ซอฟตแวร

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ

● การลบซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● ยทูิลิตี้

THWW 7



ระบบปฏบิตัิการท่ีสนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปน้ี:

● Windows 2000

● Windows XP Home/Professional

● Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

● Windows Vista
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพ
เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows ที่ทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพได ซอฟตแวรน้ีจะ
เรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคณุสามารถเขาไปที่คณุลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การพิมพ
บนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุดไดที่ www.hp.com/support/ljcp1210series โปรแกรมการติด
ตั้งสําหรับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบการเชือ่มตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอร
เวอรชนัลาสุด โดยขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

THWW ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 9

http://www.hp.com/support/ljcp1210series


ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่เปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลี่ยน
แปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบัตเิครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครื่องพมิพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปดไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ คาที่เปล่ียนในกลองโตตอบ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ จะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวที่อ่ืนในซอฟตแวรที่ใช
พิมพ

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ
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เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพและเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ
ระบบปฏบิตักิาร การเปลี่ยนการตัง้คางานพมิพทีต่องการ

พมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงาน
พมิพทัง้หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

Windows 2000, XP,
Server 2003 และ
Vista

1. ในเมน ูFile (ไฟล) ของ
โปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก
Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ
Preferences (กาํหนด
ลักษณะ)

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนีเ้ปนกระบวนการทีใ่ชเปนสวน
ใหญ

1. คลิกทีปุ่ม Start คลิก Settings
แลวคลิก Printers (Windows
2000) หรือ Printers and
Faxes (Windows XP
Professional และ Server
2003) หรือ Printers and
Other Hardware Devices
(Windows XP Home)

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences
(กาํหนดลักษณะการพมิพ)

1. คลิกทีปุ่ม Start คลิก Settings
แลวคลิก Printers (Windows
2000) หรือ Printers and
Faxes (Windows XP
Professional และ Server
2003) หรือ Printers and
Other Hardware Devices
(Windows XP Home)

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties (คุณสมบัติ)

3. จากนัน้ คลิกทีแ่ถบ จดัโครงแบบ

THWW เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ 11



การลบซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP และคลิก HP Color LaserJet CP1210 Series

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูิลติี้

ซอฟตแวร กลองเครือ่งมอืของ HP Color LaserJet CP1210 Series
กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

ซอฟตแวรแจงขอมลูสถานะ

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

ซอฟตแวรยงัมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเคร่ืองพิมพ การแจง
เตือนจะมีขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหา

THWW ยูทิลิตี้ 13
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3 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพที่รองรับ

● ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษและวัสดุพิมพ

THWW 15



การทาํความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดที่ปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

● กระดาษติดมากขึน้

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือใช
งานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใช
กระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคมุคุณภาพได

อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือน้ี แตยงัไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอ่ืนๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหา
กับผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการให
บริการของ Hewlett-Packard
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ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษที่เหมาะสมในไดรเวอร
พิมพกอนที่จะทําการพิมพ

ตาราง 3-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั

ขนาด ขนาด ถาด 1

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

A3 297 x 420 มม.  

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B4 (JIS) 257 x 364 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

B5 (ISO) 176 x 250 มม.  

B6 (ISO) 125 x 176 มม.  

16k 197 x 273 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 107 x 152 มม.

5 x 8 127 x 203 มม.

10 x 15 ซม. 100 x 150 มม.

กําหนดเอง (76 - 216) x (127 - 356) มม.

ตาราง 3-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั

ขนาด ขนาด ถาด 1

Envelope #10 105 x 241 มม.

Envelope DL 110 x 220 มม.

Envelope C5 162 x 229 มม.
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ขนาด ขนาด ถาด 1

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope Monarch 98 x 191 มม.

โปสการด 100 x 148 มม.

Double postcard 148 x 200 มม.

ตาราง 3-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั (ตอ)
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ประเภทกระดาษทีร่องรบัและความจขุองถาด
ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ความจ2ุ การวางแนวกระดาษ

กระดาษ รวมทั้งประเภทตอไป
นี้:

● ธรรมดา

● กระดาษหวัจดหมาย

● สี

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ

● กระดาษรีไซเคลิ

ต่าํสุด: 76 x 127 มม.
(3 x 5 นิว้)

สูงสุด: 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิว้)

60 ถงึ 90 g/m2

(16 ถงึ 24 ปอนด)
ไมเกนิ 150 แผน

75 g/m2 (20 ปอนด สําหรับ
กระดาษบอนด)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษหนา เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2 (53 ปอนด) ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษปก เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2 (53 ปอนด) ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษผิวมัน เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 220 g/m2 (59 ปอนด) ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

แผนใส A4 หรือ Letter ความหนา: 0.12 ถงึ 0.13 มม.
(4.7 ถึง 5.1 mils)

ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ฉลาก3 A4 หรือ Letter ความหนา: ไมเกนิ 0.23 มม.
(9 mils)

ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ซองจดหมาย ● COM 10

● Monarch

● DL

● C5

● B5

ไมเกนิ 90 g/m2 (24 ปอนด) ไมเกนิ 10 ซอง ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ดานตราไปรษณียากรอยูดาน
หลังของถาด

โปสการดหรือบัตรดัชนี 100 x 148 มม.
(3.9 x 5.8 นิว้)

 ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

1 ผลิตภณัฑนี้สามารถใชวัสดสุําหรับพมิพไดหลายขนาด ทัง้ขนาดมาตรฐานและขนาดที่กาํหนดเอง ตรวจสอบขนาดทีใ่ชไดจากไดรเวอรเคร่ืองพมิพ
2 ความจุอาจตางกนัไปตามน้าํหนกัและความหนาของวัสดพุมิพ และเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม
3 ความเรียบ: 100 - 250 (Sheffield)
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ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษพเิศษหรอืวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการพิมพบนส่ือพิเศษ ใชขอกําหนดตอไปน้ีเพ่ือสรางงานพิมพที่นาพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุ
พิมพ ดใูหแนใจวา ไดตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอรพิมพของทานเพื่อใหไดงานพิมพที่ดทีี่สุดแลว

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพื่อยดึอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุด
อยางแมนยาํ กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดับสูง การใชกระดาษแบบ
อิงคเจ็ตที่ไมไดออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยน้ีีอาจทําใหเคร่ืองพิมพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไปจน
ถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวทีล่อกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพมิพเลเซอรเทานั้น

● วางแผนใสบนพืน้ผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
กระดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผวิมนัหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ่อกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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การใสกระดาษและวสัดพุมิพ
1. ดงึถาดออกจากเครื่องและนํากระดาษออก

2. เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ

● ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหดึงถาดโดยกดแท็บสวนขยายของถาดคางไวขณะดึงดานหนาของถาดเขาหา
ตัวคุณ

หมายเหต:ุ เม่ือใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยายจากทางดานหนาของเคร่ืองประมาณ 51 มม. (2
น้ิว)

THWW การใสกระดาษและวัสดุพิมพ 21



3. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอกันทัง้ส่ีมุม เล่ือนตวัก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ
ใหชิดกับปกกระดาษ

4. กดกระดาษลงเพื่อใหปกกระดาษอยูต่ํากวาแท็บขีดจํากัดกระดาษที่ดานขางของถาด

5. เล่ือนถาดกลับเขาไปในเคร่ือง
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4 งานพมิพ

● เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ยกเลิกการพิมพ

● การสรางและการใชช็อตคัทสําหรับการพิมพใน Windows

● พิมพหนังสือเลมเล็ก

● การตัง้คาคุณภาพงานพิมพ

● พิมพบนวัสดพิุมพชนิดพิเศษ

● ปรับขนาดเอกสาร

● การกําหนดการวางแนวกระดาษที่จะพิมพ

● การใชลายนํ้า

● การพิมพทั้งสองดานของกระดาษ (พิมพสองดานดวยตนเอง)

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows
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เปลีย่นแปลงไดรเวอรเครือ่งพมิพใหเหมาะสมกบัประเภทและขนาดกระดาษ
การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขึน้อยางเห็นไดชดัสําหรับกระดาษที่มีนํ้าหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาที่ผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในกลองรายการ ประเภท หรือ ขนาด ใหเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษที่ถูกตอง

5. คลิก OK
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ความชวยเหลอืสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพ
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเคร่ืองหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในกลองโตตอบ คณุสมบัต ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกที่ปุม ความชวยเหลอื

● กดปุม F1 บนแปนพิมพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามที่มุมขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● คลิกขวาที่รายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?
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ยกเลกิการพมิพ
ทานสามารถยกเลิกการพิมพจากตําแหนงตอไปน้ี:

● แผงควบคมุเครือ่งพมิพ: ในการยกเลิกงานพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: ตามปกติแลว กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทานสักครู เพ่ือใหสามารถยกเลิกการ
พิมพได

● ควิการพมิพของ Windows: หากมีการพิมพคางอยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือตวัเก็บพัก
การพิมพ ใหลบงานพิมพน้ัน

● คลิกที่ปุม Start คลิก Settings แลวคลิก Printers (Windows 2000) หรือ Printers and Faxes
(Windows XP Professional และ Server 2003) หรือ Printers and Other Hardware Devices
(Windows XP Home)

● สําหรับ Windows Vista ใหคลิก Start คลิก Control Panel แลวคลิก Printer

ดบัเบิลคลิกที่ไอคอน HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือเปดหนาตาง เลือกงานพิมพของคุณ และคลิกที ่ลบ

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยงักระพริบอยูหลังจากที่ทานไดยกเลิกงานพิมพแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยงัคงสงงาน
พิมพน้ีไปยังเคร่ืองพิมพ ใหทานลบงานพิมพน้ันออกจากควิการพิมพ หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอรสงขอมูลเสร็จ เคร่ืองพิมพ
จะกลับสูสถานะพรอม
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การสรางและการใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพใน Windows
ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตั้งคาไดรเวอรปจจุบันเพ่ือนํากลับมาใชใหม

การสรางชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

4. เลือกการตั้งคาเคร่ืองพิมพที่คุณตองการใช คลิก Save As (บันทึกเปน)

5. ในชอง ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ ใหพิมพชื่อชอ็ตคัท

6. คลิก OK

การใชชอ็ตคทัสาํหรับการพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

4. เลือกช็อตคทัที่คุณตองการใชจากชอง ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

5. คลิก OK

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาทีต่ัง้จากโรงงาน
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พมิพหนงัสอืเลมเลก็
ทานสามารถพิมพหนังสือเลมเล็กบนกระดาษขนาด Letter, Legal หรือ A4

1. ใสกระดาษลงในถาด

2. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

3. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

4. คลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

5. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

6. จากรายการดร็อปดาวน โครงรางหนังสอืเลมเลก็ ใหเลือก เยบ็เลมดานซาย หรือ เยบ็เลมดานขวา

7. คลิก OK

8. พิมพเอกสาร

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษเพื่อพิมพดานที่สอง

9. พับและเยบ็กระดาษ
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การตัง้คาคณุภาพงานพมิพ
การตั้งคาคุณภาพงานพิมพจะสงผลกระทบตอความละเอียดในการพิมพและการใชผงหมึก

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่คณุตองการใช

เลือก พมิพขอความทัง้หมดเปนสีดาํ เพ่ือประหยดัหมึกพิมพสี เคร่ืองพิมพจะใชเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดําในการพิมพขอ
ความสีดําแทนการผสมสี 4 สีเพ่ือสรางขอความสีดํา
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พมิพบนวสัดพุมิพชนดิพเิศษ
ใชเฉพาะวัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีเทาน้ัน โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ กระดาษและวัสดพิุมพ ในหนา 15

ขอควรระวัง: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง เคร่ืองพิมพจะปรับ
อุณหภูมิฟวเซอรตามการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพ เม่ือพิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ การปรับคาน้ีจะปองกันไมให
ฟวเซอรทําใหวัสดุพิมพเสียหายเม่ือปอนวัสดผุานเคร่ืองพิมพ

1. ใสวัสดุพิมพลงในถาด

● ใสซองจดหมายโดยหงายดานหนาขึ้นและใหดานตราไปรษณียากรอยูดานหลังของถาด

● ใสกระดาษและวัสดุพิมพอ่ืนๆ โดยหงายหนาขึ้นและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

● เพ่ือพิมพทั้งสองดาน ใหใสกระดาษโดยคว่ําหนาลงและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

2. ปรับตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษตามขนาดของวัสดุพิมพ

3. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

4. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

5. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพที่ถูกตอง หรือเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบนแท็บ
ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

6. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ

30 บท 4   งานพิมพ THWW



ปรบัขนาดเอกสาร
ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกต ินอกจากน้ี ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

ลดหรอืเพิม่ขนาดเอกสาร

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลักษณะ ถัดจาก % ของขนาดจรงิ ใหพิมพเปอรเซ็นตที่คุณตองการยอหรือขยายเอกสารของคุณ

ทานสามารถใชแถบเล่ือนในการปรับเปอรเซ็นตได

4. คลิก OK

การพมิพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกัน

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลักษณะ ใหคลิก พมิพเอกสารบน

4. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

5. ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดกัีบกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน ไมได เลือกตวัเลือก ปรับขนาดให
พอดี

6. คลิก OK

THWW ปรับขนาดเอกสาร 31



การกาํหนดการวางแนวกระดาษทีจ่ะพมิพ
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. ในแถบ ตกแตง ใหเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน ในสวน การวางแนวกระดาษ

3. คลิก ตกลง
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การใชลายน้าํ
ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. จากแถบ ลกัษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

4. คลิกลายนํ้าที่ทานตองการใช ในการสรางลายนํ้า คลิกท่ี แกไข

5. หากทานตองการใหลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

6. คลิก OK

ในการลบลายนํ้า ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา
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การพมิพทัง้สองดานของกระดาษ (พมิพสองดานดวยตนเอง)
ในการพิมพทั้งสองดานของกระดาษ คุณตองพิมพดานแรก พลิกกระดาษ และใสลงในถาดอีกคร้ัง แลวพิมพดานที่สอง

1. จากเดสกท็อปของ Windows ใหคลิก Start, Settings แลวคลิก Printers (หรือ Printers and Faxes สําหรับ
Windows บางเวอรชนั)

2. คลิกขวา HP Color LaserJet CP1210 Series และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ

3. จากน้ัน คลิกที่แถบ จัดโครงแบบ

4. ในสวน การจดัการกระดาษ ใหเลือก ใชการพมิพสองดานดวยตนเองได

5. คลิก OK

6. เปดกลองโตตอบ Print ในโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชส่ังพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ทานจะตองคลิก File
แลวคลิก Print

