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1 วธิใีช HP Photosmart A620
series

ยินดีตอนรับสูวิธีใช HP Photosmart A620 series หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ HP Photosmart โปรดดู:
• “เริ่มใชงาน” ในหนา 7
• “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 21
• “การพิมพโดยไมมเีคร่ืองคอมพิวเตอร” ในหนา 25
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 49
• “การดูแลรักษา” ในหนา 69
• “การสั่งซื้อวัสดุหมึกพิมพ” ในหนา 97
• “การบริการและการรับประกันของ HP” ในหนา 99
• “ขอมูลจําเพาะ” ในหนา 103
• “ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบงัคับและขอมลูดานสิ่งแวดลอม” ในหนา 105
คุณสามารถพิมพขอมลูจาก วิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ไดตลอดเวลา
เพียงแคคลิก Print (พิมพ) ที่แถบนําทางดานบนของหนาตาง วิธีใชเครื่องพิมพ
HP Photosmart
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2 เริม่ใชงาน
ในสวนนี้จะใหขอมลูเบื้องตนเกี่ยวกบัเครื่องพิมพ HP Photosmart A620
series สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

• ควรทําอยางไร?
• คนหาขอมลูเพิ่มเติม
• ขอมูลทั่วไปของ HP Photosmart
• ปุมบนแผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
• หนาจอแบบสัมผัสและปากกา Stylus
• เมนูเครื่องพิมพ

ควรทําอยางไร?
คลิกลิงคตอไปนี้เพ่ืออานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสรางงานท้ังแบบทั่วไป
และแบบสรางสรรคโดยใชเครื่องพิมพและซอฟตแวร HP Photosmart

การพิมพภาพถาย
• “การพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ” ในหนา 61
• “การพิมพภาพถายแบบมีขอบ” ในหนา 62
• “การพิมพโปสการด” ในหนา 64
คลิกลิงคตอไปนี้เพ่ือดูภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีปฏบิติัสําหรับงานทั่วๆ ไป
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คนหาขอมูลเพิม่เตมิ
เครื่องพิมพ HP Photosmart A620 series เครื่องใหมของคุณมาพรอมกับ
เอกสารตอไปนี้:

คาํแนะนาํการติดตัง้: คําแนะนําการติดตัง้จะอธบิายถงึวิธกีารติดตั้งเคร่ืองพิมพ
การติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart และการพิมพภาพถาย โปรดอาน
เอกสารประกอบนี้กอน เอกสารนี้อาจเรียกวา "คูมือการใชงานโดยยอ" หรือ "คู
มอืการติดตั้ง" กไ็ด ซึ่งขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาค, ภาษา หรือรุนของเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

คูมอืการใชงานเบือ้งตน: คูมือการใชงานเบื้องตน จะอธิบายถึงคณุลักษณะตางๆ
ของเคร่ืองพิมพ วิธีการใชเคร่ืองพมิพโดยไมตองตอกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร รวม
ทัง้คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนและขอมูลเกีย่วกับการบริการ

วธิีใชบนหนาจอ: วิธีใชบนหนาจอจะอธิบายถงึวิธีการใชเคร่ืองพิมพนี้โดยมีหรือ
ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร อกีทั้งมีขอมูลเกี่ยวกบัการแกไขปญหาเบื้องตน

หลังจากตดิตั้งซอฟตแวร HP Photosmart ลงในคอมพิวเตอรแลว คุณสามารถ
เรียกดูวิธีใชแบบอิเล็กทรอนิกสไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ

วธิีใชจากอปุกรณของคณุ: ในอุปกรณของคุณจะมีวิธีใช ซึ่งใหขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัหัวขอที่เลือก

โปรดด ู“การใชเมนูเคร่ืองพิมพ” ในหนา 15 สําหรับรายละเอียดเกีย่วกบัการ
เขาถงึหัวขอวิธีใชเหลาน้ี

www.hp.com/support ถาคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต คณุจะสามารถคนหาวิธีใชและบริการ
สนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ การ
สนับสนุนดานเทคนิค ไดรเวอร วัสด ุและขอมูลการสัง่ซื้อ
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ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart

ภาพ 2-1 ภาพดานหนาและดานหลงั

หมายเลข คาํอธบิาย

1 ถาดปอนกระดาษ: ใสกระดาษที่น่ี เปดถาดรับกระดาษกอน ถาดปอนกระดาษจะ
เปดขึ้นมาโดยอัตโนมตัิเมื่อคุณเปดถาดรับกระดาษ หากตองการปดถาดปอน
กระดาษ ตองปดถาดรับกระดาษกอน

2 แกนรับกระดาษของถาดปอนกระดาษ: ดงึออกเพื่อรองรับกระดาษ

3 ตวัปรับความกวางกระดาษ: เล่ือนไปทีค่วามกวางของกระดาษที่ใช เพื่อจัดตําแหนง
ของกระดาษใหเหมาะสม

4 ฝาครอบตลับหมกึพมิพ: เปดเพื่อใสหรือนําตลับหมึกพิมพ HP 110 Tri-color
Inkjet ออก

5 ถาดรบักระดาษ (เปด): เคร่ืองพิมพจะสงภาพถายทีพ่ิมพแลวออกมาทีน่ี่ ถาดปอน
กระดาษจะเปดขึน้มาโดยอัตโนมตัิเมือ่คุณเปดถาดรับกระดาษ

6 พอรตกลองถายรูป: ตอกลองดจิิตอล PictBridge, อะแดปเตอรอุปกรณเสริมของ
เคร่ืองพิมพไรสาย Bluetooth ของ HP, iPod หรือแฟลช/ทมัปไดรฟเขาที่น่ี

7 ดามจับ: กางออกเพื่อหิ้วเคร่ืองพิมพ

8 หนาจอเครือ่งพมิพ: ยกขึ้นเพือ่ปรับมมุการมอง คุณสามารถดตูัวอยางภาพถาย เลือก
เมนูเคร่ืองพิมพ และอื่นๆ ไดจากหนาจอนี้

9 พอรต USB: เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัคอมพิวเตอรที่น่ีโดยใชสาย USB ที่ใหมา
พรอมกนั

10 ขัว้ตอสายไฟ: เสียบสายไฟเขาทีน่ี่

ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart 9
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ภาพ 2-2 ชองใสแบตเตอรี่ภายในเครือ่ง

หมายเลข คาํอธบิาย

1 ฝาครอบชองใสแบตเตอรี:่ เปดฝาปดน้ีที่ดานลางเคร่ืองพมิพเพื่อใสแบตเตอรี่ภาย
ในของ HP Photosmart ทีเ่ปนอุปกรณเสริม

2 แบตเตอรี่ภายใน: แบตเตอรี่ภายในของ HP Photosmart คณุตองซื้อแบตเตอรี่
แยกตางหาก

3 ชองใสแบตเตอรีภ่ายในเครือ่ง: ใสแบตเตอรี่ภายในของ HP Photosmart ที่เปน
อุปกรณเสริมเขาที่น่ี

4 ปุมเปดชองใสแบตเตอรี่: เล่ือนปุมน้ีเพือ่ปลดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่

ปุมบนแผงควบคมุและไฟแสดงสถานะ

ภาพ 2-3 แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

หมายเลข คาํอธบิาย

1 เปด: กดเพื่อเปดหรือปดการทํางานของเครื่องพิมพ

2 ไฟแสดงสถานะ: ไฟจะกะพริบหากเกดิความผิดพลาดขึ้นหรือตองการการสั่งงาน
จากผูใช

3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี:่ ไฟติดสวางแสดงวาแบตเตอรี่เสริมชารจเต็มแลว หาก
ไฟกะพริบแสดงวาแบตเตอรี่กาํลังชารจไฟอยู

บท 2

10 เร่ิมใชงาน

เริม่
ใชงาน



หนาจอแบบสัมผสัและปากกา Stylus
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการโตตอบกับเคร่ืองพิมพผานทางหนาจอแบบสัมผัส
และการใชปากกา Stylus
• การใชหนาจอแบบสัมผัส
• การใชปากกา Stylus

การใชหนาจอแบบสมัผสั
ใชน้ิวมอืของคุณส่ังงานบนจอสัมผัสไดทุกคําสั่ง เชน ปุมควบคุมภาพถาย การ
พิมพ การเลือกเมนูเคร่ืองพิมพ หรือแตะปุมบนหนาจอในแผงปุมสัมผัสทางลัดซึ่ง
อยูลอมรอบพื้นทีส่ําหรับดูตัวอยางภาพถายบนจอสัมผัส แตละครั้งท่ีแตะปุม
เคร่ืองพิมพจะมีเสียงดังข้ึนหน่ึงครั้ง คุณสามารถปรับระดับเสียงหรือปดเสียงได
โดยใชเมนู ลักษณะที่ตองการ คุณอาจเลือกใชปากกา Stylus ในการทํางานเหลา
นี้ไดเชนกัน แตโดยพื้นฐานแลวปากกา Stylus ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชวาด
และปอนคําบรรยายภาพผานทางคียบอรดบนหนาจอสัมผัส หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู “สรางสรรคผลงาน” ในหนา 34

หมายเหตุ ปุมบนหนาจอในแผงปุมสัมผัสทางลัดจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมือ่เปด
เคร่ืองพิมพไวเทาน้ัน

ภาพ 2-4 แผงปุมสมัผสัทางลัด

หมายเลข คาํอธบิาย

1 เมนูเครื่องพมิพ: แตะเพื่อเขาสูเมนูเคร่ืองพิมพ

2 ยกเลิก: กดเพื่อหยุดการพิมพ

3 ลกูศร: แตะเพื่อเล่ือนดูภาพถายหรือเมนูสรางสรรคผลงาน

4 ยอนกลบั: กด Back (ยอนกลับ) เพื่อยอนกลับสูหนาจอกอนหนาคร้ังละหนา

หนาจอแบบสัมผัสและปากกา Stylus 11
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หมายเลข คาํอธบิาย

