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พืน
้ ฐาน

●

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

●

สํารวจเครื่องพิมพ

1

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
●

พิมพบนกระดาษขนาด Letter และ A4 ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 8 หนาตอนาที (ppm) สําหรับพิมพสี และ 12 ppm
สําหรับขาวดํา

●

ี่ วามละเอียด 600 จุดตอนิ้ว (dpi)
พิมพทค

●

สามารถปรับแตงการตัง้ คาเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพทด
ี่ ีทส
ี่ ุดได

●

่ ลับหมึกพิมพสามารถ
ตลับหมึกพิมพใชผงหมึก HP ColorSphere โปรดดูขอมูลเกีย่ วกับจํานวนหนาทีต
ั การใชงานเฉพาะ
่ ม
ิ พไดจริงขึ้นอยูกบ
พิมพไดที่ www.hp.com/go/pageyield จํานวนหนาทีพ

หนวยความจํา

●

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

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ นับสนุน

●

Windows 2000

●

Windows XP Home/Professional

●

Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

●

Windows Vista

●

ถาด 1 ใสสื่อสําหรับพิมพไดสูงสุด 150 แผนหรือซองจดหมาย 10 ซอง

●

ถาดกระดาษออกสามารถบรรจุวัสดุพม
ิ พไดสูงสุด 125 แผน

่ งพิมพ
คุณสมบัตข
ิ องไดรเวอรเครือ

●

ImageREt 2400 จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ 2400 จุดตอนิว้ (dpi) ซึ่งจะไดงานพิมพสําหรับ
ธุรกิจทีเ่ ปนขอความและภาพกราฟกคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว

การเชือ่ มตออินเตอรเฟส

●

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

คุณสมบัตด
ิ านสิง่ แวดลอม

●

หากตองการทราบสถานะการไดัรับ ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี้ โปรดดูเอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑหรือขอกําหนด

การพิมพแบบประหยัด

●

มีการพิมพแบบ N หนา (การพิมพมากกวาหนึง่ หนาในแผนเดียว)

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพมต
ี ัวเลือกสําหรับพิมพสองดานดวยตนเอง

อุปกรณสน
ิ้ เปลือง

●

ตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบไมใหมีการสั่นไหว

ความสามารถในการเขาใชงาน

●

คูมือผูใชแบบออนไลนใชกบ
ั โปรแกรมอานหนาจอขอความได

●

ติดตั้งและใสตลับหมึกพิมพไดดวยมือขางเดียว

●

เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

การพิมพ

การจัดการกระดาษ

2

บท 1 พื้นฐาน

THWW

สํารวจเครือ
่ งพิมพ
ภาพดานหนา
1
2
5

3
4

1

ถาดกระดาษออก (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 125 แผน)

2

ฝาดานหนา (สามารถเขาถึงตลับหมึกพิมพได)

3

ฝาปดชองเพือ
่ เขาสูบริเวณทีก
่ ระดาษติด

4

ถาด 1 (ใสกระดาษมาตรฐานได 150 แผน)

5

แผงควบคุม

ภาพดานหลังและดานขาง

1
2
3
4

THWW

1

พอรต Hi-Speed USB 2.0

2

ฝาปดดานหลัง (สําหรับนํากระดาษทีต
่ ิดออก)

3

สวิตชเปด/ปดเครื่อง

4

ขั้วตอไฟฟา

สํารวจเครื่องพิมพ

3

ภาพรวมแผงควบคุม
เครื่องพิมพมีปุมและไฟสัญญาณตอไปนี้บนแผงควบคุม

2

3

4

1

5

7

6

1

ไฟสถานะตลับหมึก: แสดงวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม เมื่อตลับหมึกพิมพหมด ไฟสัญญาณทีเ่ กีย่ วของจะกะพริบ

2

ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมพิมพงาน

3

ปุมและไฟสัญญาณทํางานตอ: แสดงวางานพิมพหยุดชัว่ คราว กดปุมนี้เพื่อทําการพิมพงานพิมพปจจุบันตอ

4

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาฝาเปดอยูหรือมีขอผิดพลาดอื่นๆ

5

ไฟสถานะกระดาษหมด: แสดงวาเครื่องพิมพไมมีกระดาษเหลืออยู

6

ปุมยกเลิก: ในการยกเลิกงานพิมพทก
ี่ ําลังพิมพอยู ใหกดปุม ยกเลิก

7

ไฟสถานะกระดาษติดขัด: แสดงวามีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: ดูคําอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
ในหนา 59

การเชือ
่ มตอ USB
หมายเหตุ: หาม เชื่อมตอสาย USB กอนติดตัง้ ซอฟตแวร โปรแกรมการติดตั้งจะแจงใหทราบวาควรเชือ
่ มตอสาย
USB ในขั้นตอนใด
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนการเชื่อมตอดวย USB 2.0 คุณตองใชสายเคเบิล USB ชนิด A-ถึง-B สําหรับงานพิมพ

4

บท 1 พื้นฐาน

THWW

หมายเลขรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ

หมายเลขรุนและหมายเลขผลิตภัณฑจะอยูในปายแสดงขอมูลผลิตภัณฑที่ติดอยูดานในของชองเปดดานหนา

ในปายจะมีขอมูลเกี่ยวกับประเทศ/พื้นที่ที่ผลิตและระดับรุน วันที่ผลิต รหัสผลิต และหมายเลขที่ผลิตของเครื่องพิมพ และมี
ขอมูลขนาดกําลังจายไฟและขอบังคับในการใชงานดวย
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สํารวจเครื่องพิมพ

THWW

6

บท 1 พื้นฐาน

THWW

2

THWW

ซอฟตแวร

●

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

●

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ

●

การลบซอฟตแวรเครื่องพิมพ

●

ยูทิลิตี้

7

ระบบปฏิบต
ั ิการที่สนับสนุน
เครื่องพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปนี้:

8

●

Windows 2000

●

Windows XP Home/Professional

●

Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

●

Windows Vista

บท 2 ซอฟตแวร

THWW

ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
เครื่องพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows ที่ทําใหคอมพิวเตอรติดตอสื่อสารกับเครื่องพิมพได ซอฟตแวรนี้จะ
เรียกวาไดรเวอรเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครื่องพิมพชวยใหคณ
ุ สามารถเขาไปที่คณ
ุ ลักษณะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน การพิมพ
บนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายน้ํา
หมายเหตุ: ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุดไดที่ www.hp.com/support/ljcp1210series โปรแกรมการติด
ตั้งสําหรับซอฟตแวรเครื่องพิมพจะตรวจสอบการเชือ
่ มตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพื่อดาวนโหลดไดรเวอร
เวอรชน
ั ลาสุด โดยขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

THWW

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

9

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา
หมายเหตุ: ชื่อคําสั่งและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

10

●

กลองโตตอบการตัง้ คาหนากระดาษ คลิก การตัง้ คาหนากระดาษ หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน
่ ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงจากที่อื่นๆ

●

กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพื่อ
เปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่เปลี่ยนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลี่ยน
แปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

●

กลองโตตอบคุณสมบัตเิ ครือ
่ งพิมพ (ไดรเวอรเครื่องพิมพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพื่อเปดไดรเวอร
เครื่องพิมพ คาที่เปลี่ยนในกลองโตตอบ คุณสมบัตเิ ครื่องพิมพ จะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวที่อื่นในซอฟตแวรที่ใช
พิมพ

●

คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ: คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คานั้น
จะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตัง้ คาหนากระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัตเิ ครื่องพิมพ

บท 2 ซอฟตแวร

THWW

เปดไดรเวอรเครือ
่ งพิมพและเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาการพิมพ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

การเปลี่ยนการตัง้ คางานพิมพทต
ี่ องการ
พิมพทงั้ หมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

Windows 2000, XP,
Server 2003 และ
Vista

1.

ในเมนู File (ไฟล) ของ
โปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก
Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ
Preferences (กําหนด
ลักษณะ)

การเปลี่ยนการตัง้ คาเริม
่ ตนสําหรับงาน
พิมพทงั้ หมด

1.

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนีเ้ ปนกระบวนการทีใ่ ชเปนสวน
ใหญ

1.

คลิกขวาทีไ่ อคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences
(กําหนดลักษณะการพิมพ)

คลิกทีป
่ ม
ุ 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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer
2.

THWW

คลิกทีป
่ ม
ุ 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)

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครือ
่ ง

2.

คลิกขวาทีไ่ อคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties (คุณสมบัติ)

3.

จากนัน
้ คลิกทีแ
่ ถบ จัดโครงแบบ

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ

11

การลบซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ

12

1.

คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทุกโปรแกรม

2.

คลิก HP และคลิก HP Color LaserJet CP1210 Series

3.

คลิก ยกเลิกการติดตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อลบซอฟตแวร

บท 2 ซอฟตแวร

THWW

ยูทิลต
ิ ี้
ซอฟตแวร กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้:
●

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

●

ดูขอมูลการแกไขปญหา

●

ดูเอกสารแบบออนไลน

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะ
ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของเครื่องพิมพ
ซอฟตแวรยงั มีการแจงเตือนแบบปอปอัปเมื่อเกิดเหตุการณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเครื่องพิมพ การแจง
เตือนจะมีขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา

THWW

ยูทิลิตี้

13
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บท 2 ซอฟตแวร

THWW

3

THWW

กระดาษและวัสดุพิมพ

●

การทําความเขาใจเรื่องกระดาษและการใชวัสดุพิมพ

●

ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพที่รองรับ

●

ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

●

ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

●

การใสกระดาษและวัสดุพิมพ

15

การทําความเขาใจเรือ
่ งกระดาษและการใชวส
ั ดุพม
ิ พ
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดที่ปรากฏในคูมือผูใชนี้ กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปนี้:
●

งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

●

กระดาษติดมากขึน
้

●

ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือใช
งานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใช
กระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออื่น เนื่องจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได
อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือนี้ แตยงั ไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได
ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหา
กับผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการให
บริการของ Hewlett-Packard

16

บท 3 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

ขนาดกระดาษและวัสดุพม
ิ พที่รองรับ
ผลิตภัณฑนี้รองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด
หมายเหตุ: หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษที่เหมาะสมในไดรเวอร
พิมพกอนที่จะทําการพิมพ
ตาราง 3-1 ขนาดกระดาษและวัสดุพม
ิ พที่รองรับ
ขนาด

ขนาด

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.

4x6

107 x 152 มม.

5x8

127 x 203 มม.

10 x 15 ซม.

100 x 150 มม.

กําหนดเอง

(76 - 216) x (127 - 356) มม.

ถาด 1

ตาราง 3-2 ซองจดหมายและโปสการดทีร่ องรับ

THWW

ขนาด

ขนาด

Envelope #10

105 x 241 มม.

Envelope DL

110 x 220 มม.

Envelope C5

162 x 229 มม.

ถาด 1

ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพที่รองรับ
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ตาราง 3-2 ซองจดหมายและโปสการดทีร่ องรับ (ตอ)
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ขนาด

ขนาด

Envelope B5

176 x 250 มม.

Envelope Monarch

98 x 191 มม.

โปสการด

100 x 148 มม.

Double postcard

148 x 200 มม.

บท 3 กระดาษและวัสดุพิมพ

ถาด 1

THWW

ประเภทกระดาษทีร่ องรับและความจุของถาด
ประเภทกระดาษ

ขนาด1

น้าํ หนัก

ความจุ2

การวางแนวกระดาษ

กระดาษ รวมทั้งประเภทตอไป
นี้:

ต่าํ สุด: 76 x 127 มม.
(3 x 5 นิว้ )

60 ถึง 90 g/m2
(16 ถึง 24 ปอนด)

ไมเกิน 150 แผน

●

ธรรมดา

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

●

กระดาษหัวจดหมาย

สูงสุด: 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิว้ )

●

สี

●

กระดาษแบบฟอรม

●

กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ

●

กระดาษรีไซเคิล

75 g/m2 (20 ปอนด สําหรับ
กระดาษบอนด)

กระดาษหนา

เหมือนกับกระดาษ

ไมเกิน 200 g/m2 (53 ปอนด)

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้ )

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษปก

เหมือนกับกระดาษ

ไมเกิน 200 g/m2 (53 ปอนด)

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้ )

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษผิวมัน

เหมือนกับกระดาษ

ไมเกิน 220 g/m2 (59 ปอนด)

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิว้ )

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

แผนใส

A4 หรือ Letter

ความหนา: 0.12 ถึง 0.13 มม.
(4.7 ถึง 5.1 mils)

ไมเกิน 50 แผน

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ฉลาก3

A4 หรือ Letter

ความหนา: ไมเกิน 0.23 มม.
(9 mils)

ไมเกิน 50 แผน

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ซองจดหมาย

●

COM 10

ไมเกิน 90 g/m2 (24 ปอนด)

ไมเกิน 10 ซอง

●

Monarch

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ดานตราไปรษณียากรอยูดาน
หลังของถาด

●

DL

●

C5

●

B5
ไมเกิน 50 แผน

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

โปสการดหรือบัตรดัชนี

THWW

100 x 148 มม.
(3.9 x 5.8 นิว้ )

1

ผลิตภัณฑนี้สามารถใชวัสดุสําหรับพิมพไดหลายขนาด ทัง้ ขนาดมาตรฐานและขนาดที่กาํ หนดเอง ตรวจสอบขนาดทีใ่ ชไดจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

2

ความจุอาจตางกันไปตามน้าํ หนักและความหนาของวัสดุพม
ิ พ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม

3

ความเรียบ: 100 - 250 (Sheffield)

ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด
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ขอกําหนดเกีย่ วกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพม
ิ พ
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนการพิมพบนสื่อพิเศษ ใชขอกําหนดตอไปนี้เพื่อสรางงานพิมพที่นาพอใจ เมื่อใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุ
พิมพ ดูใหแนใจวา ไดตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอรพิมพของทานเพื่อใหไดงานพิมพที่ดท
ี ี่สุดแลว
ขอควรระวัง: เครื่องพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพื่อยึดอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุด
อยางแมนยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดับสูง การใชกระดาษแบบ
อิงคเจ็ตที่ไมไดออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีนี้อาจทําใหเครื่องพิมพของทานชํารุดเสียหายได
ชนิดวัสดุพม
ิ พ

ควร

ซองจดหมาย

●

วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

●

●

ใชซองจดหมายทีร่ อยตอของซองยาวไปจน
ถึงมุมของซองจดหมาย

หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ติด
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

●

ใชแถบกาวทีล่ อกออกไดทผ
ี่ านการอนุมัติ
ั เครื่องพิมพเลเซอร
ใหใชกบ

หามใชซองจดหมายที่มีทห
ี่ นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบ
่ ุรองและเคลือบ

●

หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดุสังเคราะห
อื่น

●

●

ใชเฉพาะฉลากทีด
่ านหลังไมมส
ี ิ่งใดติดอยู
้
เทานัน

●

หามใชฉลากทีย่ นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

●

ใชฉลากทีว่ างไดราบกับพื้น

●

หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

●

ใชฉลากทัง้ แผน

●

ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ ดรับอนุมัติใหใชกบ
ั
เครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น

●

หามใชวัสดุพม
ิ พประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนุมัติใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอร

●

วางแผนใสบนพืน
้ ผิวทีเ่ รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

แบบฟอรมทีม
่ ีหัวจดหมายและทีม
่ ีการพิมพมา
กอนแลว

●

ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ
่ นุมัติใหใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอร
เทานัน
้

●

หามใชกระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา

●

ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัตใิ หใช
กับเครื่องพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเรื่องน้ําหนักสําหรับ
้
ผลิตภัณฑนเี้ ทานัน

●

หามใชกระดาษทีห
่ นักกวาทีร่ ะบุไวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ
่ นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี้ เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
ั
กระดาษของ HP ทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หใชกบ
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ

●

ใชเฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หใชกับเครื่องพิมพ
เลเซอรเทานั้น

●

หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ
่ อกแบบมาใหใชกบ
ั ผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต

ฉลาก

แผนใส
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ไมควร

บท 3 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

การใสกระดาษและวัสดุพม
ิ พ
1.