7. เลือก HP Color LaserJet CP1210 Series

8. คลิก Properties หรือ Preferences ชือ่ตัวเลือกที่แนชัดขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชส่ังพิมพ

9. คลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

10. เลือกกลองกาเครื่องหมาย พมิพทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

11. คลิก OK

12. พิมพดานหน่ึงของเอกสาร

13. หลังจากที่พิมพดานหน่ึงแลว ใหนํากระดาษที่เหลือออกจากถาด และวางพักไวจนกวาคุณจะทําการพิมพสองดานดวยตน
เองเสร็จ

14. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน

15. ใสปกกระดาษลงในถาดโดยคว่ําดานที่พิมพลงและใหขอบดานบนอยูดานหลังของถาด

16. กดปุม ทํางานตอ เพ่ือพิมพดานที่สอง
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ ตกแตง

4. ในสวน ตวัเลือกเอกสาร ใหเลือกจํานวนหนาที่ทานตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

5. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตวัเลือก พมิพขอบหนา และ ลาํดบัหนา ที่ตองการ

● หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

6. คลิก OK เคร่ืองน้ีจะไดรับการตัง้คาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว
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5 สี

● การจัดการสี

● การใชสีขั้นสูง

● การเทียบสี
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การจดัการสี
โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อัตโนมัต ิจะทําใหไดงานพิมพสีที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับเอกสารสี อยางไรก็ตาม ในบาง
คร้ังคณุอาจตองการพิมพเอกสารสีแบบเกรยสเกล (ขาวดํา) หรือเปล่ียนตัวเลือกสีของเคร่ืองพิมพอันใดอันหน่ึง

● ใน Windows ใหใชการตัง้คาที่แถบ สี ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพแบบเกรยสเกลหรือเปล่ียนตัวเลือกสี

การพมิพแบบเกรยสเกล

เลือกตัวเลือก พมิพในโทนสเีทา จากไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับการพิมพ
เอกสารสีที่จะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ

เม่ือเลือก พมิพในสเกลสีเทา เคร่ืองพิมพจะใชโหมดขาวดํา ซ่ึงลดการใชหมึกของตลับหมึกพิมพสี

ปรบัสอีตัโนมตัหิรอืปรบัสดีวยตนเอง

ตัวเลือกการปรับสีแบบ อตัโนมตัิ จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแตละองคประกอบ
ในเอกสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คา อัตโนมัต ิคือคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท

ใชตัวเลือกการปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพ่ือปรับคณุภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบสําหรับขอความ
กราฟก และภาพถาย เขาไปที่ตัวเลือกสีที่กําหนดเองจากแถบ สี เลือก ดวยตนเอง จากน้ันเลือก การตัง้คา

ตวัเลือกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

ใชการปรับคาสีดวยตนเองเพ่ือปรับคาตัวเลือก ฮาลฟโทน สําหรับขอความ, กราฟก และภาพถายทีละรายการ

หมายเหต:ุ ในโปรแกรมที่แปลงขอความหรือกราฟกเปนภาพแรสเตอร การตั้งคา ภาพถาย จะควบคุมขอความและ
กราฟกดวย

ตาราง 5-1  ตวัเลอืกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

ฮาลฟโทน

ฮาลฟโทน จะมีผลตอความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ
สี

● ราบเรยีบ ใหงานพมิพที่ดขีึ้นสําหรับพืน้ทีก่ารพิมพขนาดใหญทีเ่ตม็ไปดวยรูป
ทบึ และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนยีนขึน้ ใชเลือกตวัเลือกนีเ้มื่อคุณตองการงาน
พิมพทีส่ีเนียนกลืนเขากันทัง้ภาพ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกที่ตองการความคมชัด
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม่ลีวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ใหใชตัวเลือกนี้
เมื่อคณุตองการเนนทีก่รอบภาพคมชัดและรายละเอียดของภาพ

สีเทากลาง

คา สเีทากลาง จะกําหนดวิธทีี่ใชในการสรางสีเทาในการพมิพขอ
ความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดาํ) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทาํให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ดไมไดเปนสีจากการผสม

● 4 ส ีจะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจากผงหมึกทัง้ 4 สี วิธีนีท้ําใหได
ระดบัสีทีเ่รียบเนยีนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดาํทีไ่ดจะเปนสีดําทีม่ีความ
เขมสูงสุด

ควบคมุขอบ

การตั้งคา ควบคมุขอบ จะกาํหนดวิธีการสรางขอบ การควบคุม
ขอบภาพมีองคประกอบ 2 ประการ คือ การปรับฮาลฟโทนและ
การเกลี่ยขอบ การปรับฮาลฟโทนจะชวยเพิม่ความคมชัดของ
ขอบภาพ สวนการเกลี่ยขอบจะชวยลดปญหาความผิดพลาดใน
การทับกนัของสี ดวยการเกลี่ยใหขอบขององคประกอบในภาพที่
อยูตดิกนัเหล่ือมทับกนัเล็กนอย

● สงูสดุ คอืคาสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปกต ิการเกลี่ยขอบที่ระดบัปานกลางและจะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปด ไมมีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาลฟโทน
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ธมีสี

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

ส ีRGB ● คาเริม่ตน (sRGB) ใหเคร่ืองพิมพแปลขอมูลสี RGB เปน sRGB มาตรฐาน
sRGB เปนมาตรฐานทีไ่ดรับการยอมรับของ Microsoft และ World Wide
Web Consortium (http://www.w3.org)

● สดใส ใหเคร่ืองพิมพเพิม่ความอิ่มตวัของสใีนสีระดบัมิดโทน สวนที่มีสีจางจะได
รับการเพิ่มใหมีสีมากขึน้ แนะนําใหใชคานีส้ําหรับพิมพกราฟกทางธรุกจิ

● ภาพถาย แปลคาสี RGB เหมือนกบัทีพ่ิมพเปนภาพถาย โดยใชมินแิล็บแบบ
ดิจิตอล ซึ่งใหสีทีค่มชัดมากกวาโหมดคาเร่ิมตน ใชคานีส้ําหรับพิมพภาพถาย

● Photo (AdobeRGB 1998) ใชสําหรับภาพถายดิจิตอลท่ีใชสี AdobeRGB
มากกวา sRGB เมื่อพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรระดบัมืออาชพีทีใ่ช
AdobeRGB คณุควรปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวร และให
เคร่ืองพิมพจัดการสี

● ไมมี กําหนดใหเคร่ืองพมิพพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดัง้เดมิ เพื่อสราง
ภาพถายที่ถกูตองเมื่อเลือกตวัเลือกนี ้คณุตองจัดการสีในโปรแกรมซึ่งคณุทาํงาน
อยู หรือในระบบปฏิบัตกิาร
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การใชสขีัน้สงู
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัติการปรับสีอัตโนมัติซ่ึงใหผลลัพธสีที่ดีที่สุด ดวยความใสใจในการออกแบบและทดสอบกับตารางสี ชวย
ใหสีที่ไดมีความถูกตองและเน้ือสีเรียบสมํ่าเสมอสําหรับสีที่พิมพออกมา

เคร่ืองพิมพยงัมีเคร่ืองมือขั้นสูงสําหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

HP ImageREt 2400
ImageREt 2400 จะใหคุณภาพการพิมพสีแบบเลเซอร 2400 dpi ดวยกระบวนการพิมพหลายระดับ กระบวนการน้ีจะควบ
คุมคณุภาพสีอยางแมนยํา ดวยการผสมสีมากถึง 4 สีในหน่ึงจุดสีและใชจํานวนผงหมึกแตกตางกันไปในพ้ืนที่น้ัน ImageREt
2400 ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี โดยการปรับปรุงคร้ังน้ีไดใชเทคโนโลยกีารเกลี่ยขอบ ซ่ึงใหการควบคุม
การลงจุดสีไดดีขึ้น และการควบคุมความแมนยําของคุณภาพสีของจุดสีดีขึ้น เทคโนโลยใีหมๆ เหลาน้ี เม่ือผนวกกับกระบวน
การพิมพแบบหลายระดบัของ HP ทําใหไดเคร่ืองพิมพในระดบัความละเอียด 600 x 600 จุดตอน้ิว ท่ีใหคุณภาพระดับ
เคร่ืองพิมพเลเซอรสี 2400 จุดตอน้ิวซ่ึงใหสีไดหลายลานสี

ในทางตรงกันขาม กระบวนการพิมพระดับเดยีวที่พบในโหมดตามคาเร่ิมตนที่กําหนดไวของเคร่ืองพิมพเลเซอรสีเคร่ืองอ่ืน
จะไมยอมใหมีสีหลายสีผสมกันในจุดสีจุดเดียว กระบวนการน้ี (ซ่ึงเรียกวา Dithering) เปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
สรางสีท่ีหลากหลาย โดยไมทําใหความคมชัดหรือโครงสรางจุดสีของภาพหายไป

การเลอืกกระดาษ

เพ่ือสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ เลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ หรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ตวัเลอืกสี

ตัวเลือกสีจะใหสีที่ดียิ่งขึ้น ตวัเลือกสีเหลาน้ีจะใชวิธีการกราดตรวจออบเจ็กต ซ่ึงทําใหไดสีคุณภาพสูงสุดและการตั้งค
าฮาลฟโทนสําหรับใชในออบเจ็กตตางๆ (ขอความ กราฟก และภาพถาย) ในหนาแตละหนา ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะดูวาในแต
ละหนามีการใชออบเจ็กตใด และจะใชคาฮาลฟโทนและสีซ่ึงจะใหงานพิมพคุณภาพดทีี่สุดสําหรับออบเจ็กตแตละออบเจ็กต

ในการใชงานใน Windows คา อัตโนมตั ิและ ปรบัดวยตนเอง ของจะอยูที่แถบ สี ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) เปนสีมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวโลก พัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพ่ือใหเปนภาษา
สําหรับสีซ่ึงใชรวมกันสําหรับจอภาพ, อุปกรณรับขอมูล (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) และอุปกรณสงขอมูล (เคร่ืองพิมพและ
พล็อตเตอร) เปนขอมูลสีที่ใชสําหรับผลิตภัณฑ HP, ระบบปฏิบัตกิารของ Microsoft, เวิลดไวดเว็บ และซอฟตแวรที่ใชใน
สํานักงานโดยสวนใหญ มาตรฐาน sRGB แทนจอภาพ Windows แบบทั่วไป และเปนมาตรฐานรวมกันของ HDTV

หมายเหต:ุ ปจจัย เชน ชนิดของจอภาพที่ใช และแสงไฟภายในหองจะมีผลตอสีบนจอภาพของคุณ หากตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ูการเทียบสี ในหนา 41

เวอรชันใหมลาสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากลวนใช
sRGB เพ่ือแสดงสี เน่ืองจากเปนสีที่เปนคาเร่ิมตนในระบบปฏิบัติการ Microsoft ซ่ึงไดนํา sRGB มาใชอยางกวางขวาง เม่ือ
โปรแกรมและอุปกรณใช sRGB เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลสี ผูใชทั่วไปจะพบวาการจับคูสีมีคุณภาพดียิง่ขึน้

มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของคณุในการจับคูสีระหวางเคร่ืองพิมพ, จอคอมพิวเตอร และอุปกรณรับ
ขอมูลอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ โดยไมตองเปนผูเชี่ยวชาญดานสี
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การเทยีบสี
ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรน้ันคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรน้ันแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเคร่ืองพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดุที่นํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเคร่ืองพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเครื่องฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดโีอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเคร่ืองพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน

สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการจับคูสีคอืการพิมพสี sRGB

การใช กลองเครือ่งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพือ่พมิพพาเลตต
Microsoft Office Basic Colors

คุณสามารถใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือพิมพพาเลตตของ Microsoft Office Basic
Colors ได ใชพาเลตตน้ีเพ่ือเลือกสีที่คณุตองการใชในเอกสารที่จะพิมพ ซ่ึงจะแสดงสีจริงที่พิมพออกมาเม่ือคุณเลือกสีพ้ืนฐาน
เหลาน้ีในโปรแกรมของ Microsoft Office

1. ใน กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ใหเลือกโฟลเดอร ความชวยเหลอื

2. ในสวน การแกไขปญหา ใหเลือก พมิพสีพืน้ฐาน
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6 การจดัการและบาํรงุรกัษา

● พิมพหนาขอมูล

● การใชซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง

● เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
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พมิพหนาขอมลู
ใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณส้ินเปลืองที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและการตัง้คา
ปจจุบัน

▲ กดปุม ทํางานตอ คางไว 2-3 วินาทีเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคาและหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสามารถพิมพหนาการกําหนดคาได คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพและเชื่อมตอ
เคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอร
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การใชซอฟตแวร กลองเครือ่งมอืของ HP Color LaserJet CP1210
Series 

ทําการติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณเพ่ือใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series

กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

การด ูกลองเครือ่งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากวิธีเหลาน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพ ( )

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet CP1210 Series และคลิก กลองเครื่องมอืของ HP Color
LaserJet CP1210 Series

ซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปน้ีสําหรับแตละ
ผลิตภัณฑในหนาตางอุปกรณ:

● สถานะ โปรดดูที่ สถานะ ในหนา 45

● ความชวยเหลือ โปรดดทูี่ ความชวยเหลือ ในหนา 46

● การตัง้คาอุปกรณ โปรดดูที่ การตั้งคาอุปกรณ ในหนา 46

นอกจากสวนตางๆ เหลาน้ี ทุกหนาจะประกอบดวยองคประกอบทั่วไปตอไปน้ี:

● ซือ้วสัดสุิ้นเปลอืง โปรดดูที่ ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ในหนา 49

● ลงิคอื่นๆ โปรดดูท่ี ลิงคอ่ืนๆ ในหนา 49

สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวาง
เปลา หลังการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพแลว คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพ่ืออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

● สถานะวัสดสุิ้นเปลอืง ดสูถานะวัสดุส้ินเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับ
หมึกพิมพ และจํานวนหนาที่ไดพิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนาน้ียงัมีลิงคในการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองและ
เพ่ือคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● การกาํหนดคาอุปกรณ ดคูําอธิบายโดยละเอียดของการกําหนดคาเคร่ืองพิมพปจจุบัน

● พมิพหนาขอมูล พิมพหนาการกําหนดคา, หนาตวัอยาง และหนาสถานะวัสดส้ิุนเปลือง

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ ขอผดิพลาดลาสุดจะแสดงที่สวนบนสุดของรายการ
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ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางานเปนตารางที่มี 4 คอลัมน ซ่ึงบันทึกขอผิดพลาดของเครื่องพิมพไวเพ่ือใหคุณใชอางอิงได ตัวเลขใน
คอลัมนจํานวนหนาระบุจํานวนหนาทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพพิมพไปแลวเม่ือเกิดขอผิดพลาดขึ้น ในล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ยังประกอบดวยคําอธิบายโดยยอของขอผิดพลาดน้ันดวย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่
ขอความการแจงขอมูลสถานะ ในหนา 63