5 พมิพ: แตะเพ่ือพิมพภาพถายปจจุบันหรือภาพถายทีเ่ลือกไว

แถบสถานะเครื่องพิมพจะปรากฏอยูดานบนของหนาจอสวนมาก ขอมลูที่มีใหบน
แถบสถานะจะแตกตางกันไป ซึ่งข้ึนอยูกับหนาจอที่คุณเรียกดู แตะที่แถบสถานะ
เพ่ือเปดกรอบโตตอบ สถานะเครื่องพิมพ ซึง่แสดงขอมูลตอไปนี้อยางละเอียด:

• สถานะเครื่องพิมพในกลองโตตอบสามารถแสดงจํานวนภาพถายท่ีจะพิมพ
ไดโดยใชตลับหมึกปจจุบัน หากปริมาณหมกึที่เหลืออยูในตลับหมึกมปีริมาณ
รอยละ 75 หรือนอยกวาน้ัน ขอความนี้จะไมปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มติดต้ังตลับ
หมึกพิมพในเครื่องพิมพ

• ภาพถายที่กําลังพิมพมปีริมาณเทาใด และตองใชเวลาพิมพงานที่เหลือนาน
เทาใด

• ปริมาณการชารจไฟในแบตเตอรี่เสริมเหลืออีกเทาใด

ตาราง 2-1 ไอคอนแถบสถานะของเครือ่งพิมพ
ไอคอนสถานะของเครือ่งพมิพ คาํอธบิาย

ระดบัหมกึ: แสดงปริมาณหมึกพิมพทีเ่หลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ

เวลาทีเ่หลืออยูโดยประมาณ: แสดงเวลาพิมพทีเ่หลืออยูโดยประมาณในคิวการพิมพ

สถานะแบตเตอรี:่ แสดงปริมาณการชารจไฟที่เหลืออยูในแบตเตอร่ีเสริมของ
เคร่ืองพิมพ ถามีติดตั้งอยู

ไอคอนจาํนวนสาํเนาทีเ่ลอืกไว: แสดงจํานวนภาพถายทีเ่ลือกเพือ่สั่งพิมพ

บท 2

(ทําตอ)

12 เร่ิมใชงาน

เริม่
ใชงาน



ไอคอนภาพถายปรากฏขึ้นบนภาพถายและคลิปวิดีโอในมุมมองภาพขนาดยอ
และมุมมองภาพ 1 ภาพ บางไอคอนแสดงสถานะของภาพถายหรือคลิปวิดีโอ บาง
ไอคอนจะมีผลตอภาพถายหรือคลปิวิดีโอเมื่อแตะโดน

ตาราง 2-2 ไอคอนภาพถาย
ไอคอนภาพถาย คาํอธบิาย

สถานะการพมิพ: แสดงสถานะวากาํลังพิมพภาพถายอยู

สาํเนา: แตะที่มุมมองภาพ 1 ภาพเพื่อเปล่ียนจํานวนสําเนาทีต่องการสั่งพิมพ

กรอบการเลือก: แตะเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพถายหรือเฟรมวิดีโอ

หมุน: แตะที่มุมมองภาพ 1 ภาพเพื่อหมุนภาพไป 90 องศาในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกาในแตละคร้ังที่แตะไอคอน

แกไขตาแดง: แสดงมุมมองภาพ 1 ภาพทีไ่ดลบตาแดงออกไป ไอคอนจะกะพริบบน
ภาพถายที่อยูระหวางการแกไขลบตาแดงออก

วดิโีอ: แสดงคลิปวิดีโอ เลือกเพ่ือสั่งเลนคลิปวิดีโอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเรียกดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณ” ในหนา 71

การใชปากกา Stylus
ใชปากกา Stylus เพ่ือวาดตกแตงภาพถาย หรือเพ่ือปอนคําบรรยายภาพโดยใช
คียบอรดบนจอสัมผัส หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “สรางสรรคผลงาน”
ในหนา 34

หนาจอแบบสัมผัสและปากกา Stylus 13
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หมายเหตุ ถาเครื่องพิมพต้ังคาภาษาเปนภาษาที่ไมใชอักษรโรมนั
เครื่องพิมพจะแสดงคียบอรดเปนภาษาอังกฤษ

ขอควรระวงั เพ่ือปองกันไมใหจอสัมผัสเกิดความเสียหาย หามใชของมคีม
หรืออุปกรณอื่นใด นอกจากปากกา Stylus ที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพหรือ
ปากกา Stylus ชุดเปลี่ยนใหมที่ไดรับการรับรองแลวเทาน้ัน

บนเครื่องพิมพจะมพ้ืีนที่จัดเก็บปากกา Stylus สองที่ มชีองที่ใชใสปากกา
Stylus จนกวาคุณจะตองการใช และมชีองเสียบสําหรับวางพักปากกา Stylus
เพ่ือหยิบใชไดสะดวก

ภาพ 2-5 พืน้ทีใ่สปากกา Stylus

หมายเลข คาํอธบิาย

1 ชองเสยีบปากกา Stylus: วางปากกา Stylus ทีน่ี่เพือ่สามารถหยิบใชไดสะดวกใน
ขณะทีคุ่ณทํางานกบัภาพถายของคณุ

2 ชองใสปากกา Stylus: จะเกบ็ปากกา Stylus ไวอยางปลอดภัยเมื่อมีการเคลื่อน
ยายเคร่ืองพิมพหรือระหวางการใชงาน

เมนเูครือ่งพิมพ
เมนูเครื่องพิมพประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ในการพิมพภาพถาย การแกไข
การตั้งคาการพิมพ เปนตน เมื่อเปดเมนู เมนูเหลานี้จะวางซอนบนภาพถาย
ปจจุบันบนหนาจอ

บท 2

14 เร่ิมใชงาน

เริม่
ใชงาน



สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การใชเมนูเครื่องพิมพ
• เมนูตางๆ

การใชเมนเูครื่องพมิพ
เมนูเครื่องพิมพประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ในการพิมพภาพถาย การแกไข
การตั้งคาการพิมพ เปนตน

หมายเลข คาํอธบิาย

1 ชือ่เมนู: ชื่อเมนูปจจุบัน

2 ตวัเลอืกเมน:ู ตัวเลือกทีม่ีอยูในเมนูปจจุบัน

3 ลกูศรเลื่อนเมน:ู แตะเพื่อเล่ือนไปยังเมนูตางๆ หรือตัวเลือกเมนู

เคลด็ลบั เมนูเครื่องพิมพนี้ประกอบดวยคําสั่งและตัวเลือกตางๆ มากมายที่
เปนประโยชน แตฟงกชันทั่วไป เชน การพิมพ มกัจะสั่งงานไดโดยการสัมผัส
ที่ไอคอนบนแผงปุมสัมผัสทางลัด

เมนูเคร่ืองพิมพ 15
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การใชเมนเูครือ่งพิมพ
1. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด เพ่ือเปดเมนู

เครื่องพิมพ แลวกดลูกศรเลื่อนดูตามเมนู
2. แตะที่ช่ือเมนูเพ่ือเปดดูตัวเลือกตางๆ ในเมนูนั้น ตัวเลือกในเมนูที่ไมสามารถ

เขาใชงานไดจะมสีีจาง ตัวเลือกเมนูปจจุบนัจะแสดงใหเห็นดวยเครื่องหมาย
ถูก

3. แตะที่ตัวเลอืกหนึ่งตัวเลือกเพื่อเปดตัวเลือกน้ันหรือเพื่อใหตัวเลือกน้ันทํางาน
ตามที่ระบุไว

4. ถาตองการออกจากเมนู ใหแตะท่ีไอคอน  บนแผงปุมสัมผัสทางลัด

เมนตูางๆ

Specialty Printing Projects (โปรเจก็ตงานพิมพพิเศษ)

เมื่อเปดการทํางานโหมดโปรเจ็กตการพิมพงานพิเศษท่ีเลือกไว อาจไมมบีาง
ฟงกชันการพิมพและเมนูเครื่องพิมพจะแสดงเปนสีเทา

• Panoramic photos (ภาพพาโนรามา): แตะเพื่อเปดการทํางานการพิมพ
ภาพถายพาโนรามา On (เปด) หรือ Off (ปด) (คาดีฟอลต) แตะที่ On
(เปด) เพ่ือพิมพภาพถายท่ีเลือกไวทั้งหมดในสัดสวน 3:1 ใสกระดาษขนาด
10 x 30 ซม. (4 x 12 นิ้ว) กอนสั่งพิมพ เมื่อมีการเลือกภาพแลว จะปรากฏ
ขอบสีเขียวแสดงพื้นท่ีที่จะทําการพิมพ แตะที่ Off (ปด) เพ่ือพิมพในอัตรา
สวนปกติ 3:2

• Photo stickers (สต๊ิกเกอรภาพถาย): แตะเพื่อ On (เปด) หรือ Off (ปด)
การทํางานการพิมพภาพบนสติ๊กเกอร แตะที่ On (เปด) เพ่ือสั่งพิมพภาพ
ถาย 16 ภาพตอหนา จากน้ันปอนสติ๊กเกอรแบบพิเศษ แตะที่ Off (ปด) เพ่ือ
สั่งพิมพโดยการใชโหมดภาพ 1 ภาพ

• Passport photos (ภาพถายติดบตัร): แตะเพื่อ On (เปด) หรือ Off
(ปด) (คาดีฟอลต) การใชงานโหมดการพิมพภาพถายติดบัตร ภาพถายที่
เลือกแตละภาพจะพิมพออกมาแผนละภาพ (ในขนาดภาพถายติดบัตรที่เลือก
ไว) และงานพิมพแตละแผนที่ออกมาจะประกอบดวยจํานวนภาพถายตาม
ขนาดที่เลือกไวโดยมจีํานวนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษ

• CD/DVD tattoo (แผนลวดลายติดซดีี/ดีวีดี): แตะเพื่อ On (เปด ) หรือ
Off (ปด) (คาดีฟอลต) โหมดแผนลวดลายติดซดีี/ดีวีดี

บท 2

16 เร่ิมใชงาน

เริม่
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Print options (ตัวเลอืกการพิมพ)
• Print All (พิมพท้ังหมด): เลือกเพื่อสั่งพิมพภาพนิ่งทุกภาพในกลองถายรูป

ถายภาพไมมีขอบหนึ่งภาพตอหนึ่งหนา
• Print Index Page (พิมพหนาดัชนี): กดปุมสั่งพิมพดัชนีภาพทั้งหมด 24

ภาพตอหนา

Slide show (สไลดโชว)
• Start Slide Show (เริ่มสไลดโชว): แตะเพื่อเริ่มสไลดโชว
• Slide Show Settings (การตั้งคาสไลดโชว): แตะเพื่อต้ังคาลักษณะที่

ตองการของสไลดโชว คุณสามารถเลือก Loop (วนรอบ), Duration
between images (ระยะเวลาระหวางภาพ), Transitions (รูปแบบการ
เปลี่ยนภาพ) และ Random (แสดงแบบสุม)

Tools (เครือ่งมอื)
• Bluetooth

• Device address (แอดเดรสอุปกรณ): อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth บางชนิดตองมกีารปอนแอดเดรสของอุปกรณท่ีกําลัง
คนหา ตัวเลือกเมนูนี้จะแสดงแอดเดรสของอุปกรณดังกลาว

• Device name (ช่ืออุปกรณ): คุณสามารถเลือกชื่อสําหรับเคร่ืองพิมพ
ซึง่จะปรากฏในอุปกรณชนิดอืน่ที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เมื่อ
พยายามคนหาเครื่องพิมพ

• Passkey (รหัสผาน): เมื่อกําหนด Security level (ระดับความ
ปลอดภยั Bluetooth) ของเครื่องพิมพเปน High (สูง) คุณตองกดรหัส
ผานเพื่อใหเครื่องพิมพสามารถทํางานกับอุปกรณ Bluetooth อื่นๆ ได
รหัสผานคาเร่ิมตนคือ 0000

• Visibility (ความสามารถในการมองเห็น): เลือกVisible to all (มอง
เห็นท้ังหมด) (ดีฟอลต) หรือNot visible (ไมเห็น) เมื่อต้ังคา
Visibility (ความสามารถในการมองเห็น) เปน Not visible (ไม
เห็น) มีเพียงอุปกรณที่รูจักแอดเดรสของเครื่องพิมพเทานั้นที่จะสามารถ
พิมพได
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• Security level (ระดับความปลอดภัย): เลือก Low (ตํ่า) (ดีฟอลต)
หรือ High (สูง) ผูใชไมตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพสําหรับ
อุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากกําหนดระดับความ
ปลอดภยัเปน Low (ตํ่า) ระดับความปลอดภยั High (สูง) กําหนดใหผู
ใชอุปกรณอื่นที่มเีทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ตองปอนรหัสผานของ
เครื่องพิมพ

• Reset Bluetooth options (รีเซตตัวเลือก Bluetooth): เลือกรีเซต
รายการทั้งหมดในเมนู Bluetooth เพ่ือต้ังคาเริ่มตน

• Photosmart Share (Instant Share): แตะเพ่ือแบงปนภาพถายใน
การดหนวยความจําที่ใสไว เพ่ือดูรวมกันกับครอบครัวและเพื่อนๆ
เครื่องพิมพตองเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ตองไดรับการติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรแลว

• Test & Sample Pages (ทดสอบ & หนาตัวอยาง)
• Print test page (พิมพหนาทดสอบ): แตะเพื่อพิมพหนาทดสอบที่มี

ขอมลูเกี่ยวกับเครือ่งพิมพซึ่งจะชวยในการแกไขปญหาเบื้องตน
• Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง): แตะเพื่อพิมพหนาตัว

อยาง มีประโยชนตอการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพของเคร่ืองพิมพ

Cartridge (ตลบัหมกึพิมพ)
• Align cartridge (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ) แตะเพ่ือปรับตําแหนง

ตลับหมึกพิมพ เพ่ือใหแนใจวาไดงานพิมพคุณภาพสูง เมื่อคุณติดต้ังตลับ
หมึกพิมพใหมแลว งานพิมพออกมามสีีที่ปรับไวไมถูกตอง หรือหากพิมพ
ออกมาปรับตําแหนงของหนาไมถูกตอง โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี

• Clean cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ): แตะเพื่อทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ หลังจากทําความสะอาดแลว ระบบจะถามวาคุณตอง
การทําความสะอาดตอในระดับที่สองหรือไม (เลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม
ใช)) และหากคุณเลือก Yes (ใช) รอบการทําความสะอาดอีกชุดหนึ่งจะทํา
งานจนเสร็จสมบูรณ จากนั้น ระบบจะถามวาคุณตองการทําความสะอาดตอ
ไปในระดับที่สามหรือไม (เลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม))

Help (วธิีใช)
คําแนะนําการใชงานจะปรากฏบนหนาจอเครื่องพิมพทุกครั้งที่คุณเริ่มใชงาน แก
ไขภาพถาย หรือ สรางสรรคผลงาน เชน การครอบตัดภาพถายหรือการเพิ่มกรอบ
ภาพ โปรดปฏบิติัตามคําแนะนําบนเครื่องพิมพ หากคุณปดการใชงานคุณ
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ลักษณะนี้ไว คุณสามารถเปดการใชงานไดโดยต้ังคารีเซ็ตคําแนะนําการใชงาน
ไวที่ ใช ใน ลักษณะที่ตองการ

• Photo printing tips (คําแนะนําการพิมพภาพถาย): แตะเพื่ออานคําแนะ
นําการพิมพสิบอันดับแรก

• Printer features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ): แตะเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะเครื่องพิมพ

• Print from imaging devices (พิมพจากอุปกรณเกี่ยวกับภาพ): แตะ
เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการพิมพจากอุปกรณที่เกี่ยวกับภาพ

• Get Creative tips (คําแนะนําสรางสรรคผลงาน): แตะเพื่อดูขอมลูเกี่ยว
กับรูปแบบการสรางสรรคผลงานของเครื่องพิมพ

• Printing specialty projects (โปรเจ็กตการพิมพแบบพิเศษ): แตะเพื่อ
ดูขอมลูเกี่ยวกับโปรเจ็กตงานพิมพพิเศษ

• Troubleshooting and maintenance (การแกไขปญหาเบื้องตนและ
การบํารุงรักษา): แตะเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
บํารุงรักษา

• Getting assistance (การขอความชวยเหลือ): แตะเพื่ออานวิธีขอความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
• Sound (เสียง): แตะเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงไปที ่High (ดัง) Medium (คา

ดีฟอลต) Low (เบา) หรือ Off (ปด)
• Reset Help Tips (รเีซ็ตคําแนะนําการใชงาน): แตะที่ Yes (ใช) เพ่ือรี

เซต็คําแนะนําการใชงาน หากมกีารปดการใชงานไว
• Photo Fix: แตะเพื่อ On (เปด) (คาดีฟอลต) หรือ Off (ปด) การปรับปรุง

ภาพดวย Photo Fix
• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): แตะเพื่อเปล่ียนคุณภาพงานพิมพ เลือก

ระหวางคุณภาพงานพิมพ Best (ดีที่สุด), Normal (ปกติ) หรือ Fast
Normal (ปกติแบบเร็ว)

• Paper type (ประเภทกระดาษ): แตะเพื่อเปล่ียนประเภทของกระดาษที่
ตองการพิมพ เลือกระหวาง HP Advanced หรือ HP Premium หรือ
Other, Plain (กระดาษธรรมดาอื่นๆ) หรือ Other, Photo (กระดาษภาพ
ถายอื่นๆ) HP แนะนําใหใชกระดาษ HP Advanced Photo Paper เพ่ือ
คุณภาพงานพิมพสูงสุด ถาคุณกําลังพิมพดวยกระดาษท่ีไมใชของ HP ให
เลือก Other (อื่นๆ) เพ่ือใหเครื่องพิมพต้ังคาที่เหมาะสมในการพิมพ
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• Date/time (วันที่/เวลา): แตะเพื่อแสดงตราประทับวันที/่เวลาลงบนภาพ
ถายที่พิมพ แตะที่ Date/time (วันที่/เวลา) Date only (เฉพาะวันที)่
หรือ Off (ปด) (คาดีฟอลต)

• Colorspace (ปริภมูิสี): แตะเพื่อเลือกปริภูมิสี (โมเดลทางคณิตศาสตร
แบบสามมติิสําหรับการปรับสี) พ้ืนท่ีสีที่คุณเลือกมผีลตอสีในภาพถายที่ถูก
พิมพออกมา เลือก Adobe RGB, sRGB หรือ Auto-select (เลือก
อัตโนมติั) (คาดีฟอลต) คาดีฟอลต Auto-select (เลือกอัตโนมติั) จะเปน
การกําหนดใหเครื่องพิมพใชปริภมูิสี Adobe RGB ถาใชได เครื่องพิมพจะ
กําหนดคาดีฟอลตไปที ่sRGB หากไมมี Adobe RGB

• Borderless (ไมมีขอบ): แตะเพื่อ On (เปด) (คาดีฟอลต) หรือ Off (ปด)
การพิมพแบบไมมขีอบ เมื่อปดการพิมพแบบไมมีขอบ ทุกหนาที่พิมพจะมี
ขอบสีขาวรอบภาพที่สวนขอบนอกของกระดาษ