ดึงถาดออกจากเครื่องและนํากระดาษออก

2.

เลื่อนตัวกั้นความยาวและความกวางของกระดาษ

●

ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหดึงถาดโดยกดแท็บสวนขยายของถาดคางไวขณะดึงดานหนาของถาดเขาหา
ตัวคุณ

หมายเหตุ:
นิ้ว)

THWW

เมื่อใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยายจากทางดานหนาของเครื่องประมาณ 51 มม. (2

การใสกระดาษและวัสดุพิมพ
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3.

ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอกันทัง้ สี่มุม เลื่อนตัวกั้นความยาวและความกวางของกระดาษ
ใหชิดกับปกกระดาษ

4.

กดกระดาษลงเพื่อใหปกกระดาษอยูต่ํากวาแท็บขีดจํากัดกระดาษที่ดานขางของถาด

5.

เลื่อนถาดกลับเขาไปในเครื่อง

บท 3 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

4

THWW

งานพิมพ

●

เปลี่ยนแปลงไดรเวอรเครื่องพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

●

ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ยกเลิกการพิมพ

●

การสรางและการใชช็อตคัทสําหรับการพิมพใน Windows

●

พิมพหนังสือเลมเล็ก

●

การตัง้ คาคุณภาพงานพิมพ

●

พิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ

●

ปรับขนาดเอกสาร

●

การกําหนดการวางแนวกระดาษที่จะพิมพ

●

การใชลายน้ํา

●

การพิมพทั้งสองดานของกระดาษ (พิมพสองดานดวยตนเอง)

●

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows
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เปลีย่ นแปลงไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ
การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขน
ึ้ อยางเห็นไดชด
ั สําหรับกระดาษที่มีน้ําหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาที่ผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ
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1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

4.

ในกลองรายการ ประเภท หรือ ขนาด ใหเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษที่ถูกตอง

5.

คลิก OK

บท 4 งานพิมพ

THWW

ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเครื่องพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเครื่องหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเครื่องพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเกี่ยวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหนึ่ง
คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้

THWW

●

ในกลองโตตอบ คุณสมบัติ ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหคลิกที่ปุม ความชวยเหลือ

●

กดปุม F1 บนแปนพิมพ

●

คลิกเครื่องหมายคําถามที่มุมขวาบนในหนาจอไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

คลิกขวาที่รายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?

ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ

25

ยกเลิกการพิมพ
ทานสามารถยกเลิกการพิมพจากตําแหนงตอไปนี้:
●

แผงควบคุมเครือ
่ งพิมพ: ในการยกเลิกงานพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

●

โปรแกรมซอฟตแวร: ตามปกติแลว กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทานสักครู เพื่อใหสามารถยกเลิกการ
พิมพได

●

คิวการพิมพของ Windows: หากมีการพิมพคางอยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือตัวเก็บพัก
การพิมพ ใหลบงานพิมพนั้น
●

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

ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อเปดหนาตาง เลือกงานพิมพของคุณ และคลิกที่ ลบ
หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังกระพริบอยูหลังจากที่ทานไดยกเลิกงานพิมพแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยงั คงสงงาน
พิมพนี้ไปยังเครื่องพิมพ ใหทานลบงานพิมพนั้นออกจากคิวการพิมพ หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอรสงขอมูลเสร็จ เครื่องพิมพ
จะกลับสูสถานะพรอม
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บท 4 งานพิมพ

THWW

การสรางและการใชชอ
็ ตคัทสําหรับการพิมพใน Windows
ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการตั้งคาไดรเวอรปจจุบันเพื่อนํากลับมาใชใหม
การสรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแท็บ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

4.

เลือกการตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณตองการใช คลิก Save As (บันทึกเปน)

5.

ในชอง ช็อตคัทสําหรับการพิมพ ใหพิมพชื่อช็อตคัท

6.

คลิก OK

การใชชอ
็ ตคัทสําหรับการพิมพ
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแท็บ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

4.

เลือกช็อตคัทที่คุณตองการใชจากชอง ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

5.

คลิก OK
หมายเหตุ: หากตองการใชการตั้งคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือก คาทีต
่ งั้ จากโรงงาน

THWW

การสรางและการใชช็อตคัทสําหรับการพิมพใน Windows
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พิมพหนังสือเลมเล็ก
ทานสามารถพิมพหนังสือเลมเล็กบนกระดาษขนาด Letter, Legal หรือ A4
1.

ใสกระดาษลงในถาด

2.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

3.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

4.

คลิกแท็บ งานพิมพทอ
ี่ อกมา

5.

เลือกกลองกาเครื่องหมาย พิมพทงั้ สองดาน (ดวยตนเอง)

6.

จากรายการดร็อปดาวน โครงรางหนังสือเลมเล็ก ใหเลือก เย็บเลมดานซาย หรือ เย็บเลมดานขวา

7.

คลิก OK

8.

พิมพเอกสาร
ไดรเวอรเครื่องพิมพจะพรอมตใหคณ
ุ ใสกระดาษเพื่อพิมพดานที่สอง

9.
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พับและเย็บกระดาษ

บท 4 งานพิมพ

THWW

การตัง้ คาคุณภาพงานพิมพ
การตั้งคาคุณภาพงานพิมพจะสงผลกระทบตอความละเอียดในการพิมพและการใชผงหมึก
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่คณ
ุ ตองการใช
เลือก พิมพขอความทัง้ หมดเปนสีดาํ เพื่อประหยัดหมึกพิมพสี เครื่องพิมพจะใชเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดําในการพิมพขอ
ความสีดําแทนการผสมสี 4 สีเพื่อสรางขอความสีดํา

THWW

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพ
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พิมพบนวัสดุพม
ิ พชนิดพิเศษ
ใชเฉพาะวัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพนี้เทานั้น โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 15
ขอควรระวัง: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในไดรเวอรเครื่องพิมพถูกตอง เครื่องพิมพจะปรับ
อุณหภูมิฟวเซอรตามการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพ เมื่อพิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ การปรับคานี้จะปองกันไมให
ฟวเซอรทําใหวัสดุพิมพเสียหายเมื่อปอนวัสดุผานเครื่องพิมพ
1.
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ใสวัสดุพิมพลงในถาด
●

ใสซองจดหมายโดยหงายดานหนาขึ้นและใหดานตราไปรษณียากรอยูดานหลังของถาด

●

ใสกระดาษและวัสดุพิมพอื่นๆ โดยหงายหนาขึ้นและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

●

เพื่อพิมพทั้งสองดาน ใหใสกระดาษโดยคว่ําหนาลงและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

2.

ปรับตัวกั้นความยาวและความกวางของกระดาษตามขนาดของวัสดุพิมพ

3.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

4.

เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

5.

บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพที่ถูกตอง หรือเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบนแท็บ
ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

6.

สั่งพิมพงานไดตามตองการ

บท 4 งานพิมพ

THWW

ปรับขนาดเอกสาร
ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกติ นอกจากนี้ ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได
ลดหรือเพิม
่ ขนาดเอกสาร
1.

ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3.

ในแถบ ลักษณะ ถัดจาก % ของขนาดจริง ใหพิมพเปอรเซ็นตที่คุณตองการยอหรือขยายเอกสารของคุณ
ทานสามารถใชแถบเลื่อนในการปรับเปอรเซ็นตได

4.

คลิก OK

การพิมพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกัน
1.

ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3.

ในแถบ ลักษณะ ใหคลิก พิมพเอกสารบน

4.

เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

5.

ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดีกับกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน ไมได เลือกตัวเลือก ปรับขนาดให

พอดี
6.

THWW

คลิก OK

ปรับขนาดเอกสาร
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การกําหนดการวางแนวกระดาษทีจ่ ะพิมพ
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1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

ในแถบ ตกแตง ใหเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน ในสวน การวางแนวกระดาษ

3.

คลิก ตกลง

บท 4 งานพิมพ

THWW

การใชลายน้าํ
ลายน้ําคือขอความที่พิมพเปนพื้นหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"
1.

ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3.

จากแถบ ลักษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

4.

คลิกลายน้ําที่ทานตองการใช ในการสรางลายน้ํา คลิกที่ แกไข

5.

หากทานตองการใหลายน้ําปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

6.

คลิก OK

ในการลบลายน้ํา ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

THWW

การใชลายน้ํา
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การพิมพทงั้ สองดานของกระดาษ (พิมพสองดานดวยตนเอง)
ในการพิมพทั้งสองดานของกระดาษ คุณตองพิมพดานแรก พลิกกระดาษ และใสลงในถาดอีกครั้ง แลวพิมพดานที่สอง
1.

จากเดสกท็อปของ Windows ใหคลิก Start, Settings แลวคลิก Printers (หรือ Printers and Faxes สําหรับ
Windows บางเวอรชน
ั )

2.

คลิกขวา HP Color LaserJet CP1210 Series และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ

3.

จากนั้น คลิกที่แถบ จัดโครงแบบ

4.

ในสวน การจัดการกระดาษ ใหเลือก ใชการพิมพสองดานดวยตนเองได

5.

คลิก OK

6.

เปดกลองโตตอบ Print ในโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชสั่งพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ทานจะตองคลิก File
แลวคลิก Print

7.

เลือก HP Color LaserJet CP1210 Series

8.

คลิก Properties หรือ Preferences ชือ
่ ตัวเลือกที่แนชัดขึน
้ อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชสั่งพิมพ

9.

คลิกแท็บ งานพิมพทอ
ี่ อกมา

10. เลือกกลองกาเครื่องหมาย พิมพทงั้ สองดาน (ดวยตนเอง)
11. คลิก OK
12. พิมพดานหนึ่งของเอกสาร
13. หลังจากที่พิมพดานหนึ่งแลว ใหนํากระดาษที่เหลือออกจากถาด และวางพักไวจนกวาคุณจะทําการพิมพสองดานดวยตน
เองเสร็จ
14. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน
15. ใสปกกระดาษลงในถาดโดยคว่ําดานที่พิมพลงและใหขอบดานบนอยูดานหลังของถาด
16. กดปุม ทํางานตอ เพื่อพิมพดานที่สอง
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บท 4 งานพิมพ

THWW

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได

1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

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

5.

หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา และ ลําดับหนา ที่ตองการ
●

6.

THWW

หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

คลิก OK เครื่องนี้จะไดรับการตัง้ คาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows
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บท 4 งานพิมพ

THWW

5

THWW

สี

●

การจัดการสี

●

การใชสีขั้นสูง

●

การเทียบสี
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การจัดการสี
โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อัตโนมัติ จะทําใหไดงานพิมพสีที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับเอกสารสี อยางไรก็ตาม ในบาง
ครั้งคุณอาจตองการพิมพเอกสารสีแบบเกรยสเกล (ขาวดํา) หรือเปลี่ยนตัวเลือกสีของเครื่องพิมพอันใดอันหนึ่ง
●

ใน Windows ใหใชการตัง้ คาที่แถบ สี ในไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อพิมพแบบเกรยสเกลหรือเปลี่ยนตัวเลือกสี

การพิมพแบบเกรยสเกล
เลือกตัวเลือก พิมพในโทนสีเทา จากไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ตัวเลือกนี้เหมาะสําหรับการพิมพ
เอกสารสีที่จะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ
เมื่อเลือก พิมพในสเกลสีเทา เครื่องพิมพจะใชโหมดขาวดํา ซึ่งลดการใชหมึกของตลับหมึกพิมพสี

ปรับสีอต
ั โนมัตห
ิ รือปรับสีดวยตนเอง
ตัวเลือกการปรับสีแบบ อัตโนมัติ จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแตละองคประกอบ
ในเอกสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูความชวยเหลือแบบออนไลนของไดรเวอรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: คา อัตโนมัติ คือคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท
ใชตัวเลือกการปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบสําหรับขอความ
กราฟก และภาพถาย เขาไปที่ตัวเลือกสีที่กําหนดเองจากแถบ สี เลือก ดวยตนเอง จากนั้นเลือก การตัง้ คา

ตัวเลือกสีสาํ หรับการปรับดวยตนเอง
ใชการปรับคาสีดวยตนเองเพื่อปรับคาตัวเลือก ฮาลฟโทน สําหรับขอความ, กราฟก และภาพถายทีละรายการ
หมายเหตุ: ในโปรแกรมที่แปลงขอความหรือกราฟกเปนภาพแรสเตอร การตั้งคา ภาพถาย จะควบคุมขอความและ
กราฟกดวย
ตาราง 5-1 ตัวเลือกสีสาํ หรับการปรับดวยตนเอง
รายละเอียดการตัง้ คา

ตัวเลือกการตัง้ คา

ฮาลฟโทน

●

ราบเรียบ ใหงานพิมพที่ดข
ี ึ้นสําหรับพืน
้ ทีก
่ ารพิมพขนาดใหญทเี่ ต็มไปดวยรูป
ทึบ และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนียนขึน
้ ใชเลือกตัวเลือกนีเ้ มื่อคุณตองการงาน
พิมพทส
ี่ ีเนียนกลืนเขากันทัง้ ภาพ

●

ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกที่ตองการความคมชัด
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม
่ ลี วดลายหรือมีรายละเอียดมาก ใหใชตัวเลือกนี้
เมื่อคุณตองการเนนทีก
่ รอบภาพคมชัดและรายละเอียดของภาพ

สีเทากลาง

●

คา สีเทากลาง จะกําหนดวิธท
ี ี่ใชในการสรางสีเทาในการพิมพขอ

ความ กราฟก และภาพถาย

เฉพาะสีดาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดาํ ) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ ดไมไดเปนสีจากการผสม

●

4 สี จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจากผงหมึกทัง้ 4 สี วิธีนท
ี้ ําใหได
่ ีความ
ระดับสีทเี่ รียบเนียนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดาํ ทีไ่ ดจะเปนสีดําทีม
เขมสูงสุด

ควบคุมขอบ

●

สูงสุด คือคาสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

การตั้งคา ควบคุมขอบ จะกําหนดวิธีการสรางขอบ การควบคุม
ขอบภาพมีองคประกอบ 2 ประการ คือ การปรับฮาลฟโทนและ
การเกลี่ยขอบ การปรับฮาลฟโทนจะชวยเพิม
่ ความคมชัดของ
ขอบภาพ สวนการเกลี่ยขอบจะชวยลดปญหาความผิดพลาดใน
การทับกันของสี ดวยการเกลี่ยใหขอบขององคประกอบในภาพที่
อยูตด
ิ กันเหลื่อมทับกันเล็กนอย

●

ปกติ การเกลี่ยขอบที่ระดับปานกลางและจะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

●

ปด ไมมีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาลฟโทน

ฮาลฟโทน จะมีผลตอความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ
สี
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รายละเอียดการตัง้ คา

ตัวเลือกการตัง้ คา

สี RGB

●

คาเริม
่ ตน (sRGB) ใหเครื่องพิมพแปลขอมูลสี RGB เปน sRGB มาตรฐาน
sRGB เปนมาตรฐานทีไ่ ดรับการยอมรับของ Microsoft และ World Wide
Web Consortium (http://www.w3.org)

●

สดใส ใหเครื่องพิมพเพิม
่ ความอิ่มตัวของสีในสีระดับมิดโทน สวนที่มีสีจางจะได
้ แนะนําใหใชคานีส
้ ําหรับพิมพกราฟกทางธุรกิจ
รับการเพิ่มใหมีสีมากขึน

●

ภาพถาย แปลคาสี RGB เหมือนกับทีพ
่ ิมพเปนภาพถาย โดยใชมินแ
ิ ล็บแบบ
้ ําหรับพิมพภาพถาย
ดิจิตอล ซึ่งใหสีทค
ี่ มชัดมากกวาโหมดคาเริ่มตน ใชคานีส