ความชวยเหลอื

โฟลเดอร ความชวยเหลอื มีลิงคไปยงัหนาหลักเหลาน้ี:

● การแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา, ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ, ปรับเทียบเคร่ืองพิมพ และเปด Microsoft
Office Basic Colors สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี
ในหนา 41

● ทําอยางไร ลิงคไปยงัดัชนีของคูมือผูใช

● การแสดงตวัอยางแบบเคลือ่นไหว ดูภาพเคล่ือนไหวของขั้นตอนที่เก่ียวของกับการใชเคร่ืองพิมพ

● คูมือผูใช ดขูอมูลเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ, การรับประกัน, ขอกําหนดตางๆ และการสนับสนุน คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ
HTML และ PDF

● Readme ดูเอกสาร Readme ของเคร่ืองพิมพซ่ึงมีหมายเหตุที่สําคญัของเคร่ืองพิมพ

การตัง้คาอปุกรณ

โฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● การจดัการกระดาษ กําหนดคาถาดปอนหรือเปล่ียนแปลงการตัง้คาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาด
กระดาษเริ่มตน และประเภทกระดาษเร่ิมตน

● คณุภาพการพมิพ เปล่ียนแปลงการตั้งคาการปรับเทียบและการปรับของเคร่ืองพิมพ

● ความเขมในการพมิพ เปล่ียนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

● โหมดการพมิพ เปล่ียนแปลงโหมดฟวเซอร, อุปกรณพิมพสองดาน หรือผงหมึกสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนแปลงการตั้งคาโหมดการพิมพสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย
กระดาษสําหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ เชน การแกไขกระดาษตดิ และการทํางานตอโดย
อัตโนมัติ เปล่ียนแปลงการตัง้คา การพมิพในกรณีฉกุเฉนิ ซ่ึงจะตั้งคาตวัเลือกใหทําการพิมพตอเม่ือตลับหมึกพิมพหมด
อายุการใชงานแลว

● ตัง้คาการแจงขอมูลสถานะ ตั้งคาเคร่ืองพิมพใหแสดงการแจงขอมูลแบบปอปอัปผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรเม่ือเกิด
เหตุการณบางอยาง

● บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

● บันทกึ/เรยีกคนืการตัง้คา บันทึกการตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหคุณเรียกคืนในภายหลังได

การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือก การจดัการกระดาษ ของ กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือกําหนดคาเม่ือถาดวาง
เปลา

● เลือก รอใสกระดาษ เพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพในหยุดชั่วคราวเม่ือไมมีวัสดุพิมพในถาด

● เลือก ระบุเวลาและการดําเนินการ เพ่ือระบุเวลาไทมเอาตและการดําเนินการเม่ือกระดาษหมด
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ฟลด เวลาเมือ่กระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคณุ คณุสามารถระบุไดตั้งแต 0
ถึง 3600 วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

คณุภาพการพมิพ

ใชตัวเลือก คณุภาพการพมิพ ของ กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือปรับปรุงลักษณะของงาน
พิมพ

ตัวเลือกที่ใชในการควบคุมคุณภาพการพิมพมีดังตอไปน้ี:

การปรับเทยีบมาตรฐานของสี ● การปรับเทยีบเมือ่เปดเครือ่ง ระบุวาตองการใหเคร่ืองพมิพทําการปรับเทยีบเมื่อคณุเปดเคร่ืองหรือไม

● เวลาการปรับเทยีบ ระบุความถีท่ีต่องการใหเคร่ืองทาํการปรับเทยีบ การตั้งคาเร่ิมตนคือ 48 ชั่วโมง

● ปรบัเทยีบทนัท ีคลิกปุมนีเ้พือ่ปรับเทยีบทนัที

ปรับใหดีทีสุ่ด หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเหลานี้เฉพาะเมื่อไดรับคําแนะนําจากพนกังาน
ฝายสนบัสนนุลูกคาของ HP เทานัน้

● ผงหมกึพืน้หลงั กําหนดใหตัวเลือกนีท้ํางานเพื่อลดการเกิดพื้นหลังสีเทาบนหนาทีพ่ิมพ

● การทาํความสะอาดพเิศษ กําหนดใหตวัเลือกนี้ทาํงานเพือ่ลดการเกดิภาพเบลอ

● แถบของดรัม กําหนดใหตัวเลือกนีท้าํงานเพือ่ลดการเกดิร้ิวแนวนอนบนภาพทีพ่ิมพ

● การทาํความสะอาดแถบโอนภาพ กําหนดใหตวัเลือกนีท้ํางานเพ่ือลดการเกิดร้ิวแนวตั้งในพื้นหลังของภาพที่
พมิพ

● แรงดนัไฟฟาการทาํความสะอาดแถบโอนภาพ ใชการตัง้คานี้เพื่อปรับแรงดนัไฟฟาทีใ่ชระหวางกระบวน
การทําความสะอาด

● แรงดนัไฟฟาของแถบโอนภาพ <color> ใชการตัง้คานีเ้พือ่ปรับแรงดนัไฟฟาที่ใชกับสวนประกอบภายใน
ขณะพมิพภาพ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ

ใชการตั้งคา ความเขมในการพมิพ เพ่ือชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ

● ความเขม ความเขม คอื ชวงความแตกตางระหวางสีออน (ไฮไลต) และสีเขม (แรเงา) หากตองการเพิ่มชวงระหวางสี
ออนและสีเขมโดยรวม ใหเพ่ิมการตั้งคา ความเขม

● ไฮไลต ไฮไลตคือสีที่ออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพ่ิมการตัง้คา ไฮไลต การปรับ
น้ีจะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

● สกีลาง สีกลางคือสีที่มีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพ่ิมการตั้ง
คา สกีลาง การปรับน้ีจะไมมีผลกับสีออนหรือสีเขม

● แรเงา แรเงาคือสีที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพ่ิมการตั้งคา แรเงา
การปรับน้ีจะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

● เรยีกคนืคาเริ่มตน เลือก เรียกคนืคาเริม่ตน เพ่ือรีเซ็ตการตัง้คาความเขมทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน
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โหมดการพิมพ

ใชหนา โหมดการพมิพ เพ่ือกําหนดคาฟวเซอรสําหรับประเภทกระดาษเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงโหมดการพิมพอาจชวยแกไข
ปญหาคุณภาพการพิมพได

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคุณเปล่ียนแปลงการตัง้คาเหลาน้ีเฉพาะเม่ือไดรับคําแนะนําจากพนักงานฝาย
สนับสนุนลูกคาของ HP เทาน้ัน

ประเภทกระดาษ

ใชตัวเลือก ประเภทกระดาษ ของ กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือกําหนดคาโหมดการพิมพ
ใหสอดคลองกับประเภทวัสดุพิมพตางๆ เม่ือคุณเลือก เรียกคนืโหมด โหมดทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเปนการตั้งคาจากโรงงาน

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้คาระบบ

ใชตัวเลือก การตัง้คาระบบ ของ กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือกําหนดคาอ่ืนๆ ของ
เคร่ืองพิมพ

● การแกไขกระดาษตดิ หากมีการเปดใชงานตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะที่กระดาษติดอีกคร้ังโดย
อัตโนมัติ

● การทาํงานตออัตโนมัต ิหากการตั้งคาน้ีเปน ปด เคร่ืองพิมพจะรอโดยไมมีกําหนดเพ่ือใหคุณตอบสนองพรอมตที่ตองมี
การดําเนินการ หากการตั้งคาน้ีเปน เปด เคร่ืองพิมพจะทําการพิมพตอหลังจากระยะเวลาหนึ่ง แมวาคุณจะไมไดตอบ
สนองพรอมต

● ไทมเอาตพกัเครือ่ง ระบุระยะเวลา (วินาที) เพ่ือใหเคร่ืองพิมพเขาสูโหมดพักเคร่ือง หลังจากไมมีการใชงาน

● การพมิพในกรณีฉกุเฉนิ ตั้งคาตัวเลือกเพ่ือทําการพิมพตอหลังจากตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานแลว

● การลดความละเอียดอัตโนมัต ิตั้งคาตัวเลือกเพ่ือลดความละเอียดการพิมพอัตโนมัติหากหนาที่พิมพตองการหนวยความ
จํามากเกินไป

● พืน้ที ่เลือกประเทศ/พ้ืนที่ที่ถูกตอง

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตัง้คาการแจงขอมูลสถานะ

ใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพใหแสดงการแจงขอมูลแบบ
ปอปอัปผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง เหตุการณทีท่ําใหเกิดการแจงขอมูลจะรวมถึงกระดาษตดิ ผง
หมึกในตลับหมึกพิมพ HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพที่ใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และขอความแสดงขอผิด
พลาดบางอยาง

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บริการ

คลิก เรยีกคนื เพ่ือเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองพิมพกลับเปนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน
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ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง

ปุมท่ีอยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตที่คุณสามารถสั่งซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได คณุตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพ่ือใชคุณลักษณะน้ี

ลงิคอืน่ๆ

ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คณุตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากคณุใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชือ่มตออยูเม่ือคุณเปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เปนคร้ังแรก
คุณจะตองเชือ่มตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ี การเชือ่มตออาจจําเปนตองใหคณุปด กลองเคร่ืองมือของ
HP Color LaserJet CP1210 Series แลวเปดใหมอีกคร้ัง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงคณุสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับ
ปญหาตางๆ ได

● ซือ้วสัดสุิ้นเปลอืง ส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP 

● การลงทะเบียนผลติภัณฑ เชื่อมตอไปยงัเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP 

THWW การใชซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series 49



การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลง
ในการใหบริการของ HP

ในการติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ตลับใหม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52 ในการนําตลับหมึกท่ีใชแลวกลับมาใช
ใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ใหมากับตลับหมึกตลับใหม

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอมและเวบ็ไซต
โทรศพัทไปที่ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บ
ไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณตดิตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวาตลับ
หมึกที่ติดตัง้ไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการตามขั้น
ตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคณุสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดงึสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

การพมิพในกรณฉีกุเฉนิ

ขอความ สัง่ซื้อวัสดสุิ้นเปลอืง จะปรากฏขึ้นเม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายกุารใชงาน ขอความ เปลีย่นอุปกรณส้ินเปลอืง จะ
ปรากฏขึน้เม่ือตลับหมึกพิมพหมึกหมด เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพเม่ือขอ
ความ เปลีย่นอุปกรณส้ินเปลอืง ปรากฏขึ้น ปญหาคุณภาพการพิมพอาจเกิดขึ้นเม่ือใชตลับหมึกพิมพที่หมึกหมดแลว อาจทําให
สูญเสียวัสดุพิมพและผงหมึกจากตลับหมึกพิมพอ่ืนๆ ไปโดยเปลาประโยชน การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ เปลี่ยน
อุปกรณสิ้นเปลือง ปรากฏขึ้นสามารถปองกันการสูญเสียดงักลาวได

คุณลักษณะ การพิมพในกรณีฉกุเฉนิ ใน กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ชวยใหเคร่ืองพิมพทํา
งานตอโดยใชตลับหมึกพิมพที่ถึงระดบัที่ตองมีการเปลี่ยนได

คาํเตอืน! การใชคุณลักษณะ การพมิพในกรณฉีุกเฉิน อาจทําใหคุณภาพการพิมพต่ําลงได

คาํเตอืน! ขอบกพรองในการพิมพหรือความลมเหลวของวัสดุส้ินเปลืองที่เกิดขึ้นเม่ือใชวัสดส้ิุนเปลือง HP ในโหมด
การพิมพในกรณีฉุกเฉินจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของวัสดุส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการ
รับประกันตลับหมึกพิมพ HP สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดูที่ ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 87

คุณสามารถเปดหรือปดคุณลักษณะ การพมิพในกรณีฉกุเฉนิ ไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดคณุลักษณะดงักลาวอีก
คร้ังเม่ือติดตัง้ตลับหมึกพิมพ เม่ือเปดคุณลักษณะ การพมิพในกรณีฉกุเฉนิ เคร่ืองพิมพจะทําการพิมพตอโดยอัตโนมัติเม่ือ
ตลับหมึกพิมพถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนแลว ขอความ ใชการเขยีนทบัขอความการเปลี่ยนวัสดสุิ้นเปลือง จะปรากฏขณะใช
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ตลับหมึกพิมพในโหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉิน เม่ือคุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพดวยวัสดุส้ินเปลืองใหม เคร่ืองพิมพจะยกเลิก
โหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉินจนกวาตลับหมึกพิมพอ่ืนจะถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยน

เปดหรอืปดคณุลกัษณะการพมิพในกรณฉีุกเฉิน

1. เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การด ูกลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิกหนา การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ การพมิพในกรณีฉุกเฉนิ เลือก เปด เพ่ือเปดคุณลักษณะน้ี เลือก ปด เพื่อปดคณุลักษณะน้ี
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
1. เปดฝาดานหนา

2. ดงึชองใสตลับหมึกพิมพออกมา

3. จับที่จับของตลับหมึกพิมพตลับเกาแลวดึงตลับขึ้นมาตรงๆ เพ่ือถอดตลับหมึกออก

4. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ
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5. ลอกแผนพลาสติกสีสมที่ดานลางตลับหมึกพิมพอันใหมออก

ขอควรระวงั: หามสัมผสัดรัมสงภาพที่อยูใตตลับหมึกพิมพ เน่ืองจากรอยน้ิวมือที่ติดอยูบน
ดรัมสงภาพอาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการพิมพ

6. ใสตลับหมึกพิมพใหมลงในเคร่ืองพิมพ

7. ดงึแถบที่อยูทางดานซายของตลับหมึกพิมพขึ้นมาตรงๆ เพ่ือลอกเทปปดผนึกทั้งแผนออก ทิ้งเทปปดผนึกไป
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8. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

9. ปดฝาดานหนา

10. ใสตลับหมึกพิมพเกาลงในกลองของตลับหมึกพิมพใหม ปฏิบัตติามคําแนะนําในกลองเก่ียวกับการรีไซเคิล
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การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถแก
ไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

1. เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การด ูกลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2. คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลอื แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3. ในพื้นที่ โหมดการทาํความสะอาด คลิก เริ่มตน เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาด

4. เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนา แลวกลับไปสูสถานะพรอมเม่ือกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ
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7 การแกปญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตน

● รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

● ขอความการแจงขอมูลสถานะ

● กระดาษติด

● ปญหาของคุณภาพการพิมพ

● ปญหาที่เก่ียวกับงานพิมพ

● ปญหาที่เก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกไขปญหาเบือ้งตน
หากคุณพบปญหาเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ใหใชรายการที่ตองตรวจสอบตอไปน้ีในการคนหาสาเหตุของปญหา

● ปล๊ักไฟเคร่ืองพิมพเสียบอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพเปดอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพอยูในสถานะ พรอม หรือไม

● สายเคเบิลที่จําเปนทั้งหมดเชื่อมตออยูหรือไม

● ตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

● ตลับหมึกที่เพ่ิงเปล่ียนเม่ือเร็วๆ น้ีไดรับการติดตัง้อยางถูกตองหรือไม และดึงแท็บท่ีตลับหมึกออกแลวหรือยงั

โปรดดูที่คูมือเร่ิมตนหากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการตดิตั้งและการตั้งคา

หากคุณไมพบวิธีแกปญหาในคูมือเลมน้ี โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1210series

ปจจยัที่มีผลตอประสทิธภิาพของเครือ่งพมิพ

ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB
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รปูแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ
หมายเหต:ุ ในภาพประกอบในตารางตอไปน้ี เสนขีดเล็กๆ ที่ “กระจาย” ออกจากไฟสัญญาณหมายถึงไฟสัญญาณ
กะพริบ

สถานะไฟสญัญาณ สถานะของเครือ่งพมิพ การปฏบิตัิ

การเริม่ใชงาน/การเริ่มตน/การปรบัเทยีบ

ขณะทีอ่ยูในสถานะเร่ิมตน ไฟสัญญาณทาํงานตอ,
พรอม และโปรดพิจารณา จะสวางสลับกันทลีะ
ดวง (ทีอ่ัตรา 500 มิลลิวินาท)ี

การยกเลิกงาน

หลังจากทีข่ั้นตอนการยกเลิกเสร็จสมบูรณแลว
เคร่ืองพมิพจะกลับสูสถานะพรอม

ระหวางกระบวนการเริ่มตน และการยกเลิกงาน
การกดปุมตางๆ จะไมมีผล

พรอม

เคร่ืองพิมพพรอมทํางานโดยที่ยงัไมมีงาน

ในการพิมพหนาการกําหนดคาและหนาสถานะ
วัสดสุิ้นเปลือง ใหกดปุม ทํางานตอ คางไวนาน
กวา 1 วินาที

การประมวลผลขอมลู

เคร่ืองพิมพอยูในระหวางการประมวลผลและการ
รับขอมูล

ในการยกเลิกงานปจจุบัน ใหกดปุม ยกเลิกงาน
พิมพ
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สถานะไฟสญัญาณ สถานะของเครือ่งพมิพ การปฏบิตัิ

ขอผดิพลาดทีย่งัทาํงานตอได

● ขอผดิพลาดทัว่ไปทีย่งัทํางานตอได

● ขอผดิพลาดของเครื่องพิมพชัว่คราว

ในการกลับสูการทํางานปกต ิและพิมพขอมูล ให
กดปุม ทาํงานตอ

หากกลับสูการทาํงานปกติสําเร็จแลว เคร่ืองพมิพ
จะเขาสูสถานะการประมวลผลขอมูล และพิมพ
งานตอจนเสร็จ

แตถาไมสามารถกลับสูการทาํงานปกตไิด
เคร่ืองพมิพจะกลับสูสถานะขอผิดพลาดทีย่งัทาํ
งานตอได

โปรดพจิารณา

ฝาเปดอยู

ปดฝา

ขอผดิพลาดทีร่นุแรง ● ปดเคร่ืองพมิพ รอ 10 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

● หากคณุไมสามารถแกไขปญหาได โปรดดู
ที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ไมมตีลับหมกึสเีหลอืงหรอืหมกึหมด ตลับหมึกพิมพสีเหลืองหมดอายกุารใชงานแลว

เปล่ียนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตัง้ตลับ
หมึกถกูตองแลว

หมายเหต:ุ หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อ
เขียนทบัขอความ เปลี่ยนตลบัหมกึ
พมิพ <Color> ไฟจะหยดุกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพมิพ

60 บท 7   การแกปญหา THWW



สถานะไฟสญัญาณ สถานะของเครือ่งพมิพ การปฏบิตัิ

ไมมตีลบัหมกึสแีดงหรอืหมึกหมด ตลับหมึกพิมพสีแดงหมดอายุการใชงานแลว

เปล่ียนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตดิตัง้ตลับ
หมึกถกูตองแลว

หมายเหต:ุ หากคุณเลือกตัวเลือกเพ่ือ
เขียนทับขอความ เปลีย่นตลบัหมกึ
พมิพ <Color> ไฟจะหยดุกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพมิพ

ไมมตีลบัหมกึสนี้าํเงนิหรือหมกึหมด ตลับหมึกพิมพสีน้ําเงินหมดอายกุารใชงานแลว

เปล่ียนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตดิตัง้ตลับ
หมึกถกูตองแลว

หมายเหต:ุ หากคุณเลือกตัวเลือกเพ่ือ
เขียนทับขอความ เปลีย่นตลบัหมกึ
พมิพ <Color> ไฟจะหยดุกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพมิพ

ไมมตีลบัหมกึสดีาํหรอืหมกึหมด ตลับหมึกพิมพสีดําหมดอายุการใชงานแลว

เปล่ียนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตดิตัง้ตลับ
หมึกถกูตองแลว

หมายเหต:ุ หากคุณเลือกตัวเลือกเพ่ือ
เขียนทับขอความ เปลีย่นตลบัหมกึ
พมิพ <Color> ไฟจะหยดุกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพมิพ

กระดาษตดิขดั นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่กระดาษติด
ในหนา 67

THWW รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 61



สถานะไฟสญัญาณ สถานะของเครือ่งพมิพ การปฏบิตัิ

กระดาษหมด ปอนกระดาษหรือวัสดุพมิพอื่นๆ

ปอนดวยตนเอง ปอนกระดาษหรือวัสดุพมิพอื่นๆ ทีส่ามารถใชได
โปรดดูที ่กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 15

กดปุม ทาํงานตอ เพือ่เขียนทบัสถานะ
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ขอความการแจงขอมลูสถานะ
ขอความการแจงขอมูลสถานะจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือเคร่ืองพิมพเกิดปญหาบางอยาง ใชขอมูลในตารางตอไปน้ี
เพ่ือชวยแกปญหาเหลาน้ี

ขอความการแจง คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

กระดาษตดิใน <location>

(<location> ระบุตําแหนงทีม่ีกระดาษตดิ)

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นาํกระดาษทีต่ิดออกจากตําแหนงทีร่ะบุในขอความ
เคร่ืองควรจะเริ่มพิมพตอ หากเครื่องไมทํางานตอ ให
ลองสั่งพิมพงานอีกคร้ัง โปรดดทูี ่กระดาษติด
ในหนา 67

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

การปรับเทยีบ เคร่ืองพิมพทําการปรับเทยีบภายในเพือ่ใหงานพิมพมี
คุณภาพสูงสุด

รอจนกวากระบวนการนีเ้สร็จสมบูรณ

การลดความละเอยีด หนาทีพ่มิพตองการหนวยความจํามากกวาที่
เคร่ืองพิมพมีให เคร่ืองพมิพจะลดความละเอียดของ
ภาพเพื่อใหสามารถพมิพหนาดังกลาวได

หากหนาทีพ่มิพตองการหนวยความจํามากเกนิไป ให
ลดความซับซอนลงในโปรแกรมซอฟตแวรทีใ่ชสราง
งานตนฉบับดงักลาว

หากคุณไมตองการใหเคร่ืองพมิพลดความละเอียดลง
โดยอัตโนมัต ิคุณสามารถปดการตัง้คาไดในพืน้ที ่การ
ตัง้คาระบบ  ของ กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series โปรดดทูี ่การใช
ซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series ในหนา 45

กาํลงัพมิพ เคร่ืองพิมพกําลังพิมพเอกสาร รอจนกวาการพมิพเสร็จสิ้น

ขอผดิพลาดฟวเซอร เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกีย่วกบัฟวเซอร ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากขอผดิพลาดยังเกดิขึน้ ใหปดเคร่ืองพมิพ รออยาง
นอย 25 นาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดสแกนเนอรสดีาํ เกิดขอผดิพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดสแกนเนอรสนี้าํเงิน เกิดขอผดิพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ
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ขอความการแจง คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดสแกนเนอรสเีหลือง เกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดสแกนเนอรสแีดง เกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดหนวยความจาํอปุกรณสิน้เปลอืงใน
<Color>

ไมมีหรืออาน e-label ของตลับหมึกพมิพไมได ● ติดตัง้ตลับหมึกใหม

● ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

● หากยังแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับหมึก

ขอผดิพลาดเกีย่วกบัอปุกรณควบคมุ DC เคร่ืองพมิพเกิดขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผดิพลาดในการสือ่สารของเครื่อง เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

งานพมิพซบัซอนเกนิไป เคร่ืองพมิพไมสามารถประมวลผลหนาได กดปุม ทํางานตอ เพือ่พิมพงานตอ แตงานพิมพอาจได
รับผลกระทบ

ตลบัหมกึพมิพ <Color> ทีต่ดิตัง้ไมไดรับอนญุาต มีการตดิตัง้อปุกรณสิ้นเปลืองใหมที่ไมใชของ HP ขอ
ความนีจ้ะปรากฏขึน้จนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคณุกด ทํางานตอ

หากคุณมั่นใจวาคณุซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที ่www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกนัของ HP ไมครอบคลุมถงึบริการหรือ
การซอมแซมเนือ่งจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองทีไ่มใช
ของ HP

ในการพมิพตอ ใหกดปุม ทํางานตอ
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ตลบัหมกึพมิพ <Color> ไมถกูตอง ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองทีไ่มถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถกูตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยงัดานหลัง ดังนี ้สีดํา สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง

ตลบัหมกึพมิพ <Color> ไมใชของ HP มีการตดิตัง้อปุกรณสิ้นเปลืองใหมทีไ่มใชของ HP ขอ
ความนีจ้ะปรากฏขึน้จนกวาจะมีการตดิตัง้อุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคณุกด ทํางานตอ

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที ่www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกนัของ HP ไมครอบคลุมถงึบริการหรือ
การซอมแซมเนือ่งจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใช
ของ HP

ในการพมิพตอ ใหกดปุม ทํางานตอ

ตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพ <Color> ยงัไมไดตดิตัง้ตลับหมึกพมิพหรือตดิตัง้ในเครื่องพมิพ
ไมถกูตอง

ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพ

ถาด 1 กระดาษตดิ เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยูในถาด นาํกระดาษทีต่ดิออก โปรดดทูี ่กระดาษติด
ในหนา 67

ปอนดวยตนเอง ตั้งคาเคร่ืองพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง ใสวัสดพุิมพทีถู่กตองลงในถาด แลวกดปุม ทํางานตอ
เพื่อลบขอความ

ฝาดานหนาเปดอยู ฝาเปดอยู ปดฝา

ฝาดานหลงัเปดอยู ฝาเปดอยู ปดฝา

สัง่ซือ้ตลับหมกึพมิพ <Color> ตลับหมึกพิมพทีร่ะบใุกลหมดอายกุารใชงาน สั่งซื้อตลับหมกึพมิพทีแ่จงในขอความ การพมิพยงัคง
ดาํเนนิตอไป จนกวา เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <Color>
ปรากฏขึ้น

เครือ่งพมิพดงึกระดาษผดิ เคร่ืองพมิพไมสามารถดึงกระดาษ ใสวัสดุพมิพลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง และกดปุม
ทํางานตอ เพื่อพมิพงานตอ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <Color> หมึกพมิพในตลับหมด เปล่ียนตลับหมึกพมิพ

เปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืง หมึกพมิพในตลับหมดมากกวาหนึง่ตลับ พิมพหนาสถานะวัสดุสิ้นเปลืองเพือ่ดูตลับหมึกที่หมด
โปรดดทูี ่พิมพหนาขอมูล ในหนา 44

เปล่ียนตลับหมึก

โหมดลดอณุหภมูิ หลังจากการใชงานอยางตอเนือ่งเปนระยะเวลานาน
หรือหลังจากการพิมพบนกระดาษขนาดแคบ
เคร่ืองพมิพตองหยดุชัว่คราวเพื่อใหเยน็ลง

การพิมพเร่ิมตอเมื่อเคร่ืองพมิพเยน็ลงแลว

ใชการพมิพในกรณฉีกุเฉนิ ตลับหมึกพมิพหมดอายกุารใชงาน แตคุณเลือกตัว
เลือกเพือ่เขียนทับขอความและทําการพมิพตอ

สําหรับงานพมิพในอนาคต คณุภาพการพิมพอาจลดลง
จนกวาคณุจะเปล่ียนตลับหมึก

กดปุม ทํางานตอ เพือ่ลบขอความ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพใหเร็วทีสุ่ดเทาทีท่ําได

ใชการเขยีนทบัขอความการเปลีย่นตลับหมกึ
<Color>

ตลับหมึกพมิพหมดอายกุารใชงาน แตคุณเลือกตัว
เลือกเพือ่เขียนทับขอความและทําการพมิพตอ

ปญหาคณุภาพการพิมพอาจเกดิขึ้นได

เปล่ียนตลับหมึกพมิพ

ใชการเขยีนทบัขอความการเปลีย่นวสัดสุิน้เปลอืง ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับหมดอายุการใชงาน
แตคณุเลือกตัวเลือกเพื่อเขยีนทบัขอความและทําการ
พิมพตอ

ปญหาคณุภาพการพิมพอาจเกดิขึ้นได

เปล่ียนตลับหมึกพมิพ
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ใสกระดาษ <Type> ถาดวางเปลา ใสวัสดพุิมพลงในถาด

ไมไดเชือ่มตอ ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไมสามารถตดิตอสื่อสารกบั
เคร่ืองพิมพได

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจดใูหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB เขา
กับเคร่ืองพิมพและคอมพวิเตอรแนนดแีลว

ไมไดแกะเทปปดผงหมกึ ตลับหมึกพมิพยังมีเทปปดผนกึที่มาจากการขนสง เปดชองใสตลับหมึกพิมพ และตรวจดใูหแนใจวาแกะ
เทปปดผนกึออกจากตลับหมึกพิมพทัง้หมดแลว
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กระดาษตดิ
ใชภาพประกอบน้ีเพ่ือหาตําแหนงของกระดาษติด สําหรับคําแนะนําในการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ แกปญหากระดาษ
ติด ในหนา 68