• Demo Mode (โหมดทดลอง): แตะเพื่อ On (เปด) หรือ Off (ปด) (คา
ดีฟอลต) โหมดทดลอง เมื่อเปดการใชงานโหมดทดลอง เคร่ืองพิมพจะแสดง
ภาพตัวอยางเพ่ือใหผูใชสามารถแกไขและสั่งพิมพได หากไมมีการใชงาน
โหมดทดลองภายใน 2 นาที สไลดโชวจะเริ่มแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของเครื่องพิมพ

• Restore defaults (การเรียกคืนคาดีฟอลต): แตะเพื่อเรียกคืนคาดี
ฟอลตของเครื่องพิมพ: Yes (ใช) หรือ No (ไมใช) (คาดีฟอลต) การแตะที่
Yes (ใช) จะเปนการเรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงาน

• Language (ภาษา): แตะเพื่อเปล่ียนภาษาที่ใชบนหนาจอเครื่องพิมพ
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3 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
เรียนรูวิธีการเลือกกระดาษที่ถูกตองสําหรับงานพิมพของคุณ และวิธีการใส
กระดาษในถาดปอนกระดาษสําหรับการพิมพ
• การเลือกกระดาษใหเหมาะสมกับงานพิมพมากที่สุด
• ใสกระดาษของคุณ

การเลอืกกระดาษใหเหมาะสมกับงานพมิพมากทีสุ่ด
การใช HP Advanced Photo Paper กระดาษชนิดนี้ออกแบบมาเปนพิเศษ
สําหรับการใชงานกับหมกึพิมพในเครื่องพิมพของคุณ เพ่ือภาพถายท่ีสวยงาม
กระดาษภาพถายแบบอื่นจะใหคุณภาพการพิมพท่ีดอยกวา

สําหรับรายชื่อของกระดาษอิงคเจ็ตที่ HP ออกแบบ หรือหากตองการซื้อวัสดุ
สําหรับพิมพ โปรดไปที่:

• www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
• www.hpshopping.ca (แคนาดา)
• www.hp.com/eur/hpoptions (ยุโรป)
• www.hp.com (ประเทศ/ภมูิภาคอื่นทั้งหมด)

เครื่องพิมพไดรับการตั้งคาเปนดีฟอลตใหพิมพภาพถายคุณภาพดีที่สุดดวย HP
Advanced Photo Paper หากคุณใชกระดาษประเภทอื่น ควรตรวจสอบใหแน
ใจวาไดเปล่ียนประเภทกระดาษแลว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภท
กระดาษในเมนูเครื่องพิมพ โปรดดูที่ “ใสกระดาษของคุณ” ในหนา 21 สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทกระดาษเมือ่พิมพจากคอมพิวเตอร โปรดดูที่
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55

ใสกระดาษของคณุ
คําแนะนําในการใสกระดาษ:

• คุณสามารถพิมพลงบนกระดาษภาพถาย บตัรดัชนี การดขนาด L การด A-6
หรือกระดาษพาโนรามา

• กอนใสกระดาษ ใหเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกมาเพื่อใหใส
กระดาษไดสะดวก

• ใสเฉพาะกระดาษประเภทเดียวกันและขนาดเดียวกันในแตละครั้ง หามใส
กระดาษหลายประเภทหรือหลายขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ

• หามใสกระดาษภาพถายเกินกวา 20 แผน
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• อยาใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 30 ซ.ม. (4 x 12 นิ้ว) เกินกวา 10 แผน
สําหรับการพิมพแบบพาโนรามา การใสกระดาษเกินกวา 10 แผน อาจทําให
เกิดปญหาในการปอนกระดาษ

• หากใชกระดาษที่มีแถบฉีก ใหใสดานที่มีแถบอยูนอกสุด

การใสกระดาษ
1. เปดถาดรับกระดาษ ถาดปอนกระดาษจะเปดออกโดยอัตโนมติั

2. ใสกระดาษไดสูงสุด 20 แผนโดยใหดานที่จะพิมพหรือดานที่เปนมันวาว
หงายขึ้น หากใชกระดาษที่มีแถบฉีก ใหใสดานที่มีแถบอยูนอกสุด เมื่อใส
กระดาษ ใหเลื่อนกระดาษไปทางดานซายของถาดปอนกระดาษเขาแลวดัน
กระดาษเขาไปจนสุด

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ โดยไมทําให
กระดาษงอ

การเปลีย่นประเภทกระดาษ

เคลด็ลับ หากคุณกําลังพิมพบนกระดาษประเภทอื่นที่ไมใชกระดาษ HP
Advanced Photo Paper ตามที่แนะนําใหใช โปรดแนใจวาไดเปลี่ยนการ
ต้ังคาประเภทกระดาษแลวเพื่อปรับปรุงงานพิมพใหดีข้ึน จะไดงานพิมพ
คุณภาพสูงสูดเมื่อพิมพดวยกระดาษ HP Advanced Photo Paper เทา
นั้น
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1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดเพ่ือเปดเมนูเคร่ืองพิมพ
2. เลื่อนไปยัง และแตะที่ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
3. แตะท่ี Paper type (ประเภทกระดาษ) จากนั้นแตะที่ประเภทกระดาษที่ตอง

การจะเลือกใช
• HP Advanced Photo Paper (คาดีฟอลต)
• HP Premium Photo Paper
• Other, Plain (กระดาษธรรมดาอื่นๆ)
• Other, Photo (กระดาษภาพถายอื่นๆ)

ถาคุณสั่งพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหเปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษและ
เคร่ืองพิมพอื่นๆ ในกรอบโตตอบการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 49 และ “การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
สําหรับงานพิมพ” ในหนา 55
เมือ่คุณสั่งพิมพงานจากคอมพิวเตอรคุณสามารถเลือกขนาดกระดาษไดมากกวา
ขณะท่ีสั่งพิมพงานโดยไมมีคอมพิวเตอร เมื่อคุณสั่งพิมพงานโดยไมมี
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพจะตรวจจับขนาดกระดาษที่กําลังใชอยู

ใสกระดาษของคณุ 23
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4 การพมิพโดยไมมเีครือ่งคอมพวิเตอร
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การพิมพจากกลองหรืออุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี PictBridge
• การพิมพจากการดหนวยความจํา
• การพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
• การพิมพภาพถายจาก iPod
• สรางสรรคผลงาน
• การเพิ่มคุณภาพหรือปรับแตงภาพถายของคุณ

การพิมพจากกลองหรอือุปกรณทีร่องรบัเทคโนโลยี
PictBridge

ในสวนนี้จะอธิบายถึงข้ันตอนการพิมพจากกลองดิจิตอลที่รองรับเทคโนโลยี
PictBridge สําหรับการพิมพจากอุปกรณ PictBridge เชน โทรศัพทที่มีกลอง
ถายรูปในตัว และอุปกรณจับภาพอื่นๆ จะมีข้ันตอนท่ีคลายกัน โปรดอานขอมลู
จําเพาะในเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณ PictBridge

หมายเหตุ ถาคุณปลดสายเชื่อมตอของกลองถายรูปในขณะพิมพ งานพิมพ
ทั้งหมดจะถูกยกเลิก

การพิมพจากกลองทีร่องรบัเทคโนโลยี PictBridge
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper เขาในเครื่องพิมพ
2. เปดกลองดิจิตอลที่รองรับเทคโนโลย ีPictBridge
3. ตรวจสอบใหแนใจวาการกําหนดคา USB ของกลองถายรูปไดต้ังคาไวที่

Digital Camera (กลองดิจิตอล) จากน้ันใหเช่ือมตอกลองถายรูปเขากับ
พอรตกลองถายรูปของเครื่องพิมพโดยใชสาย USB ท่ีมาพรอมกับกลองถาย
รูปท่ีรองรับเทคโนโลยี PictBridge ไฟการดหนวยความจํา/พอรตกลองถาย
รูปจะกะพริบในขณะที่กลองถายรูปทําการเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพ จาก
นั้นไฟจะติดสวางคางไว
โปรดดูขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดคา USB ในเอกสารของกลองถาย
รูป สําหรับกลองถายรูปดิจิตอลท่ีไมใชของ HP ช่ือในการต้ังคาและตัวเลือก
ตางๆ อาจแตกตางกันไป

การพิมพโดยไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร 25
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4. ถาคุณไดเลือกภาพถายที่จะพิมพจากกลองถายรูปไวแลว กรอบโตตอบ
Print DPOF Photos? (พิมพภาพถาย DPOF หรือไม?) จะแสดงขึ้นบน
กลองถายรูป เลือก No (ไม) เพ่ือขามข้ันตอนการพิมพภาพถายที่เลือกไว
กอนหนา DPOF (Digital Print Order Format) ชวยใหผูใชทําเครื่อง
หมายเลือกภาพถายที่ตองการพิมพจากกลองดิจิตอล รวมทั้งใหขอมลูอื่นๆ
เกี่ยวกับภาพ เชน จํานวนสําเนาท่ีตองการสั่งพิมพ

5. ใชตัวเลือกและปุมควบคุมบนกลองถายรูปของคุณเพื่อพิมพภาพถาย โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารของกลองถายรูป ไฟแสดงสถานะเปดและไฟแสดง
ของพอรตการดหนวยความจํา/กลองถายรูปที่เครื่องพิมพจะกะพริบในขณะ
พิมพภาพถาย