●

Photo (AdobeRGB 1998) ใชสําหรับภาพถายดิจิตอลที่ใชสี AdobeRGB
มากกวา sRGB เมื่อพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรระดับมืออาชีพทีใ่ ช
AdobeRGB คุณควรปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวร และให
เครื่องพิมพจัดการสี

●

ไมมี กําหนดใหเครื่องพิมพพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดงั้ เดิม เพื่อสราง
ภาพถายที่ถก
ู ตองเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณตองจัดการสีในโปรแกรมซึ่งคุณทํางาน
อยู หรือในระบบปฏิบัตก
ิ าร

การจัดการสี

39

การใชสข
ี น
ั้ สูง
เครื่องพิมพมีคุณสมบัติการปรับสีอัตโนมัติซึ่งใหผลลัพธสีที่ดีที่สุด ดวยความใสใจในการออกแบบและทดสอบกับตารางสี ชวย
ใหสีที่ไดมีความถูกตองและเนื้อสีเรียบสม่ําเสมอสําหรับสีที่พิมพออกมา
เครื่องพิมพยงั มีเครื่องมือขั้นสูงสําหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

HP ImageREt 2400
ImageREt 2400 จะใหคุณภาพการพิมพสีแบบเลเซอร 2400 dpi ดวยกระบวนการพิมพหลายระดับ กระบวนการนี้จะควบ
คุมคุณภาพสีอยางแมนยํา ดวยการผสมสีมากถึง 4 สีในหนึ่งจุดสีและใชจํานวนผงหมึกแตกตางกันไปในพื้นที่นั้น ImageREt
2400 ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นสําหรับเครื่องพิมพนี้ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ไดใชเทคโนโลยีการเกลี่ยขอบ ซึ่งใหการควบคุม
การลงจุดสีไดดีขึ้น และการควบคุมความแมนยําของคุณภาพสีของจุดสีดีขึ้น เทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้ เมื่อผนวกกับกระบวน
การพิมพแบบหลายระดับของ HP ทําใหไดเครื่องพิมพในระดับความละเอียด 600 x 600 จุดตอนิ้ว ที่ใหคุณภาพระดับ
เครื่องพิมพเลเซอรสี 2400 จุดตอนิ้วซึ่งใหสีไดหลายลานสี
ในทางตรงกันขาม กระบวนการพิมพระดับเดียวที่พบในโหมดตามคาเริ่มตนที่กําหนดไวของเครื่องพิมพเลเซอรสีเครื่องอื่น
จะไมยอมใหมีสีหลายสีผสมกันในจุดสีจุดเดียว กระบวนการนี้ (ซึ่งเรียกวา Dithering) เปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
สรางสีที่หลากหลาย โดยไมทําใหความคมชัดหรือโครงสรางจุดสีของภาพหายไป

การเลือกกระดาษ
เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ เลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟตแวร
เครื่องพิมพ หรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

ตัวเลือกสี
ตัวเลือกสีจะใหสีที่ดียิ่งขึ้น ตัวเลือกสีเหลานี้จะใชวิธีการกราดตรวจออบเจ็กต ซึ่งทําใหไดสีคุณภาพสูงสุดและการตั้งค
าฮาลฟโทนสําหรับใชในออบเจ็กตตางๆ (ขอความ กราฟก และภาพถาย) ในหนาแตละหนา ไดรเวอรเครื่องพิมพจะดูวาในแต
ละหนามีการใชออบเจ็กตใด และจะใชคาฮาลฟโทนและสีซึ่งจะใหงานพิมพคุณภาพดีที่สุดสําหรับออบเจ็กตแตละออบเจ็กต
ในการใชงานใน Windows คา อัตโนมัติ และ ปรับดวยตนเอง ของจะอยูที่แถบ สี ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) เปนสีมาตรฐานที่ใชกันทั่วโลก พัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพื่อใหเปนภาษา
สําหรับสีซึ่งใชรวมกันสําหรับจอภาพ, อุปกรณรับขอมูล (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) และอุปกรณสงขอมูล (เครื่องพิมพและ
พล็อตเตอร) เปนขอมูลสีที่ใชสําหรับผลิตภัณฑ HP, ระบบปฏิบัตก
ิ ารของ Microsoft, เวิลดไวดเว็บ และซอฟตแวรที่ใชใน
สํานักงานโดยสวนใหญ มาตรฐาน sRGB แทนจอภาพ Windows แบบทั่วไป และเปนมาตรฐานรวมกันของ HDTV
หมายเหตุ: ปจจัย เชน ชนิดของจอภาพที่ใช และแสงไฟภายในหองจะมีผลตอสีบนจอภาพของคุณ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเทียบสี ในหนา 41
เวอรชันใหมลาสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากลวนใช
sRGB เพื่อแสดงสี เนื่องจากเปนสีที่เปนคาเริ่มตนในระบบปฏิบัติการ Microsoft ซึ่งไดนํา sRGB มาใชอยางกวางขวาง เมื่อ
โปรแกรมและอุปกรณใช sRGB เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสี ผูใชทั่วไปจะพบวาการจับคูสีมีคุณภาพดียงิ่ ขึน
้
มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของคุณในการจับคูสีระหวางเครื่องพิมพ, จอคอมพิวเตอร และอุปกรณรับ
ขอมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ โดยไมตองเปนผูเชี่ยวชาญดานสี
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การเทียบสี
ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรนั้นคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เครื่องพิมพและคอมพิวเตอรนั้นแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเครื่องพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)
มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ
●

วัสดุที่นํามาใชพิมพ

●

สารสรางสีของเครื่องพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

●

กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยีการพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

●

แสงไฟจากเครื่องฉาย

●

ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

●

โปรแกรมซอฟตแวร

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

●

จอภาพ

●

การดวิดโี อและไดรเวอร

●

สภาพแวดลอมในการใชงานเครื่องพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน
สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการจับคูสีคอ
ื การพิมพสี sRGB

การใช กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพือ
่ พิมพพาเลตต
Microsoft Office Basic Colors
คุณสามารถใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อพิมพพาเลตตของ Microsoft Office Basic
Colors ได ใชพาเลตตนี้เพื่อเลือกสีที่คณ
ุ ตองการใชในเอกสารที่จะพิมพ ซึ่งจะแสดงสีจริงที่พิมพออกมาเมื่อคุณเลือกสีพื้นฐาน
เหลานี้ในโปรแกรมของ Microsoft Office

THWW

1.

ใน กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ใหเลือกโฟลเดอร ความชวยเหลือ

2.

ในสวน การแกไขปญหา ใหเลือก พิมพสีพน
ื้ ฐาน

การเทียบสี
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การจัดการและบํารุงรักษา

●

พิมพหนาขอมูล

●

การใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series

●

การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

●

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

●

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

43

พิมพหนาขอมูล
ใชแผงควบคุมเพื่อพิมพหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพและการตัง้ คา
ปจจุบัน
▲

กดปุม ทํางานตอ คางไว 2-3 วินาทีเพื่อพิมพหนาการกําหนดคาและหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง
หมายเหตุ: กอนที่คุณจะสามารถพิมพหนาการกําหนดคาได คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพและเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร
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การใชซอฟตแวร กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210
Series
ทําการติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณเพื่อใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้:
●

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

●

ดูขอมูลการแกไขปญหา

●

ดูเอกสารแบบออนไลน

การดู กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธีเหลานี้:
●

ในซิสเต็มเทรยของ Windows ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ (

●

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

)

ซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี้สําหรับแตละ
ผลิตภัณฑในหนาตางอุปกรณ:
●

สถานะ โปรดดูที่ สถานะ ในหนา 45

●

ความชวยเหลือ โปรดดูที่ ความชวยเหลือ ในหนา 46

●

การตัง้ คาอุปกรณ โปรดดูที่ การตั้งคาอุปกรณ ในหนา 46

นอกจากสวนตางๆ เหลานี้ ทุกหนาจะประกอบดวยองคประกอบทั่วไปตอไปนี้:
●

ซือ
้ วัสดุสิ้นเปลือง โปรดดูที่ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ในหนา 49

●

ลิงคอื่นๆ โปรดดูที่ ลิงคอื่นๆ ในหนา 49

สถานะ
โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:
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●

สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนานี้จะแสดงสภาวะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวาง
เปลา หลังการแกไขปญหาเครื่องพิมพแลว คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

●

สถานะวัสดุสิ้นเปลือง ดูสถานะวัสดุสิ้นเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับ
หมึกพิมพ และจํานวนหนาที่ไดพิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยงั มีลิงคในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและ
เพื่อคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

●

การกําหนดคาอุปกรณ ดูคําอธิบายโดยละเอียดของการกําหนดคาเครื่องพิมพปจจุบัน

●

พิมพหนาขอมูล พิมพหนาการกําหนดคา, หนาตัวอยาง และหนาสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

●

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ ขอผิดพลาดลาสุดจะแสดงที่สวนบนสุดของรายการ
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ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ล็อกแสดงบันทึกการทํางานเปนตารางที่มี 4 คอลัมน ซึ่งบันทึกขอผิดพลาดของเครื่องพิมพไวเพื่อใหคุณใชอางอิงได ตัวเลขใน
คอลัมนจํานวนหนาระบุจํานวนหนาทั้งหมดที่เครื่องพิมพพิมพไปแลวเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น ในล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ยังประกอบดวยคําอธิบายโดยยอของขอผิดพลาดนั้นดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่
ขอความการแจงขอมูลสถานะ ในหนา 63

ความชวยเหลือ
โฟลเดอร ความชวยเหลือ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:
●

การแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ, ปรับเทียบเครื่องพิมพ และเปด Microsoft
Office Basic Colors สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี
ในหนา 41

●

ทําอยางไร ลิงคไปยังดัชนีของคูมือผูใช

●

การแสดงตัวอยางแบบเคลือ
่ นไหว ดูภาพเคลื่อนไหวของขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องพิมพ

●

คูมือผูใช ดูขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ, การรับประกัน, ขอกําหนดตางๆ และการสนับสนุน คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ
HTML และ PDF

●

Readme ดูเอกสาร Readme ของเครื่องพิมพซึ่งมีหมายเหตุที่สําคัญของเครื่องพิมพ

การตัง้ คาอุปกรณ
โฟลเดอร การตัง้ คาอุปกรณ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปนี้:
●

การจัดการกระดาษ กําหนดคาถาดปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาด
กระดาษเริ่มตน และประเภทกระดาษเริ่มตน

●

คุณภาพการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการปรับเทียบและการปรับของเครื่องพิมพ

●

ความเขมในการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

●

โหมดการพิมพ เปลี่ยนแปลงโหมดฟวเซอร, อุปกรณพิมพสองดาน หรือผงหมึกสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท

●

ประเภทกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมดการพิมพสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย
กระดาษสําหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

●

การตัง้ คาระบบ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดย
อัตโนมัติ เปลี่ยนแปลงการตัง้ คา การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน ซึ่งจะตั้งคาตัวเลือกใหทําการพิมพตอเมื่อตลับหมึกพิมพหมด
อายุการใชงานแลว

●

ตัง้ คาการแจงขอมูลสถานะ ตั้งคาเครื่องพิมพใหแสดงการแจงขอมูลแบบปอปอัปผานทางเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเกิด
เหตุการณบางอยาง

●

บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ

●

บันทึก/เรียกคืนการตัง้ คา บันทึกการตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใหคุณเรียกคืนในภายหลังได

การจัดการกระดาษ
ใชตัวเลือก การจัดการกระดาษ ของ กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อกําหนดคาเมื่อถาดวาง
เปลา
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●

เลือก รอใสกระดาษ เพื่อตั้งคาเครื่องพิมพในหยุดชั่วคราวเมื่อไมมีวัสดุพิมพในถาด

●

เลือก ระบุเวลาและการดําเนินการ เพื่อระบุเวลาไทมเอาตและการดําเนินการเมื่อกระดาษหมด
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ฟลด เวลาเมือ
่ กระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เครื่องพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคุณ คุณสามารถระบุไดตั้งแต 0
ถึง 3600 วินาที
หมายเหตุ: คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

คุณภาพการพิมพ
ใชตัวเลือก คุณภาพการพิมพ ของ กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อปรับปรุงลักษณะของงาน
พิมพ
ตัวเลือกที่ใชในการควบคุมคุณภาพการพิมพมีดังตอไปนี้:
การปรับเทียบมาตรฐานของสี

●

การปรับเทียบเมือ
่ เปดเครือ
่ ง ระบุวาตองการใหเครื่องพิมพทําการปรับเทียบเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

●

เวลาการปรับเทียบ ระบุความถีท
่ ต
ี่ องการใหเครื่องทําการปรับเทียบ การตั้งคาเริ่มตนคือ 48 ชั่วโมง

●

ปรับเทียบทันที คลิกปุมนีเ้ พือ
่ ปรับเทียบทันที

ปรับใหดีทส
ี่ ุด

หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานี้เฉพาะเมื่อไดรับคําแนะนําจากพนักงาน
ฝายสนับสนุนลูกคาของ HP เทานัน
้
●

่ ิมพ
ผงหมึกพืน
้ หลัง กําหนดใหตัวเลือกนีท
้ ํางานเพื่อลดการเกิดพื้นหลังสีเทาบนหนาทีพ

●

การทําความสะอาดพิเศษ กําหนดใหตวั เลือกนี้ทาํ งานเพือ
่ ลดการเกิดภาพเบลอ

●

แถบของดรัม กําหนดใหตัวเลือกนีท
้ าํ งานเพือ
่ ลดการเกิดริ้วแนวนอนบนภาพทีพ
่ ิมพ

●

การทําความสะอาดแถบโอนภาพ กําหนดใหตวั เลือกนีท
้ ํางานเพื่อลดการเกิดริ้วแนวตั้งในพื้นหลังของภาพที่
พิมพ

●

แรงดันไฟฟาการทําความสะอาดแถบโอนภาพ ใชการตัง้ คานี้เพื่อปรับแรงดันไฟฟาทีใ่ ชระหวางกระบวน
การทําความสะอาด

●

แรงดันไฟฟาของแถบโอนภาพ <color> ใชการตัง้ คานีเ้ พือ
่ ปรับแรงดันไฟฟาที่ใชกับสวนประกอบภายใน
ขณะพิมพภาพ

หมายเหตุ: คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ
ใชการตั้งคา ความเขมในการพิมพ เพื่อชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ
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●

ความเขม ความเขม คือ ชวงความแตกตางระหวางสีออน (ไฮไลต) และสีเขม (แรเงา) หากตองการเพิ่มชวงระหวางสี
ออนและสีเขมโดยรวม ใหเพิ่มการตั้งคา ความเขม

●

ไฮไลต ไฮไลตคือสีที่ออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพิ่มการตัง้ คา ไฮไลต การปรับ
นี้จะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

●

สีกลาง สีกลางคือสีที่มีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพิ่มการตั้ง
คา สีกลาง การปรับนี้จะไมมีผลกับสีออนหรือสีเขม

●

แรเงา แรเงาคือสีที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพิ่มการตั้งคา แรเงา
การปรับนี้จะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

●

เรียกคืนคาเริ่มตน เลือก เรียกคืนคาเริม
่ ตน เพื่อรีเซ็ตการตัง้ คาความเขมทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน
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โหมดการพิมพ
ใชหนา โหมดการพิมพ เพื่อกําหนดคาฟวเซอรสําหรับประเภทกระดาษเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงโหมดการพิมพอาจชวยแกไข
ปญหาคุณภาพการพิมพได
หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาเหลานี้เฉพาะเมื่อไดรับคําแนะนําจากพนักงานฝาย
สนับสนุนลูกคาของ HP เทานั้น

ประเภทกระดาษ
ใชตัวเลือก ประเภทกระดาษ ของ กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อกําหนดคาโหมดการพิมพ
ใหสอดคลองกับประเภทวัสดุพิมพตางๆ เมื่อคุณเลือก เรียกคืนโหมด โหมดทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเปนการตั้งคาจากโรงงาน
หมายเหตุ: คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้ คาระบบ
ใชตัวเลือก การตัง้ คาระบบ ของ กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อกําหนดคาอื่นๆ ของ
เครื่องพิมพ
●