1

2
3

1 ถาดกระดาษออก

2 ถาด 1

3 ฟวเซอร

การแกไขกระดาษตดิ

เม่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

ใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด

1. เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การด ูกลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ การแกไขกระดาษตดิ เลือก เปด จากรายการดรอปดาวน

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ1

สาเหตุ วธิแีกไข

ปรับตวักัน้ความยาวและความกวางของกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกัน้ใหชิดกบัปกกระดาษ

กระดาษไมตรงตามขอกาํหนด ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของ HP เทานั้น โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 15

กระดาษทีคุ่ณบรรจุนั้นเคยใชงานกบัเคร่ืองพมิพหรือเคร่ืองถายเอกสารมา
แลว

อยาใชกระดาษทีผ่านการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

บรรจุกระดาษในถาดปอนไมถกูวิธี นาํกระดาษสวนทีเ่กนิออกจากถาดปอนกระดาษ ตรวจดวูาปกกระดาษอยูใต
เคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสดุในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดุพมิพ ในหนา 21
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สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ1

สาเหตุ วธิแีกไข

กระดาษเบี้ยว ปรับตวักั้นกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกัน้กระดาษเพื่อ
ใหพอดีกบัปกกระดาษโดยไมทาํใหบิดเบี้ยว

กระดาษโคงงอหรือเกาะตดิกนั นาํกระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศา หรือควํ่ากระดาษลง ใส
กระดาษกลับเขาไปในถาด

หมายเหต:ุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกดิไฟ
ฟาสถติ ซึ่งอาจทาํใหกระดาษเกาะติดกนัได

มกีารนํากระดาษออกไปกอนทีจ่ะออกมาทางถาดกระดาษออก รอใหหนาทีพ่ิมพแลวออกมาทีถ่าดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยบิ
ออกมา

สภาพกระดาษทีใ่ชไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาดไมดงึกระดาษ หยบิกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษมีน้าํหนักเกนิ 163 g/m2 เคร่ือง
จะไมสามารถดึงกระดาษจากถาดได

กระดาษที่ใชมีขอบที่ไมเรียบหรือเปนหยัก เปล่ียนกระดาษ

กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนนู กระดาษทีเ่ปนรูหรือมีลายนนูจะดงึแยกจากกนัไดยาก ใหปอนกระดาษทลีะ
แผน

เกบ็รักษากระดาษไมถกูตอง เปลี่ยนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหบีหอเดมิที่ไดมาและเกบ็
ในทีท่ี่เหมาะสม

1 หากเคร่ืองพิมพยงัคงเกิดปญหากระดาษติดอยู โปรดตดิตอฝายสนบัสนนุลูกคาของ HP หรือผูใหบริการทีไ่ดรับอนญุาตของ HP

แกปญหากระดาษตดิ

กระดาษตดิใน ถาด 1

1. ดงึ ถาด 1 ออกมาแลวนําไปวางบนที่ราบ

1

2
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2. นํากระดาษที่ตดิอยูออกโดยดึงออกมาตรงๆ

3. ใส ถาด 1 กลับเขาที่เดิม

2

1

4. กดปุม Resume เพ่ือใหเคร่ืองทําการพิมพตอ

กระดาษตดิบรเิวณฟวเซอร

1. เปดฝาปดดานหลัง
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2. นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

3. ปดฝาปดดานหลัง

กระดาษตดิในถาดกระดาษออก

1. มองหากระดาษที่ติดอยูในบริเวณถาดกระดาษออก
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2. นํากระดาษที่มองเห็นไดออกใหหมด

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

3. เปดแลวปดฝาปดดานหลังเพ่ือใหขอความหายไป
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ปญหาของคณุภาพการพมิพ
คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้งเน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ

ตรวจสอบทุกคร้ังใหแนใจวาการตัง้คา ประเภท ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับประเภทของกระดาษที่คณุใชอยู

ใชการตั้งคาคณุภาพงานพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การตั้งคาคณุภาพ
งานพิมพ ในหนา 29

ใชสวน การตัง้คาเครื่องพมิพ ใน กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือปรับการตั้งคาที่สงผลตอ
คุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ในหนา 45 และ
ใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือชวยในการแกไขปญหาดานคณุภาพการพิมพ โปรดดู
ที่ การใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ ในหนา 77

ระบแุละแกไขขอบกพรองในการพมิพ

ใชรายการตรวจสอบและแผนภูมิแสดงปญหาคุณภาพการพิมพในสวนน้ี เพ่ือแกปญหาคณุภาพการพิมพ

รายการตรวจสอบคุณภาพการพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

2. หากคณุใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว

3. พิมพหนาแสดงการกําหนดคาและหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดทูี่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 44

● ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือดูวาอุปกรณส้ินเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไมสําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ

● หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลเหลาน้ีอยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดทูี่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพับที่ใหมาในกลอง

4. พิมพหนาตัวอยางจาก กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลน้ีออก
มา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

5. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่นหากเครื่องพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

6. เร่ิมตนการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงมีอยู ใหเลือกตัวเลือกใด
ตวัเลือกหน่ึงตอไปน้ี:

● หากปญหาน้ีปรากฏในทุกหนาที่พิมพ โปรดดทูี่ ปญหาคณุภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 72

● หากปญหาน้ีปรากฏในหนาที่พิมพสีเทาน้ัน โปรดดูที่ การแกปญหาที่เกิดกับเอกสารสี ในหนา 76

ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทัว่ไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา ไมวาจะพิมพสีหรือพิมพสีดําเทาน้ัน หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตทุั่วไปและวิธแีก
ไขปญหาของตวัอยางแตละตวัอยาง
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งานพิมพสีซีดหรือจาง สื่อทีใ่ชไมถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชสือ่ที่ตรงตามขอกาํหนดรายละเอียดของ HP 

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพือ่
ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 44

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหแทนทีข่อความ เปลีย่นตลบั
หมกึพมิพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

มีผงหมึกเลอะเปนจุด วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึ้นทีส่ื่อสําหรับพมิพแผน
นัน้แผนเดียว

ใหลองพิมพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน้ผิว
ของกระดาษชืน้เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอรสี

ปกกระดาษที่ใชคณุภาพไมดกีระบวนการผลิต
อาจทําใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอรสี

มร้ิีวหรือแถบในแนวตัง้ปรากฏบนหนากระดาษ

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

a
a
a
a
a

c
c
c
c
c

b
b
b
b
b

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับมีหมึกไม
สมบูรณ

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพือ่
ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 44

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ เปลีย่นตลบัหมกึ
พมิพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สภาพอากาศทีแ่หงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําให
โทนสีเทาทีพ่ื้นหลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับมีหมึกไม
สมบูรณ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหแทนทีข่อความ เปลีย่นตลบั
หมกึพมิพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52
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มีรอยเปอนหมึกบนกระดาษ วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกําหนดของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวา
ตวักัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทาง
ผานกระดาษ

ทําความสะอาดตัวกัน้กระดาษ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 55

หมึกจะเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัสถกู ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พิมพลงบนสื่อในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนกั

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกําหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 55

รอยเปอนที่ปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานทีพ่ิมพ ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พิมพลงบนสื่อในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนกั

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 55

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพมิพหนาวินจิฉยัคณุภาพ
การพมิพ โปรดดทูี ่การใชซอฟตแวร กลองเคร่ือง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45

ตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP ด ูฝายบริการ
ลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพบัที่อยูใน
กลองผลิตภัณฑ

ตลับหมึกอาจมีปญหา ในการตรวจดวูาตลับหมึกพมิพมีปญหาหรือไม
ใหเปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพมิพหนาวินจิฉยัคณุภาพ
การพมิพ โปรดดทูี ่การใชซอฟตแวร กลองเคร่ือง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45
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รอยเปอนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานที่ไม
พมิพ

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพมิพหนาวินจิฉยัคณุภาพ
การพิมพ โปรดดทูี ่การใชซอฟตแวร กลองเคร่ือง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ด ูฝายบริการ
ลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ่ยูใน
กลองผลิตภัณฑ

งานทีพ่ิมพไดมีตวัอักษรผิดรูป วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หากตวัอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปน
คล่ืน แสดงวาคณุอาจตองนาํเคร่ืองสแกนแบบ
เลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี ใหตดิตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP ด ูฝายบริการลูกคาของ HP
ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ่ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

งานท่ีพมิพไดมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พมิพลงบนสือ่ในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพมิพความเร็วในการพมิพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

อุณหภมูิและความชืน้สูงอาจทําใหกระดาษมวน
งอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ขอความหรือภาพกราฟกในหนาเอกสารทีพ่มิพ
ออกมาเอียง

ใสสื่อทีใ่ชพมิพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษหรือสื่อสําหรับ
พิมพอยางถกูตอง และปรับตวักัน้กระดาษไม
แนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดุพิมพ ในหนา 21

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หนาเอกสารที่พิมพออกมายนหรือพบั ใสสื่อทีใ่ชพมิพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและ
ตัวกั้นกระดาษไมแนนหรือหลวมเกินไป โปรดดู
ที่ การใสกระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 21

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180 องศา

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี
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มีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรทีพ่ิมพ ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

ภาพทีป่รากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดํา
เขม) ยงัปรากฏซ้ําในสวนทีเ่หลือของหนา
กระดาษ (เปนโทนสีเทา)

การตั้งคาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการ
พมิพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหเปล่ียนโทน
(ความเขม) ของพื้นทีท่ีเ่กิดภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหกลับหนา
เอกสาร 180 องศาเพื่อพมิพภาพทีอ่อนกวากอน

ลําดับของภาพท่ีพมิพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดบัภาพทีจ่ะพิมพตวัอยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถดัลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเคร่ืองพิมพ หากเกดิปญหาขึ้นกบังานพิมพอีก ใหปด
เคร่ืองพิมพประมาณ 10 นาท ีแลวเปด
เคร่ืองพิมพเพื่อเร่ิมพมิพงานใหมคร้ัง

การแกปญหาทีเ่กดิกบัเอกสารสี

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือคุณพิมพงานสี

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพมิพเอกสารสีออกมาเปนสีดาํเทานั้น คณุไมไดเลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือไดรเวอร
เคร่ืองพมิพ

เลือกโหมดสีแทนโหมดสีเทา

ไดรเวอรเคร่ืองพมิพทีเ่ลือกในโปรแกรมไมถูก
ตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถกูตอง

อาจตั้งคาคอนฟกเคร่ืองพมิพไมถกูตอง ใหพมิพหนาแสดงการกําหนดคา หากไมมีสี
ปรากฏในหนาแสดงการกําหนดคา ใหตดิตอฝาย
บริการลูกคาของ HP ด ูฝายบริการลูกคาของ HP
ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ่ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

เคร่ืองไมพมิพสีใดสีหนึง่ หรือพิมพออกมาไมถูก
ตอง

เทปกาวอาจยังอยูบนตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพมิพ
จนหมดแลว

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

เคร่ืองพิมพอาจนํามาใชงานทามกลางสภาพทีม่ี
ความชืน้สูงมาก

ตรวจดใูหแนใจวาความชืน้ในบริเวณทีใ่ชงาน
เคร่ืองพิมพไมสูงเกนิขอกําหนดเกีย่วกบัความชืน้

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหแทนที่ขอความ เปลี่ยนตลบั
หมกึพมิพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52
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สทีี่พมิพไดไมสม่ําเสมอหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก
พมิพใหม

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจเสียหาย ใหนําตลับหมึกพมิพของสีทีพ่ิมพไมสม่ําเสมอ
ออกมา แลวใสกลับเขาไปใหม

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ เปลีย่นตลบัหมกึ
พมิพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 52

สบีนหนาเอกสารทีพ่ิมพไดไมตรงกบัสีทีป่รากฏ
บนหนาจอ

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

สีทีเ่หน็บนหนาจอคอมพิวเตอรตางจากทีพ่ิมพ
ออกมา

โปรดดูที ่การเทยีบส ีในหนา 41

หากเครื่องไมพมิพสีทีอ่อนมากหรือสีที่เขมมาก
ซึ่งปรากฏบนหนาจอ โปรแกรมซอฟตแวรของ
คณุอาจตคีวามสีทีอ่อนมาก วาเปนสีขาว และสีที่
เขมมาก วาเปนสีดํา

หากเปนเพราะสาเหตุนี ้ใหหลีกเล่ียงการใชสีที่
เขมมากๆ หรือออนมากๆ

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

ลวดลายบนเอกสารสีทีพ่ิมพไดไมสม่ําเสมอ สื่อทีใ่ชพิมพอาจหยาบเกนิไป ใหใชกระดาษหรือสื่อสําหรับพมิพที่เรียบ เชน
กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสีโดยทั่วไป กระดาษทีเ่รียบกวายอมให
งานพิมพทีด่กีวา

การใช กลองเครือ่งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อแกไขปญหาคุณภาพการพมิพ 
คุณสามารถพิมพหนาซ่ึงชวยระบุตลับหมึกพิมพที่ทําใหเกิดปญหาไดจากซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series หนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพจะพิมพแถบระดับสี 5 แถบ ซ่ึงแบงออกเปนสวนที่เหล่ือม
ทับกัน 4 สวน ดวยการพินิจพิเคราะหแตละสวน คุณจะแยกแยะขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหน่ึงได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีน้ําเงิน
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สวน ตลบัหมกึพมิพ

3 สีดํา

4 สีแดง

● หากมีรอยแตมหรือจุดปรากฏในสวนใดสวนหน่ึงเพียงสวนเดียว ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพของสวนน้ัน

● หากมีรอยแตมหรือเสนปรากฏมากกวาหน่ึงสวน ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เหมือนกับสีของรอยแตมหรือเสนดงักลาว

● หากมีจุด รอยแตม หรือเสนปรากฏเปนรูปแบบซํ้าๆ บนหนากระดาษ ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี การทํา
ความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55 หลังจากทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว ใหพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการ
พิมพอ่ืนเพ่ือดูวาขอบกพรองยงัมีอยูหรือไม

การพมิพหนาการแกปญหาคณุภาพการพมิพ

1. เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2. คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลอื แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3. คลิกปุม พมิพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาที่พิมพ

การปรับเทยีบเครือ่งพมิพ

หากคุณประสบปญหาดานคุณภาพการพิมพไมวารูปแบบใดก็ตาม ใหปรับเทียบเคร่ืองพิมพ

1. เปด กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาเครือ่งพิมพ แลวคลิกหนา คณุภาพการพมิพ

3. ในพ้ืนที่ของการปรับเทียบมาตรฐานของสี ใหคลิก ปรบัเทยีบ เพ่ือปรับเทียบเคร่ืองพิมพทันที
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ปญหาที่เกีย่วกบังานพมิพ
ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่ําลังพิมพเพื่อดวูาเนือ้หามี
อยูครบทุกหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