การพิมพจากการดหนวยความจํา
ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการพิมพภาพถายดิจติอลที่จัดเก็บไวบนการดหนวย
ความจํา คุณสามารถเลือกภาพถายในขณะที่การดหนวยความจําอยูในกลอง
ดิจิตอล (Digital Print Order Format หรือ DPOF) หรือในขณะที่การดหนวย
ความจําอยูในเครื่องพิมพ การพิมพจากการดหนวยความจํา ไมจําเปนตองใช
คอมพิวเตอร และไมทําใหแบตเตอรี่ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว
• การดหนวยความจําที่รองรับการทํางาน
• เสียบการดหนวยความจํา
• การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา
• บนัทึกภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังอุปกรณอื่น
• การนําการดหนวยความจําออก

ปายฉลาก คาํอธบิาย

1 xD-Picture Card

2 Compact Flash I และ II

3 Memory Stick

บท 4
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ปายฉลาก คาํอธบิาย

4 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

การดหนวยความจาํทีร่องรบัการทาํงาน
เคร่ืองพิมพ HP Photosmart สามารถอานการดหนวยความจําไดหลากหลาย
ประเภท การดเหลานี้ผลิตข้ึนโดยผูจําหนายจํานวนมาก และมีขนาดความจุของ
หนวยความจําที่หลากหลาย

• CompactFlash ประเภท I และ II
• MultiMediaCard
• Secure Digital
• Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
• xD-Picture Card
• miniSD Card พรอมอะแดปเตอร SD

ขอควรระวงั การใชการดหนวยความจําที่ไมรองรับการทํางานอาจทําให
การดหนวยความจําและเครื่องพิมพเสียหายได

เสยีบการดหนวยความจาํ
คนหาการดหนวยความจําของคุณในตารางตอไปน้ีและใชคําแนะนําเพื่อใสการด
ลงในเครื่องพิมพ

การดหนวยความจํา การใสการดหนวยความจํา

CompactFlash • หงายดานฉลากดานหนาขึ้น และหากมีเคร่ืองหมายลูกศร ใหใสโดยเคร่ืองหมาย
ลูกศรหันเขาหาเครื่องพิมพ

• ใหดานทีม่ีขอบโลหะเขาไปในเครื่องพิมพกอน

MultiMediaCard • มุมเวาอยูดานขวา

• ดานหนาสมัผัสโลหะควํ่าลง

(ทําตอ)

การพิมพจากการดหนวยความจํา 27
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การดหนวยความจํา การใสการดหนวยความจํา

Secure Digital • มุมเวาอยูดานขวา

• ดานหนาสมัผัสโลหะคว่ําลง

• ถาคณุกําลังใชการดรุน miniSD อยู ใหตออะแดปเตอรทีม่ากบัการดกอนทีคุ่ณ
จะใสการดเขาไปในเคร่ืองพิมพ

Memory Stick • มุมเวาอยูดานซาย

• ดานหนาสมัผัสโลหะคว่ําลง

• หากคณุใชการด Memory Stick Duo™ หรือ Memory Stick PRO Duo™

ใหใสอะแดปเตอรทีใ่หมาพรอมกบัการดกอนที่จะเสียบการดเขากับเคร่ืองพิมพ

xD-Picture Card • ดานโคงของการดหนัเขาหาตัว

• ดานหนาสมัผัสโลหะคว่ําลง

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจาํ
ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําซึง่มีอยูหลาย
วิธี เชน การพิมพภาพถายหนึ่งภาพ หลายภาพ หรือหลายสําเนาจากภาพถายภาพ
เดียว เปนตน

การพมิพภาพถายแบบ One Touch
1. นาวิเกตไปยังภาพถายบนการดหนวยความจําที่เสียบอยู
2. แตะภาพที่คุณตองการพิมพ เพ่ือแสดงภาพนั้นในมมุมองภาพ 1 ภาพ
3. แตะที่ไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดหนึ่งคร้ังสําหรับการ

พิมพในแตละสําเนาที่คุณตองการ
4. เลื่อนไปยังภาพตอไปที่คุณตองการพิมพ คุณไมจําเปนตองรอใหภาพแรก

พิมพเสร็จ
คุณสามารถคนหาภาพและพิมพภาพถายในมุมมองภาพ 1 ภาพไดอยางตอ
เนื่อง หรืออาจแตะที ่  และคนหาภาพถายในมุมมองภาพขนาดยอก็ได

บท 4
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การเลอืก เพิม่สาํเนา และพิมพภาพถายหลายภาพ
1. เลื่อนหาภาพถายในการดหนวยความจําทีเ่สียบอยูในมุมมองภาพขนาดยอซึง่

เปนคาดีฟอลต
2. แตะภาพท่ีคุณตองการพิมพเพ่ือดูในมุมมองภาพ 1 ภาพ แลวแตะที่ไอคอน

Selection box (กรอบการเลือก) บนภาพถายเพื่อเลอืกภาพนั้น
3. ถาคุณตองการสําเนาของภาพเดียวกันหลายสําเนา ใหแตะที่ไอคอน

Copies (สําเนา) บนภาพถาย แลวระบุจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ จากนั้นแตะ
ที่ OK (ตกลง)

4. แตะท่ีปุมลูกศร เพ่ือคนหาภาพถาย และเลือกภาพตอไปที่ตองการพิมพ ถา
ตองการกลับสูมมุมองภาพขนาดยอ ใหแตะที่ 

5. เมื่อคุณเลือกภาพเสร็จแลว ใหกดที่ไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัส
ทางลัดเพ่ือพิมพภาพที่เลือกท้ังหมด

การพิมพภาพถายทัง้หมด

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือกภาพใดอยู ถาคุณอยูในมมุมอง
ภาพ 1 ภาพ ใหแตะท่ี  เพ่ือกลับสูมุมมองภาพขนาดยอกอน

1. แตะท่ีไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดขณะดูภาพในมมุมอง
ภาพขนาดยอซึง่เปนคาดีฟอลต

2. แตะท่ี Yes (ใช) เพ่ือพิมพภาพถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําที่เสียบ
อยู

การพิมพดัชนภีาพถาย
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดทางลัด
2. แตะท่ี Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จากน้ันแตะที ่Print Index

Page (พิมพหนาดัชนี)
หนาดัชนีภาพถายจะแสดงมมุมองภาพขนาดยอและหมายเลขดัชนีสําหรับภาพ
ถายในการดหนวยความจํา เมือ่จะพิมพหนาดัชนี ใหใชบัตรดัชนีแทนกระดาษ
ภาพถายเพื่อประหยัดคาใชจาย

การพิมพภาพถายทีเ่ลอืกจากกลอง

หมายเหตุ DPOF (Digital Print Order Format) จะใหขอมลูกับ
เคร่ืองพิมพเกี่ยวกับภาพถายท่ีจะพิมพซึ่งไดเลือกไวลวงหนาแลวจากกลอง
ถายรูป พรอมทั้งใหขอมลูเกี่ยวกับจํานวนสําเนาที่ตองการสั่งพิมพและการตั้ง
คาภาพในรูปแบบอื่น
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1. ใสการดหนวยความจําที่มภีาพถายที่เลือกจากกลอง (DPOF)
2. แตะที่ Yes (ใช) เมื่อเคร่ืองพิมพถามวาคุณตองการพิมพภาพถายท่ีเลือกจาก

กลองหรือไม

การพมิพเฟรมภาพจากคลปิวดิีโอ
1. เสียบการดหนวยความจําทีม่ีคลิปวิดีโอ
2. เลื่อนภาพในคลปิวิดีโอ และแสดงภาพในมุมมองภาพ 1 ภาพ เฟรมแรกใน

คลิปจะปรากฏขึ้นพรอมไอคอนวดีิโอที่วางซอนอยูขางบน
3. แตะที่ไอคอนนี้เพ่ือเลนคลปิวิดีโอ
4. เมื่อเฟรมท่ีคุณตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหแตะปุมหยุดช่ัวคราว แลวแตะที่

ไอคอนพิมพ
5. ถาตองการพิมพเฟรมจากคลิปวิดีโอหลายเฟรม ใหแตะปุม Pause (หยุดช่ัว

คราว) และตามดวยปุม Select (เลือก) บนเฟรมแตละเฟรมที่คุณตองการ
พิมพ จากน้ันแตะที ่  และที่ไอคอน Print (พิมพ)

หมายเหตุ ความละเอียดของภาพจากคลิปวิดีโอ ปกติจะตํ่ากวาภาพดิจิตอล
ดังนั้นคุณอาจพบวาคุณภาพงานพิมพจากเฟรมของคลิปวิดีโอจะตํ่ากวา
คุณภาพการพิมพของภาพถาย

หมายเหตุ  เครื่องพิมพนี้รองรับรูปแบบไฟลวิดีโอหลายรูปแบบ แตไมทั้ง
หมด สําหรับรายการของรูปแบบไฟลวิดีโอที่เครื่องพิมพรองรับ โปรดดูที่
“ขอมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103

การยกเลิกการพมิพ
1. แตะที่ Cancel (ยกเลิก) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดขณะดูภาพถายในมุมมอง

ภาพ 1 ภาพ

ถาภาพถายปจจุบนัไมไดอยูในคิวการพมิพ

▲ ใหคลิก Yes (ใช) ในกรอบโตตอบ Cancel All Printing (ยกเลิกการ
พิมพทั้งหมด)

ถามภีาพถายเพียงหนึง่ภาพอยูในคิวการพิมพ

▲ การพิมพจะถูกยกเลิกโดยไมมีการแสดงกรอบโตตอบ

ถาภาพถายปจจบุนัอยูในคิวการพิมพ

▲ ใหแตะ This Image (ภาพน้ี) หรือ All Images (ภาพทั้งหมด) ใน
กรอบโตตอบ Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

บนัทกึภาพถายจากการดหนวยความจาํไปยงัอปุกรณอืน่
คุณสามารถบนัทึกภาพถายจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูในเครื่องพิมพไป
ยังอุปกรณอื่น เชน ทัมปไดรฟ ที่ตอกับเคร่ืองพิมพโดยไมตองใชเครื่อง