การแกไขกระดาษติด หากมีการเปดใชงานตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะที่กระดาษติดอีกครั้งโดย
อัตโนมัติ

●

การทํางานตออัตโนมัติ หากการตั้งคานี้เปน ปด เครื่องพิมพจะรอโดยไมมีกําหนดเพื่อใหคุณตอบสนองพรอมตที่ตองมี
การดําเนินการ หากการตั้งคานี้เปน เปด เครื่องพิมพจะทําการพิมพตอหลังจากระยะเวลาหนึ่ง แมวาคุณจะไมไดตอบ
สนองพรอมต

●

ไทมเอาตพก
ั เครือ
่ ง ระบุระยะเวลา (วินาที) เพื่อใหเครื่องพิมพเขาสูโหมดพักเครื่อง หลังจากไมมีการใชงาน

●

การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน ตั้งคาตัวเลือกเพื่อทําการพิมพตอหลังจากตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานแลว

●

การลดความละเอียดอัตโนมัติ ตั้งคาตัวเลือกเพื่อลดความละเอียดการพิมพอัตโนมัติหากหนาที่พิมพตองการหนวยความ
จํามากเกินไป

●

พืน
้ ที่ เลือกประเทศ/พื้นที่ที่ถูกตอง
หมายเหตุ: คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตัง้ คาการแจงขอมูลสถานะ
ใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อตั้งคาเครื่องพิมพใหแสดงการแจงขอมูลแบบ
ปอปอัปผานทางเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเกิดเหตุการณบางอยาง เหตุการณทท
ี่ ําใหเกิดการแจงขอมูลจะรวมถึงกระดาษติด ผง
หมึกในตลับหมึกพิมพ HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพที่ใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และขอความแสดงขอผิด
พลาดบางอยาง
หมายเหตุ: คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บริการ
คลิก เรียกคืน เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพกลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
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ซือ
้ วัสดุสน
ิ้ เปลือง
ปุมที่อยูดานบนของทุกหนานี้จะลิงคกับเว็บไซตที่คุณสามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํารองได คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพื่อใชคุณลักษณะนี้

ลิงคอน
ื่ ๆ
ในสวนนี้จะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อใชลิงคเหลานี้ หากคุณใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชือ
่ มตออยูเมื่อคุณเปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เปนครั้งแรก
คุณจะตองเชือ
่ มตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้ การเชือ
่ มตออาจจําเปนตองใหคณ
ุ ปด กลองเครื่องมือของ
HP Color LaserJet CP1210 Series แลวเปดใหมอีกครั้ง

THWW

●

HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

●

ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเครื่องพิมพ ซึ่งคุณสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับ
ปญหาตางๆ ได

●

ซือ
้ วัสดุสิ้นเปลือง สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP

●

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP

การใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
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การจัดการอุปกรณสน
ิ้ เปลือง
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ
ขอควรระวัง:

ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่ วกับตลับหมึกพิมพทไี่ มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม
หมายเหตุ: ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลง
ในการใหบริการของ HP
ในการติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ตลับใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52 ในการนําตลับหมึกที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ใหมากับตลับหมึกตลับใหม

ศูนยฮอตไลนแจงเรือ
่ ง HP ของปลอมและเว็บไซต
โทรศัพทไปที่ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บ
ไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเครื่องพิมพแจงวาตลับ
หมึกที่ติดตัง้ ไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการตามขั้น
ตอนตางๆ เพื่อแกปญหา
ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิ่งตอไปนี้
●

คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

●

ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน
ขอความ สัง่ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงาน ขอความ เปลีย่ นอุปกรณสิ้นเปลือง จะ
ปรากฏขึน
้ เมื่อตลับหมึกพิมพหมึกหมด เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อขอ
ความ เปลีย่ นอุปกรณสิ้นเปลือง ปรากฏขึ้น ปญหาคุณภาพการพิมพอาจเกิดขึ้นเมื่อใชตลับหมึกพิมพที่หมึกหมดแลว อาจทําให
สูญเสียวัสดุพิมพและผงหมึกจากตลับหมึกพิมพอื่นๆ ไปโดยเปลาประโยชน การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อขอความ เปลี่ยน
อุปกรณสิ้นเปลือง ปรากฏขึ้นสามารถปองกันการสูญเสียดังกลาวได
คุณลักษณะ การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน ใน กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ชวยใหเครื่องพิมพทํา
งานตอโดยใชตลับหมึกพิมพที่ถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนได
คําเตือน!

การใชคุณลักษณะ การพิมพในกรณีฉุกเฉิน อาจทําใหคุณภาพการพิมพต่ําลงได

คําเตือน! ขอบกพรองในการพิมพหรือความลมเหลวของวัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นเมื่อใชวัสดุสิ้นเปลือง HP ในโหมด
การพิมพในกรณีฉุกเฉินจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของวัสดุสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกับการ
รับประกันตลับหมึกพิมพ HP สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดูที่ ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 87
คุณสามารถเปดหรือปดคุณลักษณะ การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน ไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดคุณลักษณะดังกลาวอีก
ครั้งเมื่อติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ เมื่อเปดคุณลักษณะ การพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน เครื่องพิมพจะทําการพิมพตอโดยอัตโนมัติเมื่อ
ตลับหมึกพิมพถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนแลว ขอความ ใชการเขียนทับขอความการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง จะปรากฏขณะใช
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ตลับหมึกพิมพในโหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉิน เมื่อคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพดวยวัสดุสิ้นเปลืองใหม เครื่องพิมพจะยกเลิก
โหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉินจนกวาตลับหมึกพิมพอื่นจะถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยน
เปดหรือปดคุณลักษณะการพิมพในกรณีฉุกเฉิน

THWW

1.

เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2.

คลิกโฟลเดอร การตัง้ คาอุปกรณ แลวคลิกหนา การตัง้ คาระบบ

3.

ไปที่ การพิมพในกรณีฉุกเฉิน เลือก เปด เพื่อเปดคุณลักษณะนี้ เลือก ปด เพื่อปดคุณลักษณะนี้

การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง
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เปลีย่ นตลับหมึกพิมพ

52

1.

เปดฝาดานหนา

2.

ดึงชองใสตลับหมึกพิมพออกมา

3.

จับที่จับของตลับหมึกพิมพตลับเกาแลวดึงตลับขึ้นมาตรงๆ เพื่อถอดตลับหมึกออก

4.

นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ
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5.

ลอกแผนพลาสติกสีสมที่ดานลางตลับหมึกพิมพอันใหมออก

ขอควรระวัง: หามสัมผัสดรัมสงภาพที่อยูใตตลับหมึกพิมพ เนื่องจากรอยนิ้วมือที่ติดอยูบน
ดรัมสงภาพอาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการพิมพ

THWW

6.

ใสตลับหมึกพิมพใหมลงในเครื่องพิมพ

7.

ดึงแถบที่อยูทางดานซายของตลับหมึกพิมพขึ้นมาตรงๆ เพื่อลอกเทปปดผนึกทั้งแผนออก ทิ้งเทปปดผนึกไป

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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8.

ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

9.

ปดฝาดานหนา

10. ใสตลับหมึกพิมพเกาลงในกลองของตลับหมึกพิมพใหม ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําในกลองเกี่ยวกับการรีไซเคิล
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การทําความสะอาดเครือ
่ งพิมพ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เครื่องพิมพนี้มีโหมดการทําความสะอาดซึ่งสามารถแก
ไขและปองกันปญหาเหลานี้ได

THWW

1.

เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2.

คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลือ แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3.

ในพื้นที่ โหมดการทําความสะอาด คลิก เริ่มตน เพื่อเริ่มตนกระบวนการทําความสะอาด

4.

เครื่องพิมพจะพิมพหนึ่งหนา แลวกลับไปสูสถานะพรอมเมื่อกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
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การแกปญหา

●

รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบื้องตน

●

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

●

ขอความการแจงขอมูลสถานะ

●

กระดาษติด

●

ปญหาของคุณภาพการพิมพ

●

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ

●

ปญหาที่เกี่ยวกับซอฟตแวรเครื่องพิมพ
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รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบือ
้ งตน
หากคุณพบปญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ ใหใชรายการที่ตองตรวจสอบตอไปนี้ในการคนหาสาเหตุของปญหา
●

ปลั๊กไฟเครื่องพิมพเสียบอยูหรือไม

●

เครื่องพิมพเปดอยูหรือไม

●

เครื่องพิมพอยูในสถานะ พรอม หรือไม

●

สายเคเบิลที่จําเปนทั้งหมดเชื่อมตออยูหรือไม

●

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

●

ตลับหมึกที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ไดรับการติดตัง้ อยางถูกตองหรือไม และดึงแท็บที่ตลับหมึกออกแลวหรือยัง

โปรดดูที่คูมือเริ่มตนหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการตั้งคา
หากคุณไมพบวิธีแกปญหาในคูมือเลมนี้ โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1210series

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของเครือ
่ งพิมพ
ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังนี้
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●

ความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

●

การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีน้ําหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

●

การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

●

ความซับซอนและขนาดของกราฟก

●

ความเร็วของคอมพิวเตอรที่คุณใช

●

การเชื่อมตอ USB

บท 7 การแกปญหา

THWW

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
หมายเหตุ: ในภาพประกอบในตารางตอไปนี้ เสนขีดเล็กๆ ที่ “กระจาย” ออกจากไฟสัญญาณหมายถึงไฟสัญญาณ
กะพริบ
สถานะไฟสัญญาณ

สถานะของเครือ
่ งพิมพ

การปฏิบต
ั ิ

การเริม
่ ใชงาน/การเริ่มตน/การปรับเทียบ

ระหวางกระบวนการเริ่มตน และการยกเลิกงาน
การกดปุมตางๆ จะไมมีผล

ขณะทีอ
่ ยูในสถานะเริ่มตน ไฟสัญญาณทํางานตอ,
พรอม และโปรดพิจารณา จะสวางสลับกันทีละ
ดวง (ทีอ
่ ัตรา 500 มิลลิวินาที)
การยกเลิกงาน
หลังจากทีข
่ ั้นตอนการยกเลิกเสร็จสมบูรณแลว
เครื่องพิมพจะกลับสูสถานะพรอม

พรอม
เครื่องพิมพพรอมทํางานโดยที่ยงั ไมมีงาน

การประมวลผลขอมูล
เครื่องพิมพอยูในระหวางการประมวลผลและการ
รับขอมูล

THWW

ในการพิมพหนาการกําหนดคาและหนาสถานะ
วัสดุสิ้นเปลือง ใหกดปุม ทํางานตอ คางไวนาน
กวา 1 วินาที

ในการยกเลิกงานปจจุบัน ใหกดปุม ยกเลิกงาน
พิมพ

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
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สถานะไฟสัญญาณ

สถานะของเครือ
่ งพิมพ

การปฏิบต
ั ิ

ขอผิดพลาดทีย่ งั ทํางานตอได

ในการกลับสูการทํางานปกติ และพิมพขอมูล ให
กดปุม ทํางานตอ

●

ขอผิดพลาดทัว่ ไปทีย่ งั ทํางานตอได

●

ขอผิดพลาดของเครื่องพิมพชวั่ คราว

หากกลับสูการทํางานปกติสําเร็จแลว เครื่องพิมพ
จะเขาสูสถานะการประมวลผลขอมูล และพิมพ
งานตอจนเสร็จ
แตถาไมสามารถกลับสูการทํางานปกติได
เครื่องพิมพจะกลับสูสถานะขอผิดพลาดทีย่ งั ทํา
งานตอได

โปรดพิจารณา

ปดฝา

ฝาเปดอยู

ขอผิดพลาดทีร่ น
ุ แรง

ไมมต
ี ลับหมึกสีเหลืองหรือหมึกหมด

●

ปดเครื่องพิมพ รอ 10 วินาที จากนั้นเปด
เครื่องพิมพอีกครั้ง

●

หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได โปรดดู
ที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ตลับหมึกพิมพสีเหลืองหมดอายุการใชงานแลว
เปลี่ยนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตัง้ ตลับ
หมึกถูกตองแลว
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อ
เขียนทับขอความ เปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ <Color> ไฟจะหยุดกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ
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บท 7 การแกปญหา
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สถานะไฟสัญญาณ

สถานะของเครือ
่ งพิมพ

การปฏิบต
ั ิ

ไมมต
ี ลับหมึกสีแดงหรือหมึกหมด

ตลับหมึกพิมพสีแดงหมดอายุการใชงานแลว
เปลี่ยนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตด
ิ ตัง้ ตลับ
หมึกถูกตองแลว
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อ
เขียนทับขอความ เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ <Color> ไฟจะหยุดกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

ไมมต
ี ลับหมึกสีนา้ํ เงินหรือหมึกหมด

ตลับหมึกพิมพสีน้ําเงินหมดอายุการใชงานแลว
เปลี่ยนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตด
ิ ตัง้ ตลับ
หมึกถูกตองแลว
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อ
เขียนทับขอความ เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ <Color> ไฟจะหยุดกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

ไมมต
ี ลับหมึกสีดาํ หรือหมึกหมด

ตลับหมึกพิมพสีดําหมดอายุการใชงานแลว
เปลี่ยนตลับหมึก ตรวจดูใหแนใจวาไดตด
ิ ตัง้ ตลับ
หมึกถูกตองแลว
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อ
เขียนทับขอความ เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ <Color> ไฟจะหยุดกะพริบ
และจะสวางอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

กระดาษติดขัด

THWW

นํากระดาษที่ตด
ิ ออก โปรดดูที่ กระดาษติด
ในหนา 67

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
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สถานะไฟสัญญาณ

สถานะของเครือ
่ งพิมพ

การปฏิบต
ั ิ

กระดาษหมด

ปอนกระดาษหรือวัสดุพม
ิ พอื่นๆ

ปอนดวยตนเอง

ปอนกระดาษหรือวัสดุพม
ิ พอื่นๆ ทีส
่ ามารถใชได
โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 15
กดปุม ทํางานตอ เพือ
่ เขียนทับสถานะ
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บท 7 การแกปญหา
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ขอความการแจงขอมูลสถานะ
ขอความการแจงขอมูลสถานะจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อเครื่องพิมพเกิดปญหาบางอยาง ใชขอมูลในตารางตอไปนี้
เพื่อชวยแกปญหาเหลานี้
ขอความการแจง

คําอธิบาย

การดําเนินการทีแ
่ นะนํา

กระดาษติดใน <location>

เครื่องพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยู

นํากระดาษทีต
่ ิดออกจากตําแหนงทีร่ ะบุในขอความ
เครื่องควรจะเริ่มพิมพตอ หากเครื่องไมทํางานตอ ให
ลองสั่งพิมพงานอีกครั้ง โปรดดูที่ กระดาษติด
ในหนา 67

(<location> ระบุตําแหนงทีม
่ ีกระดาษติด)

หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88
การปรับเทียบ

เครื่องพิมพทําการปรับเทียบภายในเพือ
่ ใหงานพิมพมี
คุณภาพสูงสุด

รอจนกวากระบวนการนีเ้ สร็จสมบูรณ

การลดความละเอียด

หนาทีพ
่ ม
ิ พตองการหนวยความจํามากกวาที่
เครื่องพิมพมีให เครื่องพิมพจะลดความละเอียดของ
ภาพเพื่อใหสามารถพิมพหนาดังกลาวได

หากหนาทีพ
่ ม
ิ พตองการหนวยความจํามากเกินไป ให
ลดความซับซอนลงในโปรแกรมซอฟตแวรทใี่ ชสราง
งานตนฉบับดังกลาว
หากคุณไมตองการใหเครื่องพิมพลดความละเอียดลง
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปดการตัง้ คาไดในพืน
้ ที่ การ
ตัง้ คาระบบ ของ กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การใช
ซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series ในหนา 45