เคร่ืองพมิพกระดาษชามาก สื่อสําหรับพมิพประเภททีม่ีน้ําหนกัมากอาจเปน
สาเหตุใหพิมพงานไดชา

ลองพมิพบนกระดาษอื่น

เอกสารทีม่ีรายละเอียดซับซอนอาจพมิพไดชา การใหความรอนทีเ่หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพมิพต่ําลง เพือ่ใหงานพิมพมีคุณภาพสูง
สุด

ไมพมิพหนาเอกสาร เครื่องพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เคร่ืองพิมพอยางถกูตองแลว

หากยงัเกดิปญหานีอ้ยู คุณอาจตองเปล่ียนลูกกล้ิง
ดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษใหม โปรดดทูี่
ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

สื่อสําหรับพมิพติดอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่กระดาษติด
ในหนา 67

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสยีหายหรือตอไวไม
ถกูตอง

● ถอดสายเคเบิล USB ทีต่ออยูทัง้สองดาน
ออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพมิพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเคร่ืองคอมพวิเตอร
ของคณุ

เคร่ืองพมิพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนั
ได หากคุณมฮีารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ชือ่มตอกบัพอรต
เดียวกันกับเคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ้าจรบ
กวนการทาํงานของเครื่องได หากตองการเชื่อม
ตอและใชเคร่ืองพิมพ คณุจะตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกบัอปุกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
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ปญหาทีเ่กีย่วกบัซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
ปญหา วธิแีกไข

ไมมีไดรเวอรของเคร่ืองพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่ําลังทํางานอยู ใน
การปดโปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูใน system tray
ใหคลิกปุมขวาของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ือง
คอมพิวเตอร

มขีอความแสดงความผดิพลาดแสดงขึน้ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่ําลังทํางานอยู ใน
การปดโปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูในทาสกบาร ให
คลิกปุมขวาของเมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ตรวจสอบพืน้ที่วางในไดรฟทีค่ณุกําลังตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
หากจําเปน ใหเพิ่มพื้นที่วางใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได แลวติดตัง้
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

● หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตั้งซอฟตแวร
เคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ● พมิพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตกิารทํางานของ
เคร่ืองพมิพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม
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A อปุกรณสิน้เปลอืงและอปุกรณประกอบ

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองจากประเทศอ่ืนๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

● หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในยุโรป โปรดไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในเอเชียแปซิฟก ไปที่ www.hp.com/paper/

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณเสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
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การสัง่ซือ้อะไหล อปุกรณเสรมิ และวสัดุสิน้เปลอืง
มีวิธีหลายวิธีสําหรับการส่ังซ้ือชิน้สวน วัสดส้ิุนเปลือง และอุปกรณเสริม

สัง่ซือ้โดยตรงจาก HP
คุณสามารถเลือกซ้ือสินคาตามรายการตอไปน้ีไดโดยตรงจาก HP:

● อะไหล: หากตองการส่ังซ้ืออะไหล ไปที่ www.hp.com/go/hpparts สําหรับนอกสหรัฐฯ โปรดติดตอศนูยบริการ HP
ที่ไดรับอนุญาตในทองที่ของคุณหากตองการส่ังซ้ืออะไหล

● วสัดสุิ้นเปลอืงและอุปกรณเสรมิ: หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ www.hp.com/go/
ljsupplies หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสําหรับทั่วโลก โปรดไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html หากตอง
การส่ังซ้ืออุปกรณเสริม โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1210series

สัง่ซื้อผานผูใหบรกิารหรอืฝายสนบัสนนุ

หากตองการส่ังซ้ืออะไหลหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอศูนยบริการรับอนุญาตหรือผูใหการสนับสนุนของ HP

สัง่ซือ้โดยตรงผานซอฟตแวร กลองเครือ่งมอืของ HP Color LaserJet CP1210 Series
กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เปนซอฟตแวรเคร่ืองมือการจัดการเคร่ืองพิมพที่ออกแบบมา
เพ่ือใหการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ, การตรวจสอบ, การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง, การแกไขปญหา และการอัปเดตเปนเร่ืองงายและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เปนไปได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ในหนา 45
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หมายเลขชิน้สวน
ตาราง A-1  ชิน้สวนสาํรองและวัสดสุิน้เปลอืงสาํรอง

ชิน้สวน หมายเลขชิน้สวน ชนดิ/ขนาด

ตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ
เกีย่วกบัจํานวนหนาที่
พมิพไดของตลับหมึก
พมิพ โปรดดูที่
www.hp.com/go/
pageyield จํานวน
หนาที่พมิพไดจริงขึ้นอยู
กบัการใชงานเฉพาะ

CB540A ตลับหมึกพมิพสีดํา

CB541A ตลับหมึกพมิพสีน้ําเงิน

CB542A ตลับหมึกพมิพสีเหลือง

CB543A ตลับหมึกพมิพสีแดง

สายเคเบิล C6518A สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟตุ])
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ชิน้สวน หมายเลขชิน้สวน ชนดิ/ขนาด

วัสดพุิมพ C2934A 50 แผน

HP Color LaserJet Transparencies (letter)

C2936A 50 แผน

HP Color Laser Transparencies (A4)

Q1298A กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)

Q1298B กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)

HPU1132 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)

CHP410 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)

HPJ1124 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (letter)

CHP310 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (A4)

Q6608A 100 แผน

กระดาษ HP Color Laser Photo, อาบมัน

Q6611A 150 แผน

กระดาษ HP Color Laser Brochure, อาบมัน (Letter)

Q6541A 200 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมันเล็กนอย (Letter)

Q6543A 150 แผน

กระดาษ HP Brochure Laser, เนือ้ดาน (Letter)

Q2546A 300 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมัน

Q6549A 100 แผน

กระดาษ HP Photo, เนื้อดาน (Letter)

HPL285R 500 แผน

กระดาษ HP Color Laser (Letter)

ขอมูลอางอิง 5851-1468 HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide

ตาราง A-1  ชิน้สวนสาํรองและวสัดสุิน้เปลอืงสํารอง (ตอ)

84 ภาคผนวก A   อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณประกอบ THWW



B บรกิารและการสนบัสนนุ

THWW 85



ขอความเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series การรับประกันจํากดัเวลาหนึง่ป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดาน
วัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือ เปนเวลาตามที่ระบุไว ในกรณีที่ HP ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาวในระหวางชวงเวลาการ
รับประกัน HP มีสิทธิเลือกอยางใดอยางหน่ึง ที่จะซอมแซม หรือเปล่ียนผลิตภัณฑดังกลาวซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววาบกพรองจริง ผลิตภัณฑ
ที่เปล่ียนใหอาจเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําส่ัง
ของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคณุภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้และใชงานอยางเหมาะสม ในกรณีที่ HP
ไดรับแจงถึงความบกพรองดงักลาว ในระหวางชวงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟตแวร ซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคําส่ังโปรแกรมดวย
สาเหตุจากความบกพรองดังกลาว

HP ไมรับประกันวา การปฏิบัตงิานของผลิตภัณฑของ HP จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากความผดิพลาด หากภายในเวลาอันสมควร HP
ไมสามารถซอมหรือทดแทนผลิตภัณฑใดๆ ใหอยูในสภาพดังที่ประกันไว ทานมีสิทธิที่จะขอรับเงินคืนเต็มจํานวนทันทีที่ทานสงผลิตภัณฑ
ดังกลาวคืน

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน

การรับประกันไมครอบคลุมถึงความบกพรองท่ีเกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอยางไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร การเชื่อมตอ ชิ้นสวนตางๆ หรือพัสดุ ซ่ึงมิไดมาจาก HP (ค) การปรับเปล่ียนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี (ง) การใช
งานผลิตภัณฑที่อยูนอกเหนือจากขอกําหนดทางสภาวะแวดลอมที่เผยแพร หรือ (จ) การเตรียมหรือการบํารุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไมเหมาะสม

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถ่ิน การรับประกันขางตนเปนการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไมใหการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน
ใด ไมวาเปนลายลักษณอักษร หรือคําพูด ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันโดยนัย หรือตอความ
สามารถทางการตลาดของสินคาน้ัน คณุภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับจุดประสงคใดจุดประสงคหน่ึง ในบางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ
หรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมีการจํากัดชวงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันการจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใช
กับทาน การรับประกันน้ีเสนอสิทธติามกฎหมายอยางเฉพาะเจาะจงใหแกทาน โดยที่ทานอาจมีสิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงมีความแตกตางไปแลวแต
ประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ทานอาศัยอยู การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมีผลบังคับใชในประเทศ/พ้ืนที่ หรือทองถ่ิน ซ่ึง HP มี
สํานักงานสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑน้ันๆ และทองถ่ินที่ HP ไดทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑน้ันๆ ระดับของบริการเก่ียวกับการรับ
ประกันอาจแตกตางกันไปตามมาตรฐานของทองถ่ิน HP จะไมเปล่ียนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑ เพ่ือใหผลิตภัณฑ
น้ันใชงานไดในประเทศ/พ้ืนที่ ซ่ึง HP ไมมีเจตนาจะใหใชงานผลิตภัณฑน้ันๆ

ภายใตขอบเขตของกฎหมายทองถ่ิน การแกไขปญหาในขอความเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดน้ีเปนการแกไขปญหาของลูกคาผูน้ัน
โดยเฉพาะเทาน้ัน ยกเวนแตมีการระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมรับผดิชอบตอการสูญหาย
ของขอมูล หรือตอความเสียหายที่เกิดขึน้โดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเปนผลตอเน่ืองตามมา
(รวมถึงผลประโยชนหรือขอมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอ่ืนใด ไมวาจะเปนไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธ ิหรือในทาง
กลับกัน ประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแหงไมอนุญาตใหมีการยกเวนหรือการจํากัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเปน
ผลตอเน่ือง ในกรณีดังกลาว การจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคบัใชกับทาน

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกิด
จากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ 
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผดิประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคนืผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และตวัอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่
พิสูจนแลววามีขอบกพรอง หรือคนืเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอ่ืน (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอ่ืนก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ฝายบรกิารลกูคาของ HP
บรกิารออนไลน

สําหรับการเรียกดูซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ขอมูลผลิตภัณฑ และขอมูลการสนับสนุนลาสุดตลอด 24 ชั่วโมงผาน
ทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com/support/ljcp1210series

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เปนชุดของเคร่ืองมือที่ทํางานแบบเว็บเพ่ือใชในการแกไขปญหา
สําหรับผลิตภัณฑคอมพิวเตอรเดสกทอป และเคร่ืองพิมพ ไปที่ instantsupport.hp.com

บรกิารสนบัสนนุทางโทรศพัท

HP ใหบริการสนับสนุนทางโทรศพัทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย หากตองการทราบหมายเลขโทรศัพทใน
ประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดแูผนพับที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.hp.com/support/ กอน
โทรศพัทมายงั HP โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอม ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ, วันที่ซ้ือ และคําอธิบายปญหา

ซอฟตแวรยทูลิติี,้ ไดรเวอร และขอมลูอเิลก็ทรอนกิส

www.hp.com/go/ljcp1210series_software

ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอ่ืนๆ ได

การสัง่ซือ้อุปกรณเสรมิหรอือุปกรณส้ินเปลอืงโดยตรงกบั HP 
● สหรัฐอเมริกา: www.hp.com/sbso/product/supplies

● แคนาดา: www.hp.ca/catalog/supplies

● ยโุรป: www.hp.com/go/ljsupplies

● เอเชียแปซิฟก: www.hp.com/paper/

ในการส่ังซ้ือชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP ใหไปที่ HP Parts Store ที่ www.hp.com/buy/parts (เฉพาะ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือโทรไปที่หมายเลข 1-800-538-8787 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-387-3154 (แคนาดา)

ขอมลูการบรกิาร HP 
คุณสามารถคนหาตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก HP ไดโดยโทรหมายเลข 1-800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-
800-387-3867 (แคนาดา)

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดตอไปที่หมายเลขบริการสนับสนุนลูกคาสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ ดูแผนขอมูลที่
มีมาในกลองผลิตภัณฑ

ขอตกลงการบรกิาร HP
ติดตอที่ 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (U.S.)) หรือ 1-800-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต HP
Care Pack Services ที่ www.hpexpress-services.com/10467a

สําหรับบริการเพิ่มเติม โทรหมายเลข 1-800-446-0522

กลองเครือ่งมอืของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเคร่ืองพิมพ และดูขอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน โปรดใช กลองเคร่ืองมือ
ของ HP Color LaserJet CP1210 Series  คุณตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณ เพ่ือใช กลองเคร่ืองมือของ HP Color
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LaserJet CP1210 Series  โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45
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ขอตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหน่ึงของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที ่โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพ่ือขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

ขอตกลงการใหบรกิาร HP Care Pack™
HP มีตวัเลือกการใหบริการและการสนับสนุนทีห่ลากหลายเพื่อรองรับความตองการตางๆ ตัวเลือกเหลาน้ีไมใชสวนหน่ึงของ
การรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พ้ืนที่ สําหรับเคร่ืองพิมพสวนใหญ HP จะมีขอ
ตกลงการใหบริการ HP Care Pack ทัง้ระหวางการรับประกันและหลังจากระยะเวลารับประกัน

ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองน้ี ใหไปที่ http://www.hpexpress-services.com/
10467a และพิมพหมายเลขรุนของเคร่ืองพิมพ ในอเมริกาเหนือ ทานสามารถรับขอมูลขอตกลงการใหบริการไดจาก
HP Customer Care โดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221
(แคนาดา) สําหรับประเทศ/พ้ืนที่อ่ืน โปรดติดตอศูนยบริการ HP Customer Care ในประเทศ/พ้ืนที่ของทาน โปรดอาน
เอกสารในกลอง หรือไปที ่http://www.hp.com เพ่ือดูหมายเลขโทรศพัทของ HP Customer Care ในประเทศ/พ้ืนที่ของ
ทาน

การขยายเวลารบัประกนั

HP Support ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในที ่HP จัดเตรียมให การซอมบํารุงฮารดแวร
น้ีครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 1 ถึง 3 ปนับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑจาก HP ลูกคาตองส่ังซ้ือ HP Support ภายในชวง
การรับประกันจากโรงงานที่ไดระบุไว สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดติดตอฝายสนับสนุนและบริการลูกคาของ HP
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากคณุตองยายหรือขนสงเคร่ืองพิมพไปยังสถานที่อ่ืน โปรดทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือบรรจุเคร่ืองพิมพในบรรจุภัณฑ

ขอควรระวัง: ความเสียหายที่เกิดจากการขนสงเน่ืองจากการบรรจุไมเหมาะสมเปนความรับผิดชอบของลูกคา
เคร่ืองพิมพตองอยูในลักษณะตั้งระหวางการขนสง

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ

ขอควรระวัง: ขัน้ตอนน้ีสําคัญมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่อยูใน
เคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสลูกกล้ิง และเก็บไวในบรรจุภัณฑเดิมหรือบรรจุ
ภัณฑที่คลายกันเพ่ือไมใหถูกแสงโดยตรง

1. นําตลับหมึกพิมพทั้งส่ีตลับออกและสงแยกตางหาก

2. ใชบรรจุภัณฑที่สงมาพรอมกับผลิตภัณฑในคร้ังแรก หากเปนไปได หากคุณทิ้งบรรจุภัณฑไปแลว โปรดติดตอบริการ
ไปรษณียใกลบานเพ่ือขอคําแนะนําในการบรรจุเคร่ืองพิมพ HP แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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แบบฟอรมขอมลูการบรกิาร
ใครคอืผูสงคนืเครื่องพมิพนี?้ วันที:่

ผูทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ผูอื่นทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงคืน:

 

 

คําแนะนําพเิศษในการขนสง:

คณุสงอะไร?