บท 4
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คอมพิวเตอร สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจํา
ไปยังคอมพิวเตอร โปรดดูที่ “ถายโอนภาพถายลงในคอมพิวเตอร”
ในหนา 51

การบนัทกึภาพถายจากการดหนวยความจําไปยงัอปุกรณอื่น
1. เสียบการดหนวยความจํา และตออุปกรณเก็บขอมูลเขากับพอรตกลองถาย

รูป
2. แตะท่ี Yes (ใช) เมื่อมขีอความแจง เพ่ือบันทึกภาพถายไวในอุปกรณเก็บ

ขอมลู
3. เมื่อมขีอความแจง ใหนําอุปกรณเก็บขอมลูนั้นออก

การนาํการดหนวยความจาํออก

ขอควรระวงั หามดึงการดหนวยความจําออกในขณะที่ไฟการดหนวยความ
จํา/พอรตกลองถายรูปยังกะพริบอยู ไฟกะพริบแสดงวาเครื่องพิมพหรือ
คอมพิวเตอรกําลังอานการดหนวยความจํา รอจนกระทั่งไฟหยุดกะพริบ การ
นําการดหนวยความจําออกขณะที่กําลังอานขอมูลอยู อาจทําใหขอมูลในการด
หนวยความจําเสียหาย หรือทําใหเครือ่งพิมพและการดเสียหายได

การนาํการดหนวยความจาํออก
▲ เมื่อไฟการดหนวยความจําสวางคงที ่จึงจะสามารถดึงการดออกจากชอง

เสียบไดอยางปลอดภยั

การพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพจากอุปกรณท่ีมเีทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีการสือ่สารระยะใกล ซึ่งชวยเพิ่มขีดความสามารถใหกับอุปกรณใน
การเชื่อมตอซึ่งกันและกันโดยไมตองมีสายเคเบลิใหรกรุงรัง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การกําหนดคา Bluetooth
• การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกีย่วกับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth และ
HP โปรดไปยัง www.hp.com/go/bluetooth

การกาํหนดคา Bluetooth
ถาตองการเขาใชตัวเลือกการกําหนดคาเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth อยางเต็ม
รูปแบบ คุณตองกําหนดคาทั้งเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรของคุณ วิธีการเขาถึง

การพิมพจากอุปกรณ Bluetooth 31
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การตั้งคาเหลานี้จะข้ึนอยูกับซอฟตแวร Bluetooth ท่ีคุณใช ในสวนนี้จะใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับ Bluetooth โดยการใชซอฟตแวร Widcomm โดยท่ัวไป ผูใช
สามารถใชการตั้งคาดีฟอลต Bluetooth ของเครื่องพิมพไดโดยไมจําเปนตอง
กําหนดคาเพิ่มเติม

หมายเหตุ กอนที่คุณจะกําหนดคาเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาการเช่ือมตอ
Bluetooth ทํางานไดอยางถูกตองบนอุปกรณที่คุณตองการใหสื่อสารกับ
เครื่องพิมพ โปรดดูคําแนะนําในเอกสารประกอบที่มาพรอมกับอุปกรณ
Bluetooth

การกาํหนดคา Bluetooth บนเครือ่งคอมพิวเตอร
1. เปดกรอบโตตอบ กลองเครื่องมอื หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กรอบ

โตตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิกแท็บ Configure Bluetooth Settings (กําหนดคา Bluetooth)
3. ทําการแกไขการกําหนดคา จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช)

การกาํหนดคาซอฟตแวร Widcomm Bluetooth บนเครือ่งคอมพิวเตอร
1. คลิกขวาที่ไอคอน Bluetooth ในถาด Bluetooth แลวเลือก Explore My

Bluetooth Places (สํารวจจุด Bluetooth)
2. ใน Bluetooth Tasks ใหคลิก View devices in Range (ดูรายชื่อ

อุปกรณ)
3. เมื่อเครื่องพิมพปรากฏขึ้นในรายชื่ออุปกรณ ใหคลิกไอคอนเครื่องพิมพ จาก

น้ันคลิก OK (ตกลง)
4. เลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมใช) เพ่ือเลือกตัวเลือกการเขารหัสขอมลู:

ถาระดับการรักษาความปลอดภัยถูกต้ังไวที่ High (สูง) ใหเลือก Yes (ใช)
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) จะมีขอความแจงใหคุณใสรหัสผาน
a. ถาตองการคนหารหัสผาน ใหกดปุม Menu (เมนู) บนแผงควบคุมของ

เครื่องพิมพ
b. เลือก Bluetooth แลวเลือก Display Passkey (แสดงรหัสผาน)

รหัสผานปรากฏขึ้นบนหนาจอเครื่องพิมพ
c. ใสรหัสผานใหมในชอง Bluetooth Pin Code (รหัส Pin

Bluetooth) แลวคลิก OK (ตกลง)
5. จากแผงควบคุม (Control Panel) ของ Windows ใหคลิก Printers &

Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) จากนั้นคลิก Add Printer (เพ่ิม
เครื่องพิมพ)

6. คลิก Local Printer (เครื่องพิมพเฉพาะที่) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
กรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ จะปรากฏขึ้น
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7. คลิกแท็บ General (ท่ัวไป) แลวปอนช่ือสําหรับเครื่องพิมพ
8. คลิก OK (ตกลง)

การพมิพภาพถายจากอปุกรณ Bluetooth
ข้ันตอนการพิมพทั่วไปจากอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีแบบ Bluetooth ตางๆ จะ
เหมอืนกัน สําหรับคําแนะนําโดยละเอียด โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ
อุปกรณ Bluetooth

การพิมพจากอปุกรณ Bluetooth
1. ตออะแดปเตอรเสริม Bluetooth เขากับเครื่องพิมพผานทางพอรตกลองถาย

รูป
2. สั่งงานอุปกรณที่คุณตองการพิมพ ใหคนหาเครื่องพิมพ Bluetooth ที่ใชได
3. เลือกเคร่ืองพิมพ HP Photosmart A620 series เมื่อตัวเลือกเคร่ืองพิมพ

ปรากฏขึ้น
4. สงงานพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ โปรดดูคําแนะนํา

เฉพาะเกี่ยวกับการเริ่มงานพิมพจากเอกสารประกอบของอุปกรณ
Bluetooth ของคุณ

การพิมพภาพถายจาก iPod
หากคุณมี iPod ที่สามารถเก็บภาพถายได คุณก็สามารถเชื่อมตอ iPod เขากับ
เคร่ืองพิมพและพิมพภาพถายได

กอนเริม่ใชงาน
ตรวจสอบวารูปภาพที่คุณทําสําเนาลง iPod อยูในรูปแบบ JPEG หรือไม

หมายเหตุ อาจไมม ีiPods ในประเทศ/ภมูภิาคของคุณ

การอมิพอรตภาพถายเขาสู iPod
1. ทําสําเนาภาพถายจากการดหนวยความจําลงใน iPod โดยใช Belkin

Media Reader สําหรับตอกับ iPod
2. ตรวจสอบวาภาพถายอยูใน iPod โดยเลือก Photo Import (อิมพอรตภาพ

ถาย) ในเมนูของ iPod ภาพถายจะปรากฏข้ึนเปน Rolls (มวน)

การพิมพภาพถายจาก iPod 33

กา
รพ
มิ
พ
โด
ยไ
ม
ม
เีค
รื่อ
งค
อม
พ
วิเ
ตอ
ร



การพมิพภาพถายจาก iPod
1. ใชสาย USB ที่มากับ iPod เพ่ือเช่ือมตอ iPod เขากับพอรตกลองถายรูป

ของเครื่องพิมพ เมือ่มีการอานภาพถาย ภาพถายเหลานี้จะปรากฏขึ้นที่หนา
จอแบบสัมผัส

2. เลือกภาพถายที่ตองการพิมพ แลวแตะท่ีไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุม
สัมผัสทางลัด ข้ันตอนพ้ืนฐานในการเลือกและสั่งพิมพภาพถายจาก iPod จะ
เหมือนกับการพิมพจากการดหนวยความจํา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา” ในหนา 28

สรางสรรคผลงาน
เครื่องพิมพมตัีวเลือกสรางสรรคทีคุ่ณสามารถนํามาใชกับภาพถายไดหลายตัว
เลือก เชน คําบรรยาย กรอบ เอฟเฟกตพิเศษ เปนตน จากนั้นคุณสามารถพิมพ
ภาพถายที่ปรับแกไขแลวได ส่ิงที่ทําใน "สรางสรรคผลงาน" จะไมถูกบันทึกพรอม
กับภาพถาย ดังนั้นภาพตนฉบบัของคุณจึงยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

หมายเหตุ คุณลักษณะ สรางสรรคผลงาน ที่มีอยูในเครื่องพิมพอาจแตกตาง
กันไปตามประเทศ/ภมูิภาคและ/หรือรุน

• วาดรูปบนภาพถาย
• เพ่ิมคําบรรยาย
• เพ่ิมกรอบ
• เพ่ิมคลิปอารต
• สรางอัลบัม้
• ใชแกลเลอรี่การออกแบบ
• สรางและเรียกดูสไลดโชว
• โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ

การใชตัวเลอืกสรางสรรค
1. เรียกดูภาพถายในมุมมุมองภาพ 1 ภาพ
2. แตะที่ Get Creative (สรางสรรคผลงาน)
3. ใน Get Creative Menu (เมนูสรางสรรคผลงาน) ใหแตะที่ตัวเลือกสราง

สรรคที่ตองการ ใชลูกศรบนหนาจอเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกสรางสรรคทั้ง
หมดที่มีอยู