กําลังพิมพ

เครื่องพิมพกําลังพิมพเอกสาร

รอจนกวาการพิมพเสร็จสิ้น

ขอผิดพลาดฟวเซอร

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดเกีย่ วกับฟวเซอร

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากขอผิดพลาดยังเกิดขึน
้ ใหปดเครื่องพิมพ รออยาง
นอย 25 นาที จากนัน
้ เปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
่ นังโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดสแกนเนอรสด
ี าํ

เกิดขอผิดพลาดภายใน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
่ นังโดย
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดสแกนเนอรสน
ี า้ํ เงิน

เกิดขอผิดพลาดภายใน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
่ นังโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ

THWW

ขอความการแจงขอมูลสถานะ
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ขอความการแจง

คําอธิบาย

การดําเนินการทีแ
่ นะนํา
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดสแกนเนอรสเี หลือง

เกิดขอผิดพลาดภายใน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
่ นังโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดสแกนเนอรสแ
ี ดง

เกิดขอผิดพลาดภายใน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
่ นังโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดหนวยความจําอุปกรณสน
ิ้ เปลืองใน
<Color>

ขอผิดพลาดเกีย่ วกับอุปกรณควบคุม DC

ไมมีหรืออาน e-label ของตลับหมึกพิมพไมได

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดภายใน

●

ติดตัง้ ตลับหมึกใหม

●

ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหม

●

หากยังแกปญหานีไ้ มได ใหเปลี่ยนตลับหมึก

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
่ นังโดย
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

ขอผิดพลาดในการสือ
่ สารของเครื่อง

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารภายใน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
่ นังโดย
ออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบทีผ
ตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

งานพิมพซบ
ั ซอนเกินไป

เครื่องพิมพไมสามารถประมวลผลหนาได

กดปุม ทํางานตอ เพือ
่ พิมพงานตอ แตงานพิมพอาจได
รับผลกระทบ

ตลับหมึกพิมพ <Color> ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไมไดรับอนุญาต

มีการติดตัง้ อุปกรณสิ้นเปลืองใหมที่ไมใชของ HP ขอ
ความนีจ้ ะปรากฏขึน
้ จนกวาจะมีการติดตั้งอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคุณกด ทํางานตอ

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนือ
่ งจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองทีไ่ มใช
ของ HP
ในการพิมพตอ ใหกดปุม ทํางานตอ
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การดําเนินการทีแ
่ นะนํา

ตลับหมึกพิมพ <Color> ไมถก
ู ตอง

ู ตอง
ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองทีไ่ มถก

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถก
ู ตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยังดานหลัง ดังนี้ สีดํา สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง

ตลับหมึกพิมพ <Color> ไมใชของ HP

มีการติดตัง้ อุปกรณสิ้นเปลืองใหมทไี่ มใชของ HP ขอ
ความนีจ้ ะปรากฏขึน
้ จนกวาจะมีการติดตัง้ อุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP หรือคุณกด ทํางานตอ

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนือ
่ งจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใช
ของ HP
ในการพิมพตอ ใหกดปุม ทํางานตอ

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ <Color>

ยังไมไดตด
ิ ตัง้ ตลับหมึกพิมพหรือติดตัง้ ในเครื่องพิมพ
ไมถก
ู ตอง

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ

ถาด 1 กระดาษติด

เครื่องพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยูในถาด

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก โปรดดูที่ กระดาษติด
ในหนา 67

ปอนดวยตนเอง

ตั้งคาเครื่องพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง

ใสวัสดุพิมพทถ
ี่ ูกตองลงในถาด แลวกดปุม ทํางานตอ
เพื่อลบขอความ

ฝาดานหนาเปดอยู

ฝาเปดอยู

ปดฝา

ฝาดานหลังเปดอยู

ฝาเปดอยู

ปดฝา

สัง่ ซือ
้ ตลับหมึกพิมพ <Color>

ตลับหมึกพิมพทรี่ ะบุใกลหมดอายุการใชงาน

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพทแ
ี่ จงในขอความ การพิมพยงั คง
ดําเนินตอไป จนกวา เปลีย่ นตลับหมึกพิมพ <Color>
ปรากฏขึ้น

เครือ
่ งพิมพดงึ กระดาษผิด

เครื่องพิมพไมสามารถดึงกระดาษ

ใสวัสดุพม
ิ พลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง และกดปุม
ทํางานตอ เพื่อพิมพงานตอ
หากขอความยังปรากฏอยู ใหตด
ิ ตอฝายบริการของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88

เปลีย่ นตลับหมึกพิมพ <Color>

หมึกพิมพในตลับหมด

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เปลีย่ นอุปกรณสน
ิ้ เปลือง

หมึกพิมพในตลับหมดมากกวาหนึง่ ตลับ

พิมพหนาสถานะวัสดุสิ้นเปลืองเพือ
่ ดูตลับหมึกที่หมด
โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 44
เปลี่ยนตลับหมึก

โหมดลดอุณหภูมิ

หลังจากการใชงานอยางตอเนือ
่ งเปนระยะเวลานาน
หรือหลังจากการพิมพบนกระดาษขนาดแคบ
เครื่องพิมพตองหยุดชัว่ คราวเพื่อใหเย็นลง

การพิมพเริ่มตอเมื่อเครื่องพิมพเย็นลงแลว

ใชการพิมพในกรณีฉก
ุ เฉิน

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน แตคุณเลือกตัว
เลือกเพือ
่ เขียนทับขอความและทําการพิมพตอ

กดปุม ทํางานตอ เพือ
่ ลบขอความ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหเร็วทีส
่ ุดเทาทีท
่ ําได

สําหรับงานพิมพในอนาคต คุณภาพการพิมพอาจลดลง
จนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก
ใชการเขียนทับขอความการเปลีย่ นตลับหมึก
<Color>

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน แตคุณเลือกตัว
เลือกเพือ
่ เขียนทับขอความและทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ปญหาคุณภาพการพิมพอาจเกิดขึ้นได
ใชการเขียนทับขอความการเปลีย่ นวัสดุสน
ิ้ เปลือง

ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับหมดอายุการใชงาน
แตคณ
ุ เลือกตัวเลือกเพื่อเขียนทับขอความและทําการ
พิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ปญหาคุณภาพการพิมพอาจเกิดขึ้นได
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การดําเนินการทีแ
่ นะนํา

ใสกระดาษ <Type>

ถาดวางเปลา

ใสวัสดุพิมพลงในถาด

ไมไดเชือ
่ มตอ

ซอฟตแวรเครื่องพิมพไมสามารถติดตอสื่อสารกับ
เครื่องพิมพได

1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว

2.

ตรวจดูใหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB เขา
กับเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรแนนดีแลว

ไมไดแกะเทปปดผงหมึก
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ตลับหมึกพิมพยังมีเทปปดผนึกที่มาจากการขนสง

เปดชองใสตลับหมึกพิมพ และตรวจดูใหแนใจวาแกะ
เทปปดผนึกออกจากตลับหมึกพิมพทงั้ หมดแลว
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กระดาษติด
ใชภาพประกอบนี้เพื่อหาตําแหนงของกระดาษติด สําหรับคําแนะนําในการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ แกปญหากระดาษ
ติด ในหนา 68

1

3

2

1

ถาดกระดาษออก

2

ถาด 1

3

ฟวเซอร

การแกไขกระดาษติด
เมื่อเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เครื่องพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกครั้ง
ใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด
1.

เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2.

คลิกโฟลเดอร การตัง้ คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้ คาระบบ

3.

ไปที่ การแกไขกระดาษติด เลือก เปด จากรายการดรอปดาวน

สาเหตุทวั่ ไปของปญหากระดาษติด
สาเหตุทวั่ ไปของปญหากระดาษติด1

THWW

สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

ปรับตัวกัน
้ ความยาวและความกวางของกระดาษไมถก
ู ตอง

ปรับตัวกัน
้ ใหชิดกับปกกระดาษ

กระดาษไมตรงตามขอกําหนด

ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ ปนไปตามขอกําหนดของ HP เทานั้น โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพม
ิ พ ในหนา 15

กระดาษทีค
่ ุณบรรจุนั้นเคยใชงานกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารมา
แลว

อยาใชกระดาษทีผ
่ านการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

ู วิธี
บรรจุกระดาษในถาดปอนไมถก

นํากระดาษสวนทีเ่ กินออกจากถาดปอนกระดาษ ตรวจดูวาปกกระดาษอยูใต
เครื่องหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสุดในถาด โปรดดูที่ การใสกระดาษ
และวัสดุพม
ิ พ ในหนา 21

กระดาษติด
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สาเหตุทวั่ ไปของปญหากระดาษติด1
สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

กระดาษเบี้ยว

ู ตอง ปรับตัวกัน
ปรับตัวกั้นกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถก
้ กระดาษเพื่อ
ใหพอดีกบ
ั ปกกระดาษโดยไมทาํ ใหบิดเบี้ยว

กระดาษโคงงอหรือเกาะติดกัน

นํากระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศา หรือคว่ํากระดาษลง ใส
กระดาษกลับเขาไปในถาด
หมายเหตุ: อยาคลี่ปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกิดไฟ
ฟาสถิต ซึ่งอาจทําใหกระดาษเกาะติดกันได

มีการนํากระดาษออกไปกอนทีจ่ ะออกมาทางถาดกระดาษออก

รอใหหนาทีพ
่ ิมพแลวออกมาทีถ
่ าดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยิบ
ออกมา

สภาพกระดาษทีใ่ ชไมดี

เปลี่ยนกระดาษ

ลูกกลิ้งภายในจากถาดไมดงึ กระดาษ

หยิบกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษมีนา้ํ หนักเกิน 163 g/m2 เครื่อง
จะไมสามารถดึงกระดาษจากถาดได

กระดาษที่ใชมีขอบที่ไมเรียบหรือเปนหยัก

เปลี่ยนกระดาษ

กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนูน

กระดาษทีเ่ ปนรูหรือมีลายนูนจะดึงแยกจากกันไดยาก ใหปอนกระดาษทีละ
แผน

เก็บรักษากระดาษไมถก
ู ตอง

เปลี่ยนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหีบหอเดิมที่ไดมาและเก็บ
ในทีท
่ ี่เหมาะสม

1

หากเครื่องพิมพยงั คงเกิดปญหากระดาษติดอยู โปรดติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP หรือผูใหบริการทีไ่ ดรับอนุญาตของ HP

แกปญหากระดาษติด
กระดาษติดใน ถาด 1
1.

ดึง ถาด 1 ออกมาแลวนําไปวางบนที่ราบ

1
2
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2.

นํากระดาษที่ตด
ิ อยูออกโดยดึงออกมาตรงๆ

3.

ใส ถาด 1 กลับเขาที่เดิม

2
1

4.

กดปุม Resume เพื่อใหเครื่องทําการพิมพตอ

กระดาษติดบริเวณฟวเซอร
1.

THWW

เปดฝาปดดานหลัง

กระดาษติด
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2.

นํากระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ
3.

ปดฝาปดดานหลัง

กระดาษติดในถาดกระดาษออก
1.

70
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2.

นํากระดาษที่มองเห็นไดออกใหหมด
หมายเหตุ:

3.

THWW

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

เปดแลวปดฝาปดดานหลังเพื่อใหขอความหายไป

กระดาษติด
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ปญหาของคุณภาพการพิมพ
คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้งเนื้อหาในสวนตาง ๆ ตอไปนี้จะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลานั้น

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
ตรวจสอบทุกครั้งใหแนใจวาการตัง้ คา ประเภท ในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับประเภทของกระดาษที่คณ
ุ ใชอยู
ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพในไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การตั้งคาคุณภาพ
งานพิมพ ในหนา 29
ใชสวน การตัง้ คาเครื่องพิมพ ใน กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อปรับการตั้งคาที่สงผลตอ
คุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ในหนา 45 และ
ใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อชวยในการแกไขปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดู
ที่ การใช กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ ในหนา 77

ระบุและแกไขขอบกพรองในการพิมพ
ใชรายการตรวจสอบและแผนภูมิแสดงปญหาคุณภาพการพิมพในสวนนี้ เพื่อแกปญหาคุณภาพการพิมพ

รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ
โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้
1.

ตรวจสอบวากระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

2.

หากคุณใชสื่อสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว

3.

พิมพหนาแสดงการกําหนดคาและหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 44
●

ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อดูวาอุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไมสําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ

●

หากเครื่องพิมพหนาขอมูลเหลานี้อยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพับที่ใหมาในกลอง

4.

พิมพหนาตัวอยางจาก กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series หากเครื่องพิมพหนาขอมูลนี้ออก
มา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเครื่องพิมพ

5.

ลองพิมพจากโปรแกรมอื่นหากเครื่องพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

6.

เริ่มตนการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพใหม แลวลองพิมพอีกครั้ง หากปญหายังคงมีอยู ใหเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้:
●

หากปญหานี้ปรากฏในทุกหนาที่พิมพ โปรดดูที่ ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 72

●

หากปญหานี้ปรากฏในหนาที่พิมพสีเทานั้น โปรดดูที่ การแกปญหาที่เกิดกับเอกสารสี ในหนา 76

ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทัว่ ไป
ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานสั้นเขาเครื่องพิมพกอน ตัวอยางเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา ไมวาจะพิมพสีหรือพิมพสีดําเทานั้น หัวขอตอไปนี้จะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธแ
ี ก
ไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง
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งานพิมพสีซีดหรือจาง

สื่อทีใ่ ชไมถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชสอ
ื่ ที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP

ตลับหมึกพิมพหนึง่ ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพือ
่
ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 44
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

มีผงหมึกเลอะเปนจุด

หมึกขาดเปนชวง

มีริ้วหรือแถบในแนวตัง้ ปรากฏบนหนากระดาษ

Aa Bb C c
Aa Bb C c
Aa Bb C c
Aa Bb C c
Aa Bb C c
โทนสีเทาทีพ
่ น
ื้ หลังเขมมากเกินไป

THWW

เครื่องพิมพถก
ู ตัง้ ใหแทนทีข
่ อความ เปลีย่ นตลับ
หมึกพิมพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชวัสดุพิมพทต
ี่ รงตามขอกําหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

อาจมีขอบกพรองเกิดขึ้นทีส
่ ื่อสําหรับพิมพแผน
นัน
้ แผนเดียว

ใหลองพิมพงานใหมอีกครั้ง

ความชืน
้ ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน
้ ผิว
ของกระดาษชืน
้ เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

ปกกระดาษที่ใชคณ
ุ ภาพไมดก
ี ระบวนการผลิต
อาจทําใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

ตลับหมึกพิมพหนึง่ ตลับหรือหลายตลับมีหมึกไม
สมบูรณ

่
พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพือ
ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 44
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

เครื่องพิมพถก
ู ตัง้ ใหละขอความ เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

สภาพอากาศทีแ
่ หงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําให
โทนสีเทาทีพ
่ ื้นหลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพิมพหนึง่ ตลับหรือหลายตลับมีหมึกไม
สมบูรณ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

เครื่องพิมพถก
ู ตัง้ ใหแทนทีข
่ อความ เปลีย่ นตลับ
หมึกพิมพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

ปญหาของคุณภาพการพิมพ
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มีรอยเปอนหมึกบนกระดาษ

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชวัสดุพิมพทต
ี่ รงตามขอกําหนดของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวา
ตัวกัน
้ กระดาษสกปรก หรือมีฝน
ุ สะสมในเสนทาง
ผานกระดาษ

ทําความสะอาดตัวกัน
้ กระดาษ

ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพือ
่ พิมพลงบนสื่อในชนิด
ทีค
่ ุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้ คา ประเภท ใหตรงกับประเภทกระดาษที่
คุณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชวัสดุพิมพทต
ี่ รงตามขอกําหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพือ
่ พิมพลงบนสื่อในชนิด
ทีค
่ ุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้ คา ประเภท ใหตรงกับประเภทกระดาษที่
คุณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