ชื่อรุน: หมายเลขรุน: หมายเลขสินคา:

โปรดแนบงานพมิพทีแ่สดงถงึปญหานี้มาดวยหามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ทีไ่มจําเปนตอการซอมแซม

ทานไดนาํตลบัหมกึพมิพออกแลวหรอืไม?

ทานตองนําอุปกรณดงักลาวออกกอนสงเคร่ืองพิมพ ยกเวนในกรณีทีเ่กดิปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนนิการดังกลาวไมได

[  ] นาํออกแลว [  ] ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

ตองทาํสิง่ใดบาง? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้ (ปญหาคอือะไร? คณุทําอยางไรเมื่อเกดิปญหาดงักลา วทานกําลังรันซอฟตแวรอะไร ปญหานัน้เกิดขึ้นซ้ําไดอีกหรือไม?)

 

2. หากปญหาเกดิขึ้นเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกดิปญหาแตละครั้งนัน้นานเพยีงใด

3. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับอุปกรณตอไปนี ้โปรดแจงชือ่ผูผลิตและหมายเลขรุน

คอมพวิเตอร: โมเด็ม: เครือขาย:

4. ความเห็นเพิม่เติม:

 

คณุจะจายคาซอมแซมอยางไร?

[  ] อยูในเง่ือนไขการรับประกัน วันทีซ่ื้อ/ไดรับ:

(แนบเอกสารเพื่อยนืยนัการซื้อหรือการไดรับทีม่ีวันที่ไดรับสินคาดวย)

[  ] เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:

[  ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:

ยกเวนกรณกีารบรกิารตามสญัญาหรือตามเงื่อนไขการรบัประกนั ทานตองมเีลขทีใ่บสัง่ซือ้และ/หรือลายเซน็ผูมอีาํนาจประกอบกบัการขอรับบรกิารดวย หากใชราคาซอม
แซมมาตรฐานกับการซอมคร้ังนีไ้มได HP จะใชราคาขัน้ต่ําของการสั่งซื้อแทน ทานสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานไดโดยตดิตอศนูยซอมแซมที่ไดรับอนุญาต
ของ HP

ลายเซ็นลูกคา: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงใบเรียกเกบ็:

 

 

คําแนะนําพเิศษเกีย่วกบัการเรียกเกบ็:
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C ขอกําหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

● ขอกําหนดทางดานไฟฟา

● ขอกําหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน

● ระดบัเสียงรบกวน

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษและวัสดุพิมพ

● ขอกําหนดเก่ียวกับการเอียง
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ขอกาํหนดภายนอก
ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

254 มม. 436 มม. 399 มม. 18.20 กก.
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ขอกาํหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในการทาํงาน
สภาพแวดลอม คาทีแ่นะนาํ คาทีส่ามารถใชได

อุณหภูมิ 17° ถงึ 25°C 15° ถงึ 30°C

ความชืน้ 20% ถงึ 60% ความชืน้สัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธ 10% ถงึ 80%

ระดับความสูง ไมมีขอมูล 0 ถงึ 3048 ม.

หมายเหต:ุ คาเหลาน้ีอางอิงขอมูลเบ้ืองตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1210series
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ขอกาํหนดทางดานไฟฟา
คาํเตอืน! ขอกําหนดทางไฟฟาน้ันขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที ่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดนัไฟฟาที่ใช เน่ือง
จากอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

ความตองการพลังงาน 100 ถงึ 127 โวลต (+/-10%)

50 ถงึ 60 เฮริตซ (+/- 2 เฮริตซ)

220 ถึง 240 โวลต (+/- 10%)

50 ถงึ 60 เฮริตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

กระแสไฟของวงจรขัน้ต่ําทีแ่นะนาํ 4.5 A 2.5 A
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ขอกาํหนดของการสิน้เปลอืงพลงังาน
ตาราง C-1  การสิ้นเปลอืงพลงังาน (คาเฉลีย่ หนวยเปนวตัต)1

รุนของผลติภณัฑ ขณะพมิพ2 พรอม พกัเครือ่ง ดบั การกระจายความ
รอน-การพรอมทาํ
งาน (BTU/
ชัว่โมง)

เคร่ืองพมิพ HP Color
LaserJet CP1210 Series 290 12 12 0.0 41

1 การสิ้นเปลืองพลังงานตามคาทีร่ะบุนีเ้ปนคาสูงสุดทีวั่ดสําหรับการพิมพสีและการพมิพสีเดียว โดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐาน
2 สําหรับวัสดพุมิพทั้งขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพมิพเทากบั 8 ppm สําหรับการพิมพสี และ 12 ppm สําหรับการพมิพขาวดาํ

หมายเหต:ุ คาเหลาน้ีอางอิงขอมูลเบ้ืองตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1210series
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ระดับเสยีงรบกวน
ระดบัพลงัเสยีง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (12 ppm)1 LWAd = 6.1 Bels (A) [61dB (A)]

พรอม LWAd = ไมมีเสียงรบกวน

ระดบัแรงดนัเสยีง: ตาํแหนงดานขาง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (12 ppm)1 LpAm = 47 dB (A)

พรอม LpAm = ไมมีเสียงรบกวน

1 สําหรับวัสดุพมิพทั้งขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพมิพเทากับ 8 ppm สําหรับการพิมพสี และ 12 ppm สําหรับการพมิพขาวดํา

หมายเหต:ุ คาเหลาน้ีอางอิงขอมูลเบ้ืองตน โปรดดขูอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljcp1210series
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ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษและวสัดพุมิพ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับกระดาษและวัสดุพิมพที่รองรับ โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 15

THWW ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษและวัสดพุิมพ 99



ขอกาํหนดเกีย่วกบัการเอยีง
เคร่ืองพิมพมีขอกําหนดเก่ียวกับการเอียงดงัน้ี:

● กลไกการพมิพ (กระดาษแผน): นอยกวา 1.5 มม. (0.06 น้ิว) บนความยาว 260 มม. (10.24 น้ิว)

● กลไกการพมิพ (ซองจดหมาย): นอยกวา 3.3 มม. (0.13 น้ิว) บนความยาว 220 มม. (8.66 น้ิว)
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D ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณน้ี
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตัง้กรณีใดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัว
เคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจ
เปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มี
ฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่าํนงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดพรอม/พัก ซ่ึงชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิและประหยดัเงินโดย
ไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑน้ี ในการระบุสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® สําหรับ
ผลิตภัณฑน้ี โปรดดูเอกสารขอมูลผลิตภัณฑหรือเอกสารขอกําหนด นอกจากน้ี รายการผลิตภัณฑที่มีคณุสมบัติตามที่กําหนด
ยังมีอยูที่:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษดานเดยีว) ซ่ึงเปนตัวเลือกทีเ่ลือกใชไดในเคร่ืองน้ี สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใช
ทรัพยากรธรรมชาตไิด

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสําหรบังานพมิพของ HP LaserJet
ทานสามารถสงคืนและรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ที่ใชแลว ใหแก HP Planet Partners โดยไมตองเสียคา
ใชจายใดๆ ขอมูลและคําแนะนําในภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุคารทริดจหมึกพิมพและอุปกรณส้ิน
เปลืองของ HP LaserJet ใหมทุกชิ้น หากทานสงคืนคารทริดจหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขัน้ตอนของการออกแบบและผลิต ไปจน
ถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและโลหะ
กลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคลิและใชใน
วัสดใุหม ดงัน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดังกลาว
สําหรับคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือ
ผลิตซํ้า หรือการสงคืนผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
อิงคเจ็ตของ HP โปรดดูท่ี http://www.hp.com/recycle
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คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตรโิก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อนั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (นํ้าหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

1. ใชกลองที่เหมาะสมของทานเอง หรือขอกลองเก็บรวบรวมจาก http://www.hp.com/recycle หรือโทรติดตอที่หมาย
เลข 1-800-340-2445 (ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet print ไดไมเกิน 8 อัน)

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับการสงคืนคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ทั้งหมดเพ่ือรีไซเคิล ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในคร้ังถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS หากตองการทราบตําแหนงที่ตั้งของศูนยรับฝากของ
UPS ในทองถ่ินของทาน โปรดโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-PICKUPS หรือเยีย่มชม http://www.ups.com หากทาน
ตองการสงคืนโดยใชฉลาก USPS ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ศูนยบริการไปรษณียของสหรัฐฯ หรือที่ทําการไปรษณียของ
สหรัฐฯ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม หรือส่ังซ้ือฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคืนเปนจํานวนมาก โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle หรือโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-340-2445 บริการรับของของ UPS จะตองเสียคาธรรม
เนียมตามปกติ ขอมูลตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงเตือนลวงหนา

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมในโครงการสงคืนและรีไซเคิล HP Planet Partners ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่เรียบงายในคูมือการรี
ไซเคิล (มีอยูในหีบหอบรรจุของอุปกรณส้ินเปลืองใหมของเคร่ืองพิมพ) หรือโปรดดูที่ http://www.hp.com/recycle เลือก
ประเทศ/พื้นที่ของทานสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงคืนอุปกรณส้ินเปลือง HP LaserJet

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี
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การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภณัฑนีร้วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่าํหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอปุกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมื่อถงึ
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการที่ชวยปองกันสุข
ภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับสถานที่ท่ีคณุสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคลิ โปรดติด
ตอเจาหนาทีใ่นพืน้ทีข่องคณุ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคณุ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนี้มา

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)
ทานสามารถรับเอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS) สําหรับวัสดุที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (เชน ผง
หมึก) ทางเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายขุอง HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั
ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั
ตาม ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0603-00-rel.1.0
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series
รุนขอบงัคบั:2) BOISB-0603-00
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด
ตลับผงหมกึ: CB540A, CB541A, CB542A, CB543A
เปนผลติภณัฑทีต่รงกบัรายละเอยีดผลติภณัฑดานลางนี:้

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - คลาส B1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B1) / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EEC รวมทัง้ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE
ไวตามนัน้แลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย และ (2)
อปุกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่มพึงประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) เพือ่วัตถปุระสงคดานขอบังคบั ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้มเกี่ยวของกบัชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83713, USA

ตลุาคม 2550

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยโุรปตดิตอ Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, เยอรมน,ี (FAX+49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาตดิตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,
(Phone: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่วกบัความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแิหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํา
งานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคมุ การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัตติามขัน้ตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ี
อาจสงผลใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMI (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat
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HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen
luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

ตารางสสาร (จนี)

电 产 污 办根据中国 子信息 品 染控制管理 法的要求而出台

ตาราง D-1  质有毒有害物 表

部件名称 质有毒有害物 和元素

铅  (Pb) 汞 (Hg) 镉  (Cd) 铬六价  (Cr(VI)) 溴溴多 苯 (PBB) 溴 醚多 二苯
(PBDE)

打印引擎 X O X X O O

控制面板 O O O O O O

塑料外壳 O O O O O O

组格式化板 件 X O O O O O

碳粉盒 X O O O O O

O: 类表示在此部件所用的所有同 材料中， 质所含的此有毒或有害物 均低于 SJ/T11363-2006 的限制要
求。

X: 类表示在此部件所用的所有同 材料中， 种 质至少一 所含的此有毒或有害物 高于 SJ/T11363-2006 的限
制要求。
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หมายเหต:ุ 引用的“环保使用期限” 产是根据在正常温度和湿度条件下操作使用 品而确定的。
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ดชันี

D
dpi (จุดตอนิ้ว)

HP ImageREt 2400 40
ขอกําหนดรายละเอียด 2

G
grayscale (โทนสีเทา)

การแกไขปญหา 76

H
HP ImageREt 2400 40
HP Instant Support Professional

Edition (ISPE) 88
HP SupportPack 90

I
ImageREt 2400 2,  40
Instant Support Professional

Edition (ISPE) 88

S
SupportPack, HP 90

W
Windows

การตัง้คาไดรเวอร 11,  27
การลบซอฟตแวร 12
ความชวยเหลือ, ไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ 25

ซอฟตแวรสําหรับ 45
เวอรชันที่สนับสนุน 8
ไดรเวอรที่สนับสนุน 9

ก
กระดาษ

ขนาดกระดาษ, การเลือก 31
ขนาดที่รองรับ 17
คูมือขอกําหนด 84
จํานวนหนาตอแผน 35

มวนงอ, การแกไขปญหา 75
ยน 75

กระดาษติด
ขอความแสดงขอผิดพลาด 63
ตําแหนง 67
ถาดกระดาษออก, การแกปญหา 70
ทางเดินกระดาษ, การแกปญหา 69
สาเหตุทั่วไป 67

กระดาษพับ, การแกไขปญหา 75
กระดาษพิเศษ

ขอกําหนด 20
กระดาษมัน

การส่ังซ้ือ 84
กระดาษมวนงอ 75
กระดาษยน, การแกไขปญหา 75
กระดาษหัวจดหมาย

การพิมพบน 30
กระดาษเปนคล่ืน, การแกไขปญหา 75
กลองเคร่ืองมือของ HP Color LaserJet

CP1210 Series
การตั้งคาความเขม 47
พาเลตต Microsoft Office Basic

Colors, การพิมพ 41
หนาการแกไขปญหาคุณภาพการ
พิมพ 77

เก่ียวกับ 45
แท็บการตั้งคาอุปกรณ 46
แท็บความชวยเหลือ 46
แท็บสถานะ 45

การขนสงเคร่ืองพิมพ 91
การขยายขนาดเอกสาร 31
การขยายเวลารับประกัน 90
การดาวนโหลดซอฟตแวร