บท 4
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วาดรปูบนภาพถาย
ตัวเลือกสรางสรรคการวาดรูปคราวๆ ชวยใหคุณสามารถวาดรูปบนภาพถาย
ปจจุบนัโดยใชปากกา Stylus คุณสามารถเปลี่ยนสีและนํ้าหนักเสน หรือเปล่ียน
ไปใชเครื่องมือยางลบเพื่อแกไขรูปวาดท่ีมอียูแลวบนภาพถาย

การใชตวัเลอืกสรางสรรคการวาดรปูคราวๆ
1. แตะท่ี Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะท่ีตัวเลือกสรางสรรค Scribble (การวาดรูปคราวๆ) ใชลูกศรบนหนา

จอเลื่อนหาตัวเลือกนี้ ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก
3. เลือกสีและน้ําหนักเสนสําหรับรูปวาดโดยการแตะปุมท่ีเหมาะสมบนหนาจอ

แบบสัมผัส
4. ใชปากกา Stylus เพ่ือวาดรูปบนภาพถายปจจุบนั คุณสามารถแตะปุมยางลบ

บนหนาจอแบบสัมผัส เพ่ือเปลี่ยนไปใชเครื่องมอืยางลบ แลวลบสวนของรูป
วาดที่ไดวาดไปแลว
หลังจากที่เพ่ิมรูปวาดใหกับภาพถายแลว คุณสามารถลบรูปวาดออกไดโดย
การแตะปุม Edit Photos (แกไขภาพถาย) ในมมุมองภาพ 1 ภาพ แลวแตะ
ที่ Remove Drawing (ลบรูปวาดออก)

เพิม่คาํบรรยาย
ตัวเลือกสรางสรรคคําบรรยายชวยใหคุณสามารถใสขอความ (สูงสุด 24 ตัว
อักษร) ลงในภาพถายปจจุบนัโดยใชคียบอรดบนหนาจอแบบสัมผัส คุณสามารถ
เลือกรูปแบบขอความไดหาแบบอักษรและหกสี คียบอรดใชชุดภาษาสําหรับ
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เครื่องพิมพ หากภาษานั้นใชตัวอักษรโรมนั สําหรับภาษาที่ไมใชอักษรโรมัน
คียบอรดที่แสดงจะเปนคียบอรดภาษาอังกฤษ

การใชตัวเลอืกสรางสรรคคําบรรยาย
1. แตะที่ Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะที่ตัวเลือกสรางสรรค Caption (คําบรรยาย) ใชลูกศรบนหนาจอเลื่อน

หาตัวเลือกน้ี ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก
3. พิมพขอความดวยคียบอรดบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบคียบอรด

ไดสี่แบบ — ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเล็ก ตัวเลข และตัวเนนเสียง — โดยการแตะ
แปนท่ีสอดคลองกับรูปแบบนั้นๆ: Caps, 123+ หรือ àêö ใชปากกา
ปากกา Stylus เพ่ือชวยใหพิมพขอความไดงายข้ึน

4. แตะที่ Done (ทําเสร็จสิ้น) และเลือกแบบอักษรรวมท้ังสี เมือ่มีขอความแจง
หลังจากเพิ่มคําบรรยายใหกับภาพถายแลว คร้ังตอไปที่คุณเลือกภาพถาย
และเขาไปที่เมนู Get Creative (สรางสรรคผลงาน) คุณสามารถคลิก
Remove Caption (ลบคําบรรยายออก) เพ่ือลบคําบรรยายออกจากภาพ
ถาย
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เพิม่กรอบ
ตัวเลือกสรางสรรคกรอบชวยใหคุณสามารถเพิ่มกรอบใหแกภาพถายปจจุบัน
คุณสามารถเลือกกรอบในหมวดตางๆ ดังนี้: ฤดูกาล สําหรับเด็ก ทั่วไป และชุด
พิเศษ กรอบแตละกรอบมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

การใชตวัเลอืกสรางสรรคกรอบ
1. แตะท่ี Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะท่ีตัวเลือกสรางสรรค Frames (กรอบ) ใชลูกศรบนหนาจอเลือ่นหาตัว

เลือกนี้ ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก
3. แตะท่ีหมวดของกรอบที่ตองการ เพ่ือเรียกดูกรอบที่มีอยูในหมวดนั้นๆ แตะ

ที่  เพ่ือกลับไปยังหนาตางกรอบหลัก จากน้ันจงึสามารถเลอืกกรอบใน
หมวดอื่น

4. แตะกรอบที่ตองการ
5. ปรับภาพถายโดยใชปุม Zoom (ซูม) คุณสามารถเลื่อนภาพถายไปมาภาย

ในกรอบไดดวยนิ้วมือ หรือหมนุภาพถายดวยการแตะที่ปุม Rotate (หมุน)
6. เมือ่เลื่อนภาพถายเสร็จแลว ใหแตะที่ Done (ทําเสร็จสิ้น)
7. ในกรอบโตตอบ Add Frame To (เพ่ิมกรอบใหกับ) ใหแตะที่ This

Photo (ภาพถายนี้) หรือ All photos (ภาพถายทั้งหมด) ตามตองการ
หลังจากที่เพ่ิมกรอบใหกับภาพถายแลว คุณสามารถลบกรอบไดโดยการแตะ
ปุม Edit Photos (แกไขภาพถาย) ในมมุมองภาพ 1 ภาพ แลวแตะที่
Remove Frame (ลบกรอบออก) ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอแบบ
สัมผัส
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เพิม่คลปิอารต
ตัวเลือกสรางสรรคคลิปอารตชวยใหคุณสามารถเพิ่มคลิปอารตลงในภาพถาย
ปจจุบัน คุณสามารถเลือกคลิปอารตในหมวดตางๆ ดังนี้: ฤดูกาล สําหรับเด็ก ทั่ว
ไป และชุดพิเศษ

การใชตัวเลอืกสรางสรรคคลปิอารต
1. แตะที่ Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะที่ตัวเลือกสรางสรรค Clip Art (คลิปอารต) ใชลูกศรบนหนาจอเลื่อนหา

ตัวเลือกนี้ ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก
3. แตะที่หมวดของคลิปอารตที่ตองการ เพ่ือเรียกดูภาพคลิปอารตที่มีอยูใน

หมวดนั้นๆ แตะท่ี  เพ่ือกลับไปยังหนาตางคลิปอารตหลัก จากนั้นจึง
สามารถเลือกคลิปอารตในหมวดอื่น

4. แตะคลิปอารตที่ตองการ
5. ปรับคลิปอารตโดยใชปุมบนหนาจอที่สอดคลองกัน เพ่ือขยายภาพ ยอภาพ

หรือหมุนภาพ เลื่อนคลิปอารตไปมาบนภาพถายดวยการลากดวยนิ้วมอืหรือ
ปากกา Stylus

6. เมือ่เลื่อนคลิปอารตเสร็จแลว ใหแตะที่ Done (ทําเสร็จแลว)
หลังจากเพิ่มคลิปอารตลงในภาพถายแลว ครั้งตอไปที่คุณใชตัวเลือกสราง
สรรคคลิปอารตกับภาพถายนี้ จะปรากฏขอความถามวาคุณตองการเพิ่ม
คลิปอารตใหแกภาพถายอีก หรือตองการลบคลิปอารตปจจุบนัออกจากภาพ
ถาย

บท 4
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สรางอลับัม้
ตัวเลือกสรางสรรคอัลบัม้ชวยใหคุณสามารถเพิ่มภาพถายลงในอัลบั้มภาพถาย
คุณสามารถเลือกอัลบั้มในหมวดตางๆ ดังน้ี: ฤดูกาล สําหรับเด็ก ท่ัวไป และชุด
พิเศษ

การใชตวัเลอืกสรางสรรคอลับัม้
1. แตะท่ี Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะท่ีตัวเลือกสรางสรรค Albums (อัลบั้ม) ใชลูกศรบนหนาจอเลือ่นหาตัว

เลือกนี้ ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก

หมายเหตุ ถาคุณตองกาารซมูหรือหมนุภาพถาย ใหทํากอนเขาสูโหมด
อัลบัม้ คุณไมสามารถปรับเปลี่ยนภาพถายขณะดูภาพถายในอัลบัม้

3. แตะท่ีหมวดของกรอบที่ตองการ เพ่ือเรียกดูอลับั้มท่ีมอียูในหมวดนั้นๆ แตะ
ที่  เพ่ือกลับไปยังหนาตางอัลบัม้หลัก จากนั้นจึงสามารถเลือกอัลบัม้ใน
หมวดอื่น

4. แตะอัลบั้มท่ีตองการ
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อใชภาพถายท่ีไดเลือกไว (ถามี) หรือเพื่อเลือกภาพ

ถาย
6. แตะ Done (ทําเสร็จแลว) เมือ่คุณพรอมที่จะดูตัวอยางอัลบั้ม
7. ในหนาตาง Album Pages (หนาอัลบั้ม) จะแสดงจํานวนหนาที่แนะนําวา

เหมาะสมที่สุดสําหรับอัลบั้ม เปลี่ยนแปลงจํานวนหนาไดหากตองการ จากนั้น
แตะท่ี OK (ตกลง)
อลับั้มจะเปดข้ึนพรอมกับภาพถายที่เลือกไวปรากฏอยูบนหนาอัลบัม้ ภาพ
ถายภาพแรกที่เลือกไวจะปรากฏบนหนาปกอัลบัม้ ใชลูกศรบนหนาจอเพื่อ
เลื่อนหนาตางๆ ของอัลบั้ม
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8. แตะปุม Shuffle (สับเปลี่ยน) เพ่ือยายภาพถายไปยังตําแหนงตางๆ ที่
กําหนดไวเปนแมแบบ ในหนาปจจุบัน แตะที่ Shuffle (สับเปลี่ยน) ซ้ําไป
เรื่อยๆ หากจําเปน จนกระทั่งภาพถายอยูในตําแหนงท่ีตองการ