ชิน
้ สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก

ปญหานีม
้ ักจะหายไปเองหลังจากทีพ
่ ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก

ในการตรวจดูวาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพิมพหนาวินจิ ฉัยคุณภาพ
การพิมพ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่อง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45

หมึกจะเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัสถูก

รอยเปอนที่ปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานทีพ
่ ิมพ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู ฝายบริการ
ลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพับที่อยูใน
กลองผลิตภัณฑ
ตลับหมึกอาจมีปญหา
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ในการตรวจดูวาตลับหมึกพิมพมีปญหาหรือไม
ใหเปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพิมพหนาวินจิ ฉัยคุณภาพ
การพิมพ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่อง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45
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รอยเปอนที่ปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานที่ไม
พิมพ

ชิน
้ สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก

ปญหานีม
้ ักจะหายไปเองหลังจากทีพ
่ ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก

ในการตรวจดูวาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series แลวพิมพหนาวินจิ ฉัยคุณภาพ
การพิมพ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่อง
มือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู ฝายบริการ
ลูกคาของ HP ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ
่ ยูใน
กลองผลิตภัณฑ

งานทีพ
่ ิมพไดมีตวั อักษรผิดรูป

งานที่พม
ิ พไดมวนงอหรือเปนคลื่น

ขอความหรือภาพกราฟกในหนาเอกสารทีพ
่ ม
ิ พ
ออกมาเอียง

หนาเอกสารที่พิมพออกมายนหรือพับ

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปน
คลื่น แสดงวาคุณอาจตองนําเครื่องสแกนแบบ
เลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป
้ รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี ใหตด
ิ ตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP ดู ฝายบริการลูกคาของ HP
ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ
่ ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

่ ในชนิด
ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพือ
่ พิมพลงบนสือ
ทีค
่ ุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้ คา ประเภท ใหตรงกับประเภทกระดาษที่
คุณใชพม
ิ พความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

อุณหภูมิและความชืน
้ สูงอาจทําใหกระดาษมวน
งอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ใสสื่อทีใ่ ชพม
ิ พไมถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษหรือสื่อสําหรับ
พิมพอยางถูกตอง และปรับตัวกัน
้ กระดาษไม
แนนหรือหลวมเกินไป โปรดดูที่ การใสกระดาษ
และวัสดุพิมพ ในหนา 21

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

ใสสื่อทีใ่ ชพม
ิ พไมถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถูกวิธี และ
ตัวกั้นกระดาษไมแนนหรือหลวมเกินไป โปรดดู
ิ พ ในหนา 21
ที่ การใสกระดาษและวัสดุพม
กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180 องศา

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP
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ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี
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ปญหา

สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

มีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรทีพ
่ ิมพ

ใสสื่อทีใ่ ชพิมพไมถก
ู ตอง

พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

การตั้งคาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการ
พิมพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหเปลี่ยนโทน
(ความเขม) ของพื้นทีท
่ เี่ กิดภาพซ้ํา

ภาพทีป
่ รากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดํา
เขม) ยังปรากฏซ้ําในสวนทีเ่ หลือของหนา
กระดาษ (เปนโทนสีเทา)

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหกลับหนา
เอกสาร 180 องศาเพื่อพิมพภาพทีอ
่ อนกวากอน
ลําดับของภาพที่พม
ิ พอาจสงผลตอการพิมพ

เปลี่ยนลําดับภาพทีจ่ ะพิมพตวั อยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถด
ั ลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเครื่องพิมพ

หากเกิดปญหาขึ้นกับงานพิมพอีก ใหปด
เครื่องพิมพประมาณ 10 นาที แลวเปด
เครื่องพิมพเพื่อเริ่มพิมพงานใหมครั้ง

การแกปญหาทีเ่ กิดกับเอกสารสี
ในสวนนี้จะอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพงานสี
ปญหา

สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

เครื่องพิมพเอกสารสีออกมาเปนสีดาํ เทานั้น

คุณไมไดเลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ

เลือกโหมดสีแทนโหมดสีเทา

ไดรเวอรเครื่องพิมพทเี่ ลือกในโปรแกรมไมถูก
ตอง

เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพใหถก
ู ตอง

ู ตอง
อาจตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพไมถก

ใหพม
ิ พหนาแสดงการกําหนดคา หากไมมีสี
ปรากฏในหนาแสดงการกําหนดคา ใหตด
ิ ตอฝาย
บริการลูกคาของ HP ดู ฝายบริการลูกคาของ HP
ในหนา 88 หรือแผนพับทีอ
่ ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

เทปกาวอาจยังอยูบนตลับหมึกพิมพ

ตรวจดูวาไดดงึ เทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพ
จนหมดแลว

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

เครื่องพิมพอาจนํามาใชงานทามกลางสภาพทีม
่ ี
ความชืน
้ สูงมาก

ตรวจดูใหแนใจวาความชืน
้ ในบริเวณทีใ่ ชงาน
เครื่องพิมพไมสูงเกินขอกําหนดเกีย่ วกับความชืน
้

ตลับหมึกพิมพหนึง่ ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพทห
ี่ มึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

เครื่องพิมพถก
ู ตั้งใหแทนที่ขอความ เปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพทห
ี่ มึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

เครื่องไมพม
ิ พสีใดสีหนึง่ หรือพิมพออกมาไมถูก
ตอง
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ปญหา

สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

สีที่พม
ิ พไดไมสม่ําเสมอหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพใหม

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจเสียหาย

ใหนําตลับหมึกพิมพของสีทพ
ี่ ิมพไมสม่ําเสมอ
ออกมา แลวใสกลับเขาไปใหม

เครื่องพิมพถก
ู ตัง้ ใหละขอความ เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ <Color> และทําการพิมพตอ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 52

่ ิมพ
สีทเี่ ห็นบนหนาจอคอมพิวเตอรตางจากทีพ
ออกมา

โปรดดูที่ การเทียบสี ในหนา 41

หากเครื่องไมพม
ิ พสีทอ
ี่ อนมากหรือสีที่เขมมาก
ซึ่งปรากฏบนหนาจอ โปรแกรมซอฟตแวรของ
คุณอาจตีความสีทอ
ี่ อนมาก วาเปนสีขาว และสีที่
เขมมาก วาเปนสีดํา

หากเปนเพราะสาเหตุนี้ ใหหลีกเลี่ยงการใชสีที่
เขมมากๆ หรือออนมากๆ

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสี

สื่อทีใ่ ชพิมพอาจหยาบเกินไป

ใหใชกระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพที่เรียบ เชน
กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกับเครื่องพิมพ
เลเซอรสีโดยทั่วไป กระดาษทีเ่ รียบกวายอมให
งานพิมพทด
ี่ ก
ี วา

ี่ รากฏ
สีบนหนาเอกสารทีพ
่ ิมพไดไมตรงกับสีทป
บนหนาจอ

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

ลวดลายบนเอกสารสีทพ
ี่ ิมพไดไมสม่ําเสมอ

การใช กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เพื่อแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ
คุณสามารถพิมพหนาซึ่งชวยระบุตลับหมึกพิมพที่ทําใหเกิดปญหาไดจากซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series หนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพจะพิมพแถบระดับสี 5 แถบ ซึ่งแบงออกเปนสวนที่เหลื่อม
ทับกัน 4 สวน ดวยการพินิจพิเคราะหแตละสวน คุณจะแยกแยะขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหนึ่งได

THWW

สวน

ตลับหมึกพิมพ

1

สีเหลือง

2

สีน้ําเงิน

ปญหาของคุณภาพการพิมพ
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สวน

ตลับหมึกพิมพ

3

สีดํา

4

สีแดง

●

หากมีรอยแตมหรือจุดปรากฏในสวนใดสวนหนึ่งเพียงสวนเดียว ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพของสวนนั้น

●

หากมีรอยแตมหรือเสนปรากฏมากกวาหนึ่งสวน ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เหมือนกับสีของรอยแตมหรือเสนดังกลาว

●

หากมีจุด รอยแตม หรือเสนปรากฏเปนรูปแบบซ้ําๆ บนหนากระดาษ ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การทํา
ความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 55 หลังจากทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว ใหพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการ
พิมพอื่นเพื่อดูวาขอบกพรองยังมีอยูหรือไม

การพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพ
1.

เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2.

คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลือ แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3.

คลิกปุม พิมพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาที่พิมพ

การปรับเทียบเครือ
่ งพิมพ
หากคุณประสบปญหาดานคุณภาพการพิมพไมวารูปแบบใดก็ตาม ใหปรับเทียบเครื่องพิมพ
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1.

เปด กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การดู กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series ในหนา 45

2.

คลิกโฟลเดอร การตัง้ คาเครือ
่ งพิมพ แลวคลิกหนา คุณภาพการพิมพ

3.

ในพื้นที่ของการปรับเทียบมาตรฐานของสี ใหคลิก ปรับเทียบ เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพทันที

บท 7 การแกปญหา

THWW

ปญหาที่เกีย่ วกับงานพิมพ
ปญหา

สาเหตุ

วิธแ
ี กไข

หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา

คุณอาจยังไมไดดงึ เทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ

ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน
้ อาจมีหนาวาง

ตรวจสอบเอกสารทีก
่ ําลังพิมพเพื่อดูวาเนือ
้ หามี
อยูครบทุกหนาหรือไม

เครื่องพิมพอาจทํางานผิดพลาด

ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

สื่อสําหรับพิมพประเภททีม
่ ีน้ําหนักมากอาจเปน
สาเหตุใหพิมพงานไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น

เอกสารทีม
่ ีรายละเอียดซับซอนอาจพิมพไดชา

การใหความรอนทีเ่ หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพิมพต่ําลง เพือ
่ ใหงานพิมพมีคุณภาพสูง
สุด

ู ตอง
เครื่องพิมพอาจดึงสื่อสําหรับพิมพไมถก

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เครื่องพิมพอยางถูกตองแลว

เครื่องพิมพกระดาษชามาก

ไมพม
ิ พหนาเอกสาร

้ ยู คุณอาจตองเปลี่ยนลูกกลิ้ง
หากยังเกิดปญหานีอ
ดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษใหม โปรดดูที่
ฝายบริการลูกคาของ HP ในหนา 88
สื่อสําหรับพิมพติดอยูในเครื่องพิมพ

นํากระดาษที่ตด
ิ ออก โปรดดูที่ กระดาษติด
ในหนา 67

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไม
ถูกตอง

●

ถอดสายเคเบิล USB ทีต
่ ออยูทงั้ สองดาน
ออก กอนตออีกครั้ง

●

ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

●

ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ

THWW

เครื่องพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกัน
ได หากคุณมีฮารดไดรฟแบบติดตัง้ ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ ชือ
่ มตอกับพอรต
เดียวกันกับเครื่อง อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ
้ าจรบ
กวนการทํางานของเครื่องได หากตองการเชื่อม
ตอและใชเครื่องพิมพ คุณจะตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกับอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเครื่องคอมพิวเตอร

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ
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ปญหาทีเ่ กีย่ วกับซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ
ปญหา

วิธแ
ี กไข

ไมมีไดรเวอรของเครื่องพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer

●

ติดตัง้ ซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง
หมายเหตุ: ปดโปรแกรมประยุกตทก
ี่ ําลังทํางานอยู ใน
การปดโปรแกรมประยุกตทม
ี่ ีไอคอนอยูใน system tray
ใหคลิกปุมขวาของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

มีขอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึน
้ ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

●

ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเครื่อง
คอมพิวเตอร

●

ติดตัง้ ซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง
หมายเหตุ: ปดโปรแกรมประยุกตทก
ี่ ําลังทํางานอยู ใน
การปดโปรแกรมประยุกตทม
ี่ ีไอคอนอยูในทาสกบาร ให
คลิกปุมขวาของเมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา
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บท 7 การแกปญหา

●

ตรวจสอบพืน
้ ที่วางในไดรฟทค
ี่ ณ
ุ กําลังติดตัง้ ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หากจําเปน ใหเพิ่มพื้นที่วางใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได แลวติดตัง้
ซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกครั้ง

●

หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตั้งซอฟตแวร
เครื่องพิมพอีกครั้ง

●

พิมพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตก
ิ ารทํางานของ
เครื่องพิมพ

●

ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้ หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม

THWW
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อุปกรณสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณประกอบ

●

ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

●

ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

●

ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

●

หากตองการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในยุโรป โปรดไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies

●

ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองในเอเชียแปซิฟก ไปที่ www.hp.com/paper/

●

ในการสั่งซื้ออุปกรณเสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
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การสัง่ ซือ
้ อะไหล อุปกรณเสริม และวัสดุสิน
้ เปลือง
มีวิธีหลายวิธีสําหรับการสั่งซื้อชิน
้ สวน วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณเสริม

สัง่ ซือ
้ โดยตรงจาก HP
คุณสามารถเลือกซื้อสินคาตามรายการตอไปนี้ไดโดยตรงจาก HP:
●

อะไหล: หากตองการสั่งซื้ออะไหล ไปที่ www.hp.com/go/hpparts สําหรับนอกสหรัฐฯ โปรดติดตอศูนยบริการ HP
ที่ไดรับอนุญาตในทองที่ของคุณหากตองการสั่งซื้ออะไหล

●

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม: หากตองการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ www.hp.com/go/
ljsupplies หากตองการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับทั่วโลก โปรดไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html หากตอง
การสั่งซื้ออุปกรณเสริม โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1210series

สัง่ ซื้อผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน
หากตองการสั่งซื้ออะไหลหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอศูนยบริการรับอนุญาตหรือผูใหการสนับสนุนของ HP

สัง่ ซือ
้ โดยตรงผานซอฟตแวร กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series เปนซอฟตแวรเครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพที่ออกแบบมา
เพื่อใหการกําหนดคาเครื่องพิมพ, การตรวจสอบ, การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง, การแกไขปญหา และการอัปเดตเปนเรื่องงายและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เปนไปได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series ในหนา 45
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ภาคผนวก A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ
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หมายเลขชิน
้ สวน
ตาราง A-1 ชิน
้ สวนสํารองและวัสดุสน
ิ้ เปลืองสํารอง

THWW

ชิน
้ สวน

หมายเลขชิน
้ สวน

ชนิด/ขนาด

ตลับหมึกพิมพ

CB540A

ตลับหมึกพิมพสีดํา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับจํานวนหนาที่
พิมพไดของตลับหมึก
พิมพ โปรดดูที่
www.hp.com/go/
pageyield จํานวน
หนาที่พม
ิ พไดจริงขึ้นอยู
กับการใชงานเฉพาะ

CB541A

ตลับหมึกพิมพสีน้ําเงิน

CB542A

ตลับหมึกพิมพสีเหลือง

CB543A

ตลับหมึกพิมพสีแดง

สายเคเบิล

C6518A

สายเคเบิลเครื่องพิมพ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])

หมายเลขชิ้นสวน
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ตาราง A-1 ชิน
้ สวนสํารองและวัสดุสน
ิ้ เปลืองสํารอง (ตอ)
ชิน
้ สวน

หมายเลขชิน
้ สวน

ชนิด/ขนาด

วัสดุพิมพ

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, เนือ
้ ดาน (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
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บริการและการสนับสนุน
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ขอความเกีย่ วกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series