ระบบการพิมพ 7
การตั้งคา

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 46

คุณภาพงานพิมพ 29
ช็อตคัท (Windows) 27

ลําดับความสําคัญ 10
สี 40
ไดรเวอร 11

การตั้งคา RGB 39,  40
การตั้งคา sRGB 39,  40
การตั้งคากระดาษ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

การตั้งคาความเขม 47
การตั้งคาความเขมในการพิมพ 47
การตั้งคาบริการ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

การตั้งคาวัสดุพิมพ
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 48
การตั้งคาเคร่ืองพิมพ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

การติดตอ HP 88
การทําความสะอาด 55
การทํางานตออัตโนมัติ 48
การทิ้ง, หมดอายุ 104
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 104
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 91
การบํารุงรักษา

ขอตกลง 90
การปรับขนาดเอกสาร 31
การปรับสเกลเอกสาร 31
การปรับเทียบสี 47,  78
การพิมพ

การยกเลิก 26
การแกไขปญหา 79
บนกระดาษหัวจดหมาย 30
บนการดสต็อก 30
บนฉลาก 30
บนซองจดหมาย 30
บนทั้งสองดาน 34
บนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ 30
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บนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง 30
บนแบบฟอรมที่พิมพไวแลว 30
บนแผนใส 30
หนังสือเลมเล็ก 28

การพิมพ 2 ดาน 34
การพิมพขาวดํา

การแกไขปญหา 76
การพิมพสองดาน 34
การพิมพเกรยสเกล 38
การพิมพแบบ n-up 35
การยกเลิกการพิมพ 26
การรับประกัน

การขยายเวลา 90
ขยายเวลา 90
ตลับหมึกพิมพ 87
ผลิตภัณฑ 86

การรีไซเคิล
การสงคืนอุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 104

การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ 49
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 49
การลดขนาดเอกสาร 31
การลบซอฟตแวร Windows 12
การวางแนวกระดาษ, การตั้งคา 32
การสนับสนุน

ขอตกลงในการบํารุงรักษา 90
ฟอรมขอมูลการบริการ 92
ออนไลน 49

การสนับสนุนทางออนไลน 88
การสนับสนุนทางเทคนิค

ขอตกลงในการบํารุงรักษา 90
ฟอรมขอมูลการบริการ 92
ออนไลน 88

การส่ังซ้ือ
วัสดส้ิุนเปลืองและอุปกรณเสริม 82

การส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง
เว็บไซต 81

การเกลี่ยขอบ 38
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 50
การเก็บรักษา

เคร่ืองพิมพ 95
การเทียบสี 41
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 52
การแกไขกระดาษติด 48,  67
การแกไขปญหา

กระดาษติด 67
กระดาษมวนงอ 75
กระดาษยน 75

การปรับเทียบ 78
ขอความ 75
คณุภาพการพิมพ 72,  77
ผงหมึกเปอน 74
ผงหมึกเลอะเปนจุด 73
ผงหมึกไมตดิกระดาษ 74
พิมพกระดาษชา 79
รอยเปอนซํ้า 76
รายการตรวจสอบ 58
สายเคเบิล USB 79
สี 76
หนาวาง 79
หนาเอกสารเอียง 75
หมึกกระจัดกระจาย 76
หมึกเลือน 73
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 79
เสน, หนากระดาษที่พิมพ 73

การแจงขอมูลสถานะ , การตั้งคา 48
การแจงเตือน, การตั้งคา 45
การดสต็อค

การพิมพบน 30

ข
ขนาด, กระดาษ

การเลือกถาด 24
ขั้วตอไฟฟา, ที่ตั้ง 3
ขอกําหนด

คณุลักษณะ 2
ภายนอก 94
ระดบัเสียง 98
สภาพแวดลอม 95
เอกสาร 84
เอียง 100
ไฟฟา 96

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพิมพ 94
ขอกําหนดดานพลังงาน 96
ขอกําหนดดานระดบัเสียงรบกวน 98
ขอกําหนดทางดานไฟฟา 96
ขอกําหนดภายนอก 94
ขอกําหนดเก่ียวกับความชืน้ 95
ขอกําหนดเก่ียวกับความสูง 95
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอม 95
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 95

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 95
ขอกําหนดเสียงรบกวน 98
ขอความ, การแกไขปญหา

ตวัอักษรผิดรูป 75
ขอความการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง 65
ขอความติดตั้งอุปกรณส้ินเปลือง 65

ขอความเปล่ียนอุปกรณส้ินเปลือง 65
ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพิมพซับ
ซอนเกินไป 64

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพ
ผิด 65

ขอความแสดงขอผิดพลาดอุปกรณส้ิน
เปลืองไมถูกตอง 65

ขอจํากัดของวัสดุ 104
ขอตกลง, การบํารุงรักษา 90
ขอตกลงการบริการ 90
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 90
ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนา
ดา 107

ขอผิดพลาด
ซอฟตแวร 80

ขอผิดพลาดในการสื่อสารของเครื่อง 64

ค
ควบคุมขอบ 38
ความจุ

ถาดกระดาษออก 2
ความชวยเหลือ, ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Windows 25
ความชวยเหลือแบบออนไลน, ไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ Windows 25

ความละเอียด
HP ImageREt 2400 40
การลดอัตโนมัติ 48
ขอกําหนดรายละเอียด 2
คณุลักษณะ 2

ความสวาง
งานพิมพสีซีด, การแกปญหา 73

ความเขม
ความเขมในการพิมพ 47

ความเขากันไดกับ Energy Star 2
ความเร็ว

ขอกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิมพ 2

คุณภาพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 47
พิมพ, การแกปญหา 72

คุณภาพการพิมพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 47
การแกไขปญหา 72
หนาการแกปญหา 77
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คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 47
พิมพ, การแกปญหา 72

คุณภาพงานพิมพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 47
การตัง้คา 29
พิมพ, การแกปญหา 72

คุณลักษณะ 2
คุณสมบัตขิองความสามารถในการเขาใช
งาน 2

เคร่ือง, การทําความสะอาด 55
โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 103

จ
จํานวนหนาตอแผน 35
จุด, การแกไขปญหา 73
จุดตอน้ิว (dpi)

HP ImageREt 2400 40
ขอกําหนดรายละเอียด 2

ฉ
ฉลาก

การพิมพบน 30

ช
ช็อตคัท 27

ซ
ซองจดหมาย

การพิมพบน 30
ซอฟตแวร

Windows 13
การตัง้คา 10
การลบใน Windows 12
ปญหา 80
เว็บไซต 7

ซอฟตแวรระบบการพิมพ 7

ด
ไดรเวอร

การตัง้คา 10,  11
การตัง้คา Windows 27
ความชวยเหลือ, Windows 25
ชอ็ตคัท (Windows) 27
ที่สนับสนุน 9
ใหมาพรอมกัน 2

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
ความชวยเหลือ, Windows 25
ที่สนับสนุน 9

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การจัดเก็บ 50
การรับประกัน 87
การรีไซเคิล 103
การเปลี่ยน 52
การใชเม่ือหมึกหมด 50
ขอความการส่ังซ้ือ 65
ขอความแสดงขอผิดพลาด 65
ขอความใหเปล่ียน 65
ที่ไมใชของ HP 65
สถานะ, การดู 45
ไมใชของ HP 50

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 50
การรับประกัน 87
การรีไซเคิล 103
การเปลี่ยน 52
การใชเม่ือหมึกหมด 50
ขอความการส่ังซ้ือ 65
ขอความแสดงขอผิดพลาด 65
ขอความใหเปล่ียน 65
ที่ไมใชของ HP 65
สถานะ, การดู 45
ไมใชของ HP 50

ตลับหมึกพิมพ, การตั้งคา 48
ตลับหมึกพิมพ, การเขาใช 3
ตัวอักษร, การแกไขปญหา 75
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต 88
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 88

ถ
ถาด

กระดาษติด, การแกปญหา 68
การตั้งคา 46
ความจุ 2
ที่ตั้ง 3

ถาด 1
กระดาษติด, การแกปญหา 68
ความจุ 3
ที่ตั้ง 3

ถาด, กระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 70
ที่ตั้ง 3

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
ความจุ 2

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 70
ความจุ 2
ที่ตัง้ 3

แถบ, การแกไขปญหา 73

ท
ทางเดินกระดาษ

กระดาษติด, การแกปญหา 69
แท็บการตั้งคาอุปกรณ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 46

แท็บความชวยเหลือ
กลองเคร่ืองมือของ HP Color

LaserJet CP1210 Series 46

น
แนวตัง้, การตั้งคา 32
แนวนอน, การตั้งคา 32

บ
บริการ

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 91
ขอตกลง 90
ตวัแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 88
แบบฟอรมขอมูล 92

บริการลูกคา
ออนไลน 88

แบตเตอร่ีที่ใหมา 104
แบบฟอรมที่พิมพไวแลว

การพิมพบน 30

ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 107
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 107
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 107
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 107

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 107

ประกาศเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน 106
ประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิต 5
ประเภท, กระดาษ

การเลือกถาด 24
ประเภท, วัสดุพิมพ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

ปุม, แผงควบคุม 4
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ผ
ผงหมึกเปอน, การแกไขปญหา 74
ผงหมึกไมตดิ, การแกไขปญหา 74
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 104
แผงควบคุม

การตัง้คา 10
ที่ตัง้ 3
ปุมและไฟสัญญาณ 4
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 59

แผนใส
การพิมพบน 30
การส่ังซ้ือ 84

ฝ
ฝาดานหนา, ที่ตัง้ 3
ฝาปดชองเพ่ือเขาสูบริเวณที่กระดาษติด, ที่
ตั้ง 3

ฝาปดดานหลัง, ที่ตั้ง 3
ฝายบริการลูกคาของ HP 88
ฝายสนับสนุนลูกคา

ขอตกลงในการบํารุงรักษา 90
ฟอรมขอมูลการบริการ 92

พ
พอรต

ชนิดที่รวมไว 2
พอรต USB

การแกไขปญหา 79
ชนิดที่รวมไว 2
ที่ตัง้ 3

พอรตอินเตอรเฟส
ชนิดที่รวมไว 2

พาเลตต Microsoft Office Basic
Colors, การพิมพ 41

พิมพเอกสารบน 31
พ้ืนที่, การตั้งคา

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

พ้ืนหลัง, สีเทา 73
พ้ืนหลังสีเทา, การแกไขปญหา 73

ฟ
ฟวเซอร

กระดาษติด, การแกปญหา 69
ขอผิดพลาด 63

ไฟสัญญาณ, แผงควบคมุ 4

ร
รหัสการผลิต 5
รอยเปอนซํ้า, การแกไขปญหา 76
ระดับการแกไข 5

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 2,  8,  9
รายละเอียด

หมายเลขรุนและหมายเลข
ผลิตภัณฑ 5

ร้ิว, การแกไขปญหา 73
รูปแบบไฟสัญญาณ 59
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 59

ล
ลายนํ้า 33
ลําดับความสําคัญ, การตั้งคา 10
ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 46

เลอะเปนจุด, การแกไขปญหา 73

ว
วัสดุพิมพ

ขนาดที่รองรับ 17
ขนาดเอกสาร, การเลือก 31
คูมือขอกําหนด 84
ที่รองรับ 17
มวนงอ, การแกไขปญหา 75
ยน 75
หลายหนาในหนาเดียว 35

วัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง 30
วัสดุพิมพที่รองรับ 17
วัสดุพิเศษ

ขอกําหนด 20
วัสดุส้ินเปลือง

การส่ังซ้ือ 49,  82
สถานะ, การดู 45

เวลาพักเคร่ือง, การตั้งคา 48
เว็บไซต

การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 82
การส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง 81
ซอฟตแวร, การดาวนโหลด 7
บริการลูกคา 88
รายงานของปลอม 50
เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 105

ศ
ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 50

ศูนยฮอตไลนแจงเร่ืองของปลอม 50

ส
สถานะ

การดู 45
การแจงเตอืน 45

สนับสนุน
ออนไลน 88

สวิตชเปด/ปด 3
สวิตชเปด/ปดเคร่ือง 3
สหภาพยุโรป, การทิ้งขยะ 105
สัญญา, การบํารุงรักษา 90
สายเคเบิล

USB, การแกไขปญหา 79
สี

HP ImageREt 2400 40
sRGB 39,  40
การจัดการ 38
การปรับ 38
การปรับเทียบ 47,  78
การพิมพเทียบกับหนาจอ 41
การเทียบ 41
การแกไขปญหา 76
ควบคุมขอบ 38
ตวัเลือกฮาลฟโทน 38
พาเลตต Microsoft Office Basic

Colors 41
พิมพแบบเกรยสเกล 38

สีเทากลาง 38
เสน, การแกไขปญหา

หนากระดาษที่พิมพ 73
เสนในแนวตัง้, การแกไขปญหา 73

ห
หนังสือเลมเล็ก 28
หนวยความจํา

ขอกําหนดรายละเอียด 2
หนากระดาษ

พิมพชา 79
วางเปลา 79
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 79
เอียง 75

หนาขอมูล 44
หนาตอนาที 2
หนาวาง, การแกไขปญหา 79
หนาเอกสารเอียง 75
หนาเอกสารไมตรง 75
หมายเลขผลิตภัณฑ 5
หมายเลขรุน 5
หมึก

หมึกกระจัดกระจาย, การแกไข
ปญหา 76

เปอน, การแกไขปญหา 74
เลอะเปนจุด, การแกไขปญหา 73
ไมติดกระดาษ, การแกไขปญหา 74
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หมึกกระจัดกระจาย, การแกไข
ปญหา 76

หมึกซีดจาง, การแกไขปญหา 73
หมึกเลือน 73
หลายหนาในหนาเดียว 35
โหมดการพิมพ

กลองเคร่ืองมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48

อ
อุปกรณส้ินเปลือง

การปลอมแปลง 50
การรีไซเคิล 103
การส่ังซ้ือ 81
ขอความการสั่งซ้ือ 65
ขอความแสดงขอผดิพลาด 65
ขอความแสดงขอผดิพลาดวาไมถูก
ตอง 65

ขอความใหเปล่ียน 65
ที่ไมใชของ HP 65
ไมใชของ HP 50

อุปกรณส้ินเปลืองของปลอม 50
อุปกรณส้ินเปลืองที่ปลอมแปลง 50
อุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP 50,

65
อุปกรณเสริม

การส่ังซ้ือ 81,  82
เอกสาร 84
เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของ
วัสด ุ(MSDS) 105

เอียง
ขอกําหนด 100
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