หมายเหตุ ถาตําแหนงแมแบบมีทั้งที่เปนแบบแนวตั้งและแนวนอน พึง
ทราบวาภาพถายจะหมุนไปตามตําแหนงท่ีมแีนวการวางเดียวกับภาพ
ถายนั้นๆ เทานั้น

9. กดปุม Print (พิมพ) เพ่ือพิมพอัลบั้ม

หมายเหตุ การลบภาพถายที่ใชในอัลบัม้จะเปนการลบอัลบั้มดวย

ใชแกลเลอรีก่ารออกแบบ
ตัวเลือกสรางสรรคแกลเลอรี่การออกแบบชวยใหคุณสามารถนําเอฟเฟกตพิเศษ
มาใช คุณสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกตไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับเอ
ฟเฟกตนั้นๆ

การใชตัวเลอืกสรางสรรคแกลเลอรีก่ารออกแบบ
1. แตะที่ Get Creative (สรางสรรคผลงาน) ขณะดูภาพถายในมุมมองภาพ 1

ภาพ
2. แตะที่ตัวเลือกสรางสรรค Design Gallery (แกลลอรีการออกแบบ) ใชลูก

ศรบนหนาจอเลือ่นหาตัวเลือกน้ี ถาไมสามารถมองเห็นตัวเลือก
3. แตะเอฟเฟกตที่ตองการ แลวเปลี่ยนคาตัวแปรที่มีอยูเมือ่มีขอความแจง หาก

คุณตองการปรับเปลี่ยนลักษณะของเอฟเฟกตบนภาพถายปจจุบัน

บท 4
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4. เมื่อปรับเปลี่ยนเสร็จแลว ใหแตะที่ Done (ทําเสร็จแลว)
5. เมื่อมขีอความแจง ใหแตะที่ This Photo (ภาพถายนี้) หรือ All photos

(ภาพถายทั้งหมด) เพ่ือนําเอฟเฟกตมาใชตามตองการ
หลังจากนําเอฟเฟกตในแกลเลอรี่การออกแบบมาใชกับภาพถายแลว ครั้งตอ
ไปท่ีคุณใชตัวเลือกสรางสรรคแกลเลอรี่การออกแบบกับภาพถายนี ้จะ
ปรากฏขอความถามวาคุณตองการเพิ่มเอฟเฟกตใหกับภาพถายอีก หรือตอง
การลบเอ็ฟเฟกตลาสุดที่ใชกับภาพถายนั้น

สรางและเรยีกดสูไลดโชว
แสดงภาพถายที่คุณช่ืนชอบเปนแบบสไลดโชวบนหนาจอแบบสัมผัสของ
เคร่ืองพิมพ วิธีนี้เปนวิธีที่สนุกและสะดวกในการแบงปนภาพถายกับครอบครวั
และเพื่อนๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพภาพถายทั้งหมดหรือเฉพาะบางภาพที่
อยูในสไลดโชวที่คุณไดดูไป

วธิีการดภูาพถายในสไลดโชว
1. เสียบการดหนวยความจํา
2. เลื่อนหาและเลือกภาพถายเพื่อเรยีกดูในสไลดโชว
3. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัดทางลัด จากน้ันแตะท่ี

Slide Show (สไลดโชว) แลวเลือก Start Slide Show (เริ่มสไลดโชว)
ถาไมมกีารเลือกภาพถายไว จะมีขอความแจงใหเลือกภาพถายบางสวนหรือ
จะใชทุกภาพในสไลดโชว
การเปลี่ยนการตั้งคาสไลดโชว ใหแตะท่ีไอคอน Settings (การตั้งคา) กอน
แตะ Start Slide Show (เริ่มสไลดโชว) หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการตั้ง
คาสไลดโชว โปรดดูหัวขอสไลดโชวของ “เมนูตางๆ” ในหนา 16

4. แตะสวนใดสวนหนึ่งบนหนาจอเพื่อสัง่หยุดสไลดโชวช่ัวคราว แตะที่
Resume (กลับสูการทํางาน) เพ่ือแสดงสไลดโชวตอไป

5. แตะท่ี Exit (ออก) เพ่ือหยุดสไลดโชว

การพิมพจากสไลดโชว
1. เมื่อภาพที่คุณตองการสั่งพิมพปรากฏขึ้น ใหแตะสวนใดสวนหนึ่งบนหนาจอ

เพ่ือหยุดการแสดงสไลดช่ัวคราว
2. แตะไอคอน Print (พิมพ) เพ่ือสั่งพิมพภาพถาย สไลดโชวจะกลับสูการทํา

งานปกติหลังจากการพิมพเสร็จสิ้นแลว
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โปรเจค็งานพมิพพเิศษ
ในสวนน้ีจะกลาวถึงโปรเจ็คงานพิมพพิเศษ (โหมดการพิมพพิเศษที่คุณสามารถ
เปดใชได) หลายโปรเจ็ค เมือ่พิมพจากเครื่องพิมพโดยตรง
• ภาพพาโนรามา
• สต๊ิกเกอรภาพถาย
• ภาพถายติดบัตร
• แผนฉลากซดีี/ดีวีดี

ภาพพาโนรามา

การใชโหมดภาพถายพาโนรามา
1. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะที่ Specialty Printing Projects (โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ) แลวแตะ

ที่ Panoramic Photos (ภาพถายพาโนรามา)
3. แตะ On (เปด) แลวใสกระดาษขนาด 10 x 30 ซม. เมื่อมีขอความแจง
4. คนหาภาพถายของคุณ แลวแตะภาพที่ตองการเพื่อเปดข้ึนในมุมมองภาพ 1

ภาพ
ขณะที่โหมดภาพถายพาโนรามาเปดอยู เครื่องพิมพจะแสดงภาพถายในสัด
สวนแบบพาโนรามา ซึง่จะทําใหเห็นภาพแตละภาพเพียงบางสวนเทาน้ัน ถา
ตองการเปลี่ยนพ้ืนที่ของภาพถายที่จะพิมพ ใหแตะภาพถายเพื่อเปดภาพนั้น
ข้ึนในมมุมองภาพ 1 ภาพ แลวแตะที่ไอคอน Crop (ครอบตัด) หนาจอจะ
แสดงภาพท้ังภาพ แตกรอบที่ครอบตัดจะแสดงในสัดสวนของภาพพาโนรา
มา ใชนิ้วมือเลื่อนกรอบครอบตัดภาพเพื่อเลือกพื้นที่ของภาพถายท่ีคุณตอง
การพิมพเปนภาพถายพาโนรามา สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบ
ตัด โปรดดู “การครอบตัดภาพถาย” ในหนา 45

5. แตะที่ไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
6. ถาคุณพิมพในโหมดภาพถายพาโนรามาเสร็จแลว ใหแตะท่ี Yes (ใช) เมือ่มี

ขอความแจงเพื่อออกจากโหมดภาพถายพาโนรามา และกลับมาสูสัดสวน
3:2 ตามปกติ

สติก๊เกอรภาพถาย

คุณสามารถพิมพภาพถาย 16 สําเนาจากภาพถายภาพเดียวลงบนกระดาษ
สต๊ิกเกอรภาพถายขนาด 16 ภาพขึ้นไปไดโดยปฏิบติัตามข้ันตอนดานลาง

หมายเหตุ กระดาษสติ๊กเกอรภาพถายไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/
ภมูภิาค
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ปอนกระดาษสติ๊กเกอรภาพถายที่มี 16 ภาพขึ้นไปคร้ังละหนึ่งแผน

การใชโหมดสติก๊เกอรภาพถาย
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะท่ี Specialty Printing Projects (โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ) แลวแตะ

ที่ Photo Stickers (สต๊ิกเกอรภาพถาย)
3. แตะ On (เปด) แลวใสกระดาษสติ๊กเกอรภาพถายเมือ่มีขอความแจง
4. คนหาภาพถายของคุณ แลวแตะภาพที่ตองการเพื่อเปดข้ึนในมุมมองภาพ 1

ภาพ
5. แตะท่ีไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด แผนกระดาษที่พิมพจะ

มีภาพถายจํานวน 16 สําเนาจากภาพถายภาพเดียว
6. ถาคุณพิมพในโหมดสติ๊กเกอรภาพถายเสร็จแลว ใหแตะที่ Yes (ใช) เมือ่มี

ขอความแจงเพื่อออกจากโหมดสติ๊กเกอรภาพถาย

ภาพถายติดบตัร

การใชโหมดภาพถายติดบตัร
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะท่ี Specialty Printing Projects (โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ) แลวแตะ

ที่ Passport Photos (ภาพถายติดบตัร)
3. แตะ On (เปด) แลวเลือกขนาดใดขนาดหนึ่งตอไปนี้ เมื่อมขีอความแจง:

• 2 x 2 นิ้ว
• 25 x 36 มม.
• 35 x 45 มม.
• 36 x 51 มม.
• 45 x 55 มม.

4. แตะท่ี OK (ตกลง) แลวใสกระดาษภาพถายตามตองการ

สรางสรรคผลงาน 43
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5. คนหาภาพถายของคุณ แลวแตะภาพที่ตองการเพื่อเปดข้ึนในมุมมองภาพ 1
ภาพ
ขณะที่โหมดภาพถายติดบตัรเปดอยู เคร่ืองพิมพจะแสดงภาพถายในสัดสวน
ของภาพที่เลือกไว ซึง่จะทําใหเห็นภาพแตละภาพเพียงบางสวนเทานั้น ถา
ตองการเปลี่ยนพ้ืนที่ของภาพถายที่จะพิมพ ใหแตะภาพถายเพื่อเปดภาพนั้น
ข้ึนในมมุมองภาพ 1 ภาพ แลวแตะที่ไอคอน Crop