การรับประกันจํากัดเวลาหนึง่ ป

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดาน
วัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซื้อ เปนเวลาตามที่ระบุไว ในกรณีที่ HP ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาวในระหวางชวงเวลาการ
รับประกัน HP มีสิทธิเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะซอมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งไดรับการพิสจู นแลววาบกพรองจริง ผลิตภัณฑ
ที่เปลี่ยนใหอาจเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําสั่ง
ของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้ และใชงานอยางเหมาะสม ในกรณีที่ HP
ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาว ในระหวางชวงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟตแวร ซึ่งไมปฏิบัติงานตามคําสั่งโปรแกรมดวย
สาเหตุจากความบกพรองดังกลาว
HP ไมรับประกันวา การปฏิบัตงิ านของผลิตภัณฑของ HP จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากความผิดพลาด หากภายในเวลาอันสมควร HP
ไมสามารถซอมหรือทดแทนผลิตภัณฑใดๆ ใหอยูในสภาพดังที่ประกันไว ทานมีสิทธิที่จะขอรับเงินคืนเต็มจํานวนทันทีที่ทานสงผลิตภัณฑ
ดังกลาวคืน
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน
้ สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความบกพรองที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอยางไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร การเชื่อมตอ ชิ้นสวนตางๆ หรือพัสดุ ซึ่งมิไดมาจาก HP (ค) การปรับเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี (ง) การใช
งานผลิตภัณฑที่อยูนอกเหนือจากขอกําหนดทางสภาวะแวดลอมที่เผยแพร หรือ (จ) การเตรียมหรือการบํารุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไมเหมาะสม
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การรับประกันขางตนเปนการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไมใหการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น
ใด ไมวาเปนลายลักษณอักษร หรือคําพูด ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันโดยนัย หรือตอความ
สามารถทางการตลาดของสินคานั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง ในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ
หรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมีการจํากัดชวงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใช
กับทาน การรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอยางเฉพาะเจาะจงใหแกทาน โดยที่ทานอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตางไปแลวแต
ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ทานอาศัยอยู การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมีผลบังคับใชในประเทศ/พื้นที่ หรือทองถิ่น ซึ่ง HP มี
สํานักงานสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ และทองถิ่นที่ HP ไดทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ ระดับของบริการเกี่ยวกับการรับ
ประกันอาจแตกตางกันไปตามมาตรฐานของทองถิ่น HP จะไมเปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑ
นั้นใชงานไดในประเทศ/พื้นที่ ซึ่ง HP ไมมีเจตนาจะใหใชงานผลิตภัณฑนั้นๆ
ภายใตขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาในขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดนี้เปนการแกไขปญหาของลูกคาผูนั้น
โดยเฉพาะเทานั้น ยกเวนแตมีการระบุไวขางตน ไมวาในกรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ของขอมูล หรือตอความเสียหายที่เกิดขึน
้ โดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเปนผลตอเนื่องตามมา
(รวมถึงผลประโยชนหรือขอมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไมวาจะเปนไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทาง
กลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแหงไมอนุญาตใหมีการยกเวนหรือการจํากัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเปน
ผลตอเนื่อง ในกรณีดังกลาว การจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใชกับทาน
เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกิด
จากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอแถลงเรือ
่ งขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ
ผลิตภัณฑ HP นี้ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต
การรับประกันนี้ไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ
ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ไปยังสถานที่ซื้อ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่
พิสูจนแลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซื้อ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไข
อื่นใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือ
เงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม
เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ
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ฝายบริการลูกคาของ HP
บริการออนไลน
สําหรับการเรียกดูซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพของ HP ขอมูลผลิตภัณฑ และขอมูลการสนับสนุนลาสุดตลอด 24 ชั่วโมงผาน
ทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com/support/ljcp1210series
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เปนชุดของเครื่องมือที่ทํางานแบบเว็บเพื่อใชในการแกไขปญหา
สําหรับผลิตภัณฑคอมพิวเตอรเดสกทอป และเครื่องพิมพ ไปที่ instantsupport.hp.com

บริการสนับสนุนทางโทรศัพท
HP ใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย หากตองการทราบหมายเลขโทรศัพทใน
ประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูแผนพับที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.hp.com/support/ กอน
โทรศัพทมายัง HP โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอม ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ, วันที่ซื้อ และคําอธิบายปญหา

ซอฟตแวรยท
ู ลิ ต
ิ ,ี้ ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนิกส
www.hp.com/go/ljcp1210series_software
ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอื่นๆ ได

การสัง่ ซือ
้ อุปกรณเสริมหรืออุปกรณสิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP
●

สหรัฐอเมริกา: www.hp.com/sbso/product/supplies

●

แคนาดา: www.hp.ca/catalog/supplies

●

ยุโรป: www.hp.com/go/ljsupplies

●

เอเชียแปซิฟก: www.hp.com/paper/

ในการสั่งซื้อชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ 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)

ขอมูลการบริการ HP
คุณสามารถคนหาตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก HP ไดโดยโทรหมายเลข 1-800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1800-387-3867 (แคนาดา)
นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดตอไปที่หมายเลขบริการสนับสนุนลูกคาสําหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ ดูแผนขอมูลที่
มีมาในกลองผลิตภัณฑ

ขอตกลงการบริการ 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

กลองเครือ
่ งมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเครื่องพิมพ และดูขอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน โปรดใช กลองเครื่องมือ
ของ HP Color LaserJet CP1210 Series คุณตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณ เพื่อใช กลองเครื่องมือของ HP Color
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LaserJet CP1210 Series โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet CP1210 Series
ในหนา 45
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ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเครื่องพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพไมใชสวนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพื่อขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

ขอตกลงการใหบริการ HP Care Pack™
HP มีตวั เลือกการใหบริการและการสนับสนุนทีห
่ ลากหลายเพื่อรองรับความตองการตางๆ ตัวเลือกเหลานี้ไมใชสวนหนึ่งของ
การรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พื้นที่ สําหรับเครื่องพิมพสวนใหญ HP จะมีขอ
ตกลงการใหบริการ HP Care Pack ทัง้ ระหวางการรับประกันและหลังจากระยะเวลารับประกัน
ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเครื่องพิมพเครื่องนี้ ใหไปที่ http://www.hpexpress-services.com/
10467a และพิมพหมายเลขรุนของเครื่องพิมพ ในอเมริกาเหนือ ทานสามารถรับขอมูลขอตกลงการใหบริการไดจาก
HP Customer Care โดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221
(แคนาดา) สําหรับประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดติดตอศูนยบริการ HP Customer Care ในประเทศ/พื้นที่ของทาน โปรดอาน
เอกสารในกลอง หรือไปที่ http://www.hp.com เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทของ HP Customer Care ในประเทศ/พื้นที่ของ
ทาน

การขยายเวลารับประกัน
HP Support ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมให การซอมบํารุงฮารดแวร
นี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 1 ถึง 3 ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑจาก HP ลูกคาตองสั่งซื้อ HP Support ภายในชวง
การรับประกันจากโรงงานที่ไดระบุไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอฝายสนับสนุนและบริการลูกคาของ HP
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การบรรจุหบ
ี หอเครือ
่ งพิมพ
หากคุณตองยายหรือขนสงเครื่องพิมพไปยังสถานที่อื่น โปรดทําตามขัน
้ ตอนตอไปนี้เพื่อบรรจุเครื่องพิมพในบรรจุภัณฑ
ขอควรระวัง: ความเสียหายที่เกิดจากการขนสงเนื่องจากการบรรจุไมเหมาะสมเปนความรับผิดชอบของลูกคา
เครื่องพิมพตองอยูในลักษณะตั้งระหวางการขนสง
การบรรจุหบ
ี หอเครือ
่ งพิมพ
ขอควรระวัง: ขัน
้ ตอนนี้สําคัญมากทีจ่ ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพที่อยูใน
เครื่องพิมพระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนเครื่องพิมพ
เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บไวในบรรจุภัณฑเดิมหรือบรรจุ
ภัณฑที่คลายกันเพื่อไมใหถูกแสงโดยตรง

THWW

1.

นําตลับหมึกพิมพทั้งสี่ตลับออกและสงแยกตางหาก

2.

ใชบรรจุภัณฑที่สงมาพรอมกับผลิตภัณฑในครั้งแรก หากเปนไปได หากคุณทิ้งบรรจุภัณฑไปแลว โปรดติดตอบริการ
ไปรษณียใกลบานเพื่อขอคําแนะนําในการบรรจุเครื่องพิมพ HP แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ
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แบบฟอรมขอมูลการบริการ
ใครคือผูสงคืนเครื่องพิมพน?
ี้

วันที:่

ผูทต
ี่ ิดตอได:

โทรศัพท:

ผูอื่นทีต
่ ิดตอได:

โทรศัพท:

ทีอ
่ ยูสําหรับสงคืน:

คําแนะนําพิเศษในการขนสง:

คุณสงอะไร?
หมายเลขรุน:

ชื่อรุน:

หมายเลขสินคา:

โปรดแนบงานพิมพทแ
ี่ สดงถึงปญหานี้มาดวยหามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ทีไ่ มจําเปนตอการซอมแซม
ทานไดนาํ ตลับหมึกพิมพออกแลวหรือไม?
ทานตองนําอุปกรณดงั กลาวออกกอนสงเครื่องพิมพ ยกเวนในกรณีทเี่ กิดปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนินการดังกลาวไมได
[ ] ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

[ ] นําออกแลว
ตองทําสิง่ ใดบาง? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน
้ (ปญหาคืออะไร? คุณทําอยางไรเมื่อเกิดปญหาดังกลา วทานกําลังรันซอฟตแวรอะไร ปญหานัน
้ เกิดขึ้นซ้ําไดอีกหรือไม?)

2. หากปญหาเกิดขึ้นเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกิดปญหาแตละครั้งนัน
้ นานเพียงใด
3. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับอุปกรณตอไปนี้ โปรดแจงชือ
่ ผูผลิตและหมายเลขรุน
โมเด็ม:

คอมพิวเตอร:

เครือขาย:

4. ความเห็นเพิม
่ เติม:

คุณจะจายคาซอมแซมอยางไร?
วันทีซ
่ ื้อ/ไดรับ:

[ ] อยูในเงื่อนไขการรับประกัน

่ ีวันที่ไดรับสินคาดวย)
(แนบเอกสารเพื่อยืนยันการซื้อหรือการไดรับทีม
[ ] เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:
[ ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:
ยกเวนกรณีการบริการตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขการรับประกัน ทานตองมีเลขทีใ่ บสัง่ ซือ
้ และ/หรือลายเซ็นผูมอ
ี าํ นาจประกอบกับการขอรับบริการดวย หากใชราคาซอม
แซมมาตรฐานกับการซอมครั้งนีไ้ มได HP จะใชราคาขัน
้ ต่ําของการสั่งซื้อแทน ทานสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานไดโดยติดตอศูนยซอมแซมที่ไดรับอนุญาต
ของ HP
ลายเซ็นลูกคา:
ทีอ
่ ยูสําหรับสงใบเรียกเก็บ:
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โทรศัพท:
คําแนะนําพิเศษเกีย่ วกับการเรียกเก็บ:
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C

THWW

ขอกําหนด

●

ขอกําหนดภายนอก

●

ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

●

ขอกําหนดทางดานไฟฟา

●

ขอกําหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน

●

ระดับเสียงรบกวน

●

ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ

●

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเอียง
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ความสูง

ความลึก

ความกวาง

น้าํ หนัก

254 มม.

436 มม.

399 มม.

18.20 กก.

ภาคผนวก C ขอกําหนด
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ขอกําหนดเกีย่ วกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอม

คาทีแ
่ นะนํา

คาทีส่ ามารถใชได

อุณหภูมิ

17° ถึง 25°C

15° ถึง 30°C

ความชืน
้

20% ถึง 60% ความชืน
้ สัมพัทธ

ความชื้นสัมพัทธ 10% ถึง 80%

ระดับความสูง

ไมมีขอมูล

0 ถึง 3048 ม.

หมายเหตุ: คาเหลานี้อางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1210series
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ขอกําหนดทางดานไฟฟา
คําเตือน! ขอกําหนดทางไฟฟานั้นขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ ที่จําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เนื่อง
จากอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ
รายการ

รุน 110 โวลต

รุน 220 โวลต

ความตองการพลังงาน

100 ถึง 127 โวลต (+/-10%)

220 ถึง 240 โวลต (+/- 10%)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

4.5 A

2.5 A

กระแสไฟของวงจรขัน
้ ต่ําทีแ
่ นะนํา
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ขอกําหนดของการสิน
้ เปลืองพลังงาน
ตาราง C-1 การสิ้นเปลืองพลังงาน (คาเฉลีย่ หนวยเปนวัตต)1
รุนของผลิตภัณฑ

ขณะพิมพ2

พรอม

พักเครือ
่ ง

ดับ

การกระจายความ
รอน-การพรอมทํา
งาน (BTU/
ชัว่ โมง)

เครื่องพิมพ HP Color
LaserJet CP1210 Series

290

12

12

0.0

41

1

การสิ้นเปลืองพลังงานตามคาทีร่ ะบุนเี้ ปนคาสูงสุดทีว่ ัดสําหรับการพิมพสีและการพิมพสีเดียว โดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐาน

2

สําหรับวัสดุพม
ิ พทั้งขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพิมพเทากับ 8 ppm สําหรับการพิมพสี และ 12 ppm สําหรับการพิมพขาวดํา

หมายเหตุ: คาเหลานี้อางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1210series
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ขอกําหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน
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ระดับเสียงรบกวน

1

ระดับพลังเสียง

ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพิมพ (12 ppm)1

LWAd = 6.1 Bels (A) [61dB (A)]

พรอม

LWAd = ไมมีเสียงรบกวน

ระดับแรงดันเสียง: ตําแหนงดานขาง

ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพิมพ (12 ppm)1

LpAm = 47 dB (A)

พรอม

LpAm = ไมมีเสียงรบกวน

สําหรับวัสดุพม
ิ พทั้งขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพิมพเทากับ 8 ppm สําหรับการพิมพสี และ 12 ppm สําหรับการพิมพขาวดํา

หมายเหตุ: คาเหลานี้อางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1210series
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ขอกําหนดเกีย่ วกับกระดาษและวัสดุพม
ิ พ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพที่รองรับ โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 15
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ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ
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ขอกําหนดเกีย่ วกับการเอียง
เครื่องพิมพมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเอียงดังนี้:
●

กลไกการพิมพ (กระดาษแผน): นอยกวา 1.5 มม. (0.06 นิ้ว) บนความยาว 260 มม. (10.24 นิ้ว)

●

กลไกการพิมพ (ซองจดหมาย): นอยกวา 3.3 มม. (0.13 นิ้ว) บนความยาว 220 มม. (8.66 นิ้ว)

100 ภาคผนวก C ขอกําหนด
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ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

●

ขอกําหนดของ FCC

●

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

●

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

●

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
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ขอกําหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิ ิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณนี้
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตัง้ กรณีใดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตชที่ตัว
เครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้
●

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

●

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

●

เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

●

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจ
เปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สิ้นสุดลง
เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มี
ฉนวนหุม
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โครงการผลิตภัณฑทค
ี่ าํ นึงถึงสภาพแวดลอม
การคุมครองสิง่ แวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมั่นที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เครื่องพิมพนี้ได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การกอกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดพรอม/พัก ซึ่งชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดเงินโดย
ไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑนี้ ในการระบุสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® สําหรับ
ผลิตภัณฑนี้ โปรดดูเอกสารขอมูลผลิตภัณฑหรือเอกสารขอกําหนด นอกจากนี้ รายการผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด
ยังมีอยูที่:
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษดานเดียว) ซึ่งเปนตัวเลือกทีเ่ ลือกใชไดในเครื่องนี้ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติได

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหลานี้หมดอายุการใชงาน

อุปกรณสน
ิ้ เปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet
ทานสามารถสงคืนและรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ที่ใชแลว ใหแก HP Planet Partners โดยไมตองเสียคา
ใชจายใดๆ ขอมูลและคําแนะนําในภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจุคารทริดจหมึกพิมพและอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP LaserJet ใหมทุกชิ้น หากทานสงคืนคารทริดจหมึกพิมพครั้งละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น
HP มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตขน
ั้ ตอนของการออกแบบและผลิต ไปจน
ถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เมื่อทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและโลหะ
กลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซึ่งจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เนื่องจากคารทริดจหมึกพิมพนี้ถูกรีไซเคิลและใชใน
วัสดุใหม ดังนั้นจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม!
หมายเหตุ: ใชฉลากสงคืนเพื่อสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทานั้น อยาใชฉลากดังกลาว
สําหรับคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือ
ผลิตซ้ํา หรือการสงคืนผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
อิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่ http://www.hp.com/recycle
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คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล
สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก
ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้
การสงคืนจํานวนมาก (คารทริดจ 2-8 อัน)
1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (น้ําหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรือ
1.

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

2.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคืนครั้งเดียว
1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

ติดฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจัดสง
สําหรับการสงคืนคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ทั้งหมดเพื่อรีไซเคิล ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในครั้งถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS หากตองการทราบตําแหนงที่ตั้งของศูนยรับฝากของ
UPS ในทองถิ่นของทาน โปรดโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-PICKUPS หรือเยีย่ มชม http://www.ups.com หากทาน
ตองการสงคืนโดยใชฉลาก USPS ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ศูนยบริการไปรษณียของสหรัฐฯ หรือที่ทําการไปรษณียของ
สหรัฐฯ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อฉลากหรือกลองเพิ่มเติมสําหรับการสงคืนเปนจํานวนมาก โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle หรือโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-340-2445 บริการรับของของ UPS จะตองเสียคาธรรม
เนียมตามปกติ ขอมูลตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงเตือนลวงหนา

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

กระดาษ
ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เครื่องพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑนี้สามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีปรอทเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีแบตเตอรี่
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การทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป
สัญลักษณนบ
ี้ นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคุณตองไมทงิ้ ผลิตภัณฑนรี้ วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้ นี้ ถือเปน
่ าํ หนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวในจุดรวบรวมทีก
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคิลอุปกรณทไี่ มใชแลวของคุณเมื่อถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนุรักษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการที่ชวยปองกันสุข
ภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คณ
ุ สามารถทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลว เพือ
่ นําไปรีไซเคิล โปรดติด
ตอเจาหนาทีใ่ นพืน
้ ทีข
่ องคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่ มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีค
่ ุณซื้อผลิตภัณฑนี้มา

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

สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม
ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเหลานี้:
●

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนี้และผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

●

ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

●

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

●

โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

THWW

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 105

ประกาศเพือ
่ ความเขาใจทีต
่ รงกัน
ประกาศเพือ
่ ความเขาใจทีต
่ รงกัน
ตาม ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0603-00-rel.1.0
Hewlett-Packard Company
ชือ่ ผูผลิต:
ทีอ่ ยูผผ
ู ลิต:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชือ่ ผลิตภัณฑ:

HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series

รุนขอบังคับ:2)
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:
ตลับผงหมึก:

BOISB-0603-00
ทัง้ หมด
CB540A, CB541A, CB542A, CB543A

เปนผลิตภัณฑทต
ี่ รงกับรายละเอียดผลิตภัณฑดานลางนี:้
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

ขอมูลเพิม
่ เติม:
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EEC รวมทัง้ ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC รวมทัง้ ไดแสดงเครื่องหมาย CE
ไวตามนัน
้ แลว
อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิ านตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนอ
ี้ าจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย และ (2)
อุปกรณนี้จะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ทีม
่ ีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนทีอ
่ าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่ มพึงประสงค
1) ผลิตภัณฑนไี้ ดรับการทดสอบเชนเดียวกับคอนฟเกอเรชันของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard
2) เพือ
่ วัตถุประสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑนไี้ ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้ มเกี่ยวของกับชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
Boise, Idaho 83713, USA
ตุลาคม 2550
สําหรับหัวขอเกีย่ วกับขอบังคับเทานัน
้ :
ยุโรปติดตอ

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

สหรัฐอเมริกาติดตอ

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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ประกาศเกีย่ วกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซึ่งผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เครื่องพิมพนี้ไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแ
ิ หงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเครื่องและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซึ่งมีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังนั้นแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํา
งานตามปกติ
คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้
อาจสงผลใหไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีป
่ น
ุ )

ประกาศเกีย่ วกับสายไฟ (ญีป
่ น
ุ )

ประกาศ EMI (เกาหลี)

ประกาศเรือ
่ งเลเซอรของประเทศฟนแลนด
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 (จีน)
根据中国电 子信息产 品污 染控制管理办 法的要求而出台
ตาราง D-1 有毒有害物质 表
部件名称

有毒有害物质 和元素
铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价铬 (Cr(VI))

多溴 溴 苯 (PBB)

多溴 二苯醚
(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

格式化板组 件

X

O

O

O

O

O

碳粉盒

X

O

O

O

O

O

O:表示在此部件所用的所有同类 材料中，所含的此有毒或有害物质 均低于 SJ/T11363-2006 的限制要
求。
X:表示在此部件所用的所有同类 材料中，至少一种 所含的此有毒或有害物质 高于 SJ/T11363-2006 的限
制要求。
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หมายเหตุ: 引用的“环 保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产 品而确定的。
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ดัชนี

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
การตัง้ คาไดรเวอร 11, 27
การลบซอฟตแวร 12
ความชวยเหลือ, ไดรเวอร
เครื่องพิมพ 25
ซอฟตแวรสําหรับ 45
เวอรชันที่สนับสนุน 8
ไดรเวอรที่สนับสนุน 9
ก
กระดาษ
ขนาดกระดาษ, การเลือก 31
ขนาดที่รองรับ 17
คูมือขอกําหนด 84
จํานวนหนาตอแผน 35
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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
การสั่งซื้อ 84
กระดาษมวนงอ 75
กระดาษยน, การแกไขปญหา 75
กระดาษหัวจดหมาย
การพิมพบน 30
กระดาษเปนคลื่น, การแกไขปญหา 75
กลองเครื่องมือของ HP Color LaserJet
CP1210 Series
การตั้งคาความเขม 47
พาเลตต Microsoft Office Basic
Colors, การพิมพ 41
หนาการแกไขปญหาคุณภาพการ
พิมพ 77
เกี่ยวกับ 45
แท็บการตั้งคาอุปกรณ 46
แท็บความชวยเหลือ 46
แท็บสถานะ 45
การขนสงเครื่องพิมพ 91
การขยายขนาดเอกสาร 31
การขยายเวลารับประกัน 90
การดาวนโหลดซอฟตแวร
ระบบการพิมพ 7
การตั้งคา
กลองเครื่องมือของ 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
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
การตั้งคาความเขม 47
การตั้งคาความเขมในการพิมพ 47
การตั้งคาบริการ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
การตั้งคาวัสดุพิมพ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
การตั้งคาเครื่องพิมพ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
การติดตอ HP 88
การทําความสะอาด 55
การทํางานตออัตโนมัติ 48
การทิ้ง, หมดอายุ 104
การทิ้งเมื่อหมดอายุ 104
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 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

48

48

48

48
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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
การสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานสิ่ง
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
การสั่งซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม 82
การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง
เว็บไซต 81
การเกลี่ยขอบ 38
การเก็บ
ตลับหมึกพิมพ 50
การเก็บรักษา
เครื่องพิมพ 95
การเทียบสี 41
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 52
การแกไขกระดาษติด 48, 67
การแกไขปญหา
กระดาษติด 67
กระดาษมวนงอ 75
กระดาษยน 75
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การปรับเทียบ 78
ขอความ 75
คุณภาพการพิมพ 72, 77
ผงหมึกเปอน 74
ผงหมึกเลอะเปนจุด 73
ผงหมึกไมตด
ิ กระดาษ 74
พิมพกระดาษชา 79
รอยเปอนซ้ํา 76
รายการตรวจสอบ 58
สายเคเบิล USB 79
สี 76
หนาวาง 79
หนาเอกสารเอียง 75
หมึกกระจัดกระจาย 76
หมึกเลือน 73
เครื่องไมพิมพเอกสาร 79
เสน, หนากระดาษที่พิมพ 73
การแจงขอมูลสถานะ , การตั้งคา 48
การแจงเตือน, การตั้งคา 45
การดสต็อค
การพิมพบน 30
ข
ขนาด, กระดาษ
การเลือกถาด 24
ขั้วตอไฟฟา, ที่ตั้ง 3
ขอกําหนด
คุณลักษณะ 2
ภายนอก 94
ระดับเสียง 98
สภาพแวดลอม 95
เอกสาร 84
เอียง 100
ไฟฟา 96
ขอกําหนดดานขนาด, เครื่องพิมพ 94
ขอกําหนดดานพลังงาน 96
ขอกําหนดดานระดับเสียงรบกวน 98
ขอกําหนดทางดานไฟฟา 96
ขอกําหนดภายนอก 94
ขอกําหนดเกี่ยวกับความชืน
้
95
ขอกําหนดเกี่ยวกับความสูง 95
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 95
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 95
ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ 95
ขอกําหนดเสียงรบกวน 98
ขอความ, การแกไขปญหา
ตัวอักษรผิดรูป 75
ขอความการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง 65
ขอความติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลือง 65

ขอความเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลือง 65
ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพิมพซับ
ซอนเกินไป 64
ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพ
ผิด 65
ขอความแสดงขอผิดพลาดอุปกรณสิ้น
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, ไดรเวอรเครื่องพิมพ
Windows 25
ความชวยเหลือแบบออนไลน, ไดรเวอร
เครื่องพิมพ Windows 25
ความละเอียด
HP ImageREt 2400 40
การลดอัตโนมัติ 48
ขอกําหนดรายละเอียด 2
คุณลักษณะ 2
ความสวาง
งานพิมพสีซีด, การแกปญหา 73
ความเขม
ความเขมในการพิมพ 47
ความเขากันไดกับ Energy Star 2
ความเร็ว
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิมพ 2
คุณภาพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 47
พิมพ, การแกปญหา 72
คุณภาพการพิมพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 47
การแกไขปญหา 72
หนาการแกปญหา 77

THWW

คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 47
พิมพ, การแกปญหา 72
คุณภาพงานพิมพ
HP ImageREt 2400 40
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 47
การตัง้ คา 29
พิมพ, การแกปญหา 72
คุณลักษณะ 2
คุณสมบัตข
ิ องความสามารถในการเขาใช
งาน 2
เครื่อง, การทําความสะอาด 55
โครงการที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 103
จ
จํานวนหนาตอแผน 35
จุด, การแกไขปญหา 73
จุดตอนิ้ว (dpi)
HP ImageREt 2400 40
ขอกําหนดรายละเอียด 2
ฉ
ฉลาก
การพิมพบน

30

ช
ช็อตคัท 27
ซ
ซองจดหมาย
การพิมพบน 30
ซอฟตแวร
Windows 13
การตัง้ คา 10
การลบใน Windows 12
ปญหา 80
เว็บไซต 7
ซอฟตแวรระบบการพิมพ 7
ด
ไดรเวอร
การตัง้ คา 10, 11
การตัง้ คา Windows 27
ความชวยเหลือ, Windows 25
ช็อตคัท (Windows) 27
ที่สนับสนุน 9
ใหมาพรอมกัน 2

THWW

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
ความชวยเหลือ, Windows 25
ที่สนับสนุน 9
ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก
การจัดเก็บ 50
การรับประกัน 87
การรีไซเคิล 103
การเปลี่ยน 52
การใชเมื่อหมึกหมด 50
ขอความการสั่งซื้อ 65
ขอความแสดงขอผิดพลาด 65
ขอความใหเปลี่ยน 65
ที่ไมใชของ HP 65
สถานะ, การดู 45
ไมใชของ HP 50
ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 50
การรับประกัน 87
การรีไซเคิล 103
การเปลี่ยน 52
การใชเมื่อหมึกหมด 50
ขอความการสั่งซื้อ 65
ขอความแสดงขอผิดพลาด 65
ขอความใหเปลี่ยน 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
ที่ตงั้ 3
แถบ, การแกไขปญหา 73
ท
ทางเดินกระดาษ
กระดาษติด, การแกปญหา 69
แท็บการตั้งคาอุปกรณ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
แท็บความชวยเหลือ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series

46

46

น
แนวตัง้ , การตั้งคา 32
แนวนอน, การตั้งคา 32
บ
บริการ
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 91
ขอตกลง 90
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก
HP 88
แบบฟอรมขอมูล 92
บริการลูกคา
ออนไลน 88
แบตเตอรี่ที่ใหมา 104
แบบฟอรมที่พิมพไวแลว
การพิมพบน 30
ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 107
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 107
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย 107
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 107
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 107
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 106
ประเทศ/พื้นที่ที่ผลิต 5
ประเภท, กระดาษ
การเลือกถาด 24
ประเภท, วัสดุพิมพ
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series 48
ปุม, แผงควบคุม 4

ดัชนี 113

ผ
ผงหมึกเปอน, การแกไขปญหา 74
ผงหมึกไมตด
ิ , การแกไขปญหา 74
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 104
แผงควบคุม
การตัง้ คา 10
ที่ตงั้ 3
ปุมและไฟสัญญาณ 4
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 59
แผนใส
การพิมพบน 30
การสั่งซื้อ 84
ฝ
ฝาดานหนา, ที่ตงั้ 3
ฝาปดชองเพื่อเขาสูบริเวณที่กระดาษติด, ที่
ตั้ง 3
ฝาปดดานหลัง, ที่ตั้ง 3
ฝายบริการลูกคาของ HP 88
ฝายสนับสนุนลูกคา
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 90
ฟอรมขอมูลการบริการ 92
พ
พอรต
ชนิดที่รวมไว 2
พอรต USB
การแกไขปญหา 79
ชนิดที่รวมไว 2
ที่ตงั้ 3
พอรตอินเตอรเฟส
ชนิดที่รวมไว 2
พาเลตต Microsoft Office Basic
Colors, การพิมพ 41
พิมพเอกสารบน 31
พื้นที่, การตั้งคา
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
พื้นหลัง, สีเทา 73
พื้นหลังสีเทา, การแกไขปญหา 73

48

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 2, 8, 9
รายละเอียด
หมายเลขรุนและหมายเลข
ผลิตภัณฑ 5
ริ้ว, การแกไขปญหา 73
รูปแบบไฟสัญญาณ 59
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 59
ล
ลายน้ํา 33
ลําดับความสําคัญ, การตั้งคา 10
ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series
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
วัสดุสิ้นเปลือง
การสั่งซื้อ 49, 82
สถานะ, การดู 45
เวลาพักเครื่อง, การตั้งคา 48
เว็บไซต
การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 82
การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง 81
ซอฟตแวร, การดาวนโหลด 7
บริการลูกคา 88
รายงานของปลอม 50
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 105

ฟ
ฟวเซอร
กระดาษติด, การแกปญหา 69
ขอผิดพลาด 63
ไฟสัญญาณ, แผงควบคุม 4

ศ
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของ
ปลอม 50
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่องของปลอม 50

ร
รหัสการผลิต 5
รอยเปอนซ้ํา, การแกไขปญหา
ระดับการแกไข 5

ส
สถานะ
การดู 45
การแจงเตือน 45
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76

46

สนับสนุน
ออนไลน 88
สวิตชเปด/ปด 3
สวิตชเปด/ปดเครื่อง 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
ตัวเลือกฮาลฟโทน 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
เครื่องไมพิมพเอกสาร 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
กลองเครื่องมือของ HP Color
LaserJet CP1210 Series

48

อ
อุปกรณสิ้นเปลือง
การปลอมแปลง 50
การรีไซเคิล 103
การสั่งซื้อ 81
ขอความการสั่งซื้อ 65
ขอความแสดงขอผิดพลาด 65
ขอความแสดงขอผิดพลาดวาไมถูก
ตอง 65
ขอความใหเปลี่ยน 65
ที่ไมใชของ HP 65
ไมใชของ HP 50
อุปกรณสิ้นเปลืองของปลอม 50
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ปลอมแปลง 50
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP 50,
65
อุปกรณเสริม
การสั่งซื้อ 81, 82
เอกสาร 84
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
วัสดุ (MSDS) 105
เอียง
ขอกําหนด 100
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ดัชนี 115

116 ดัชนี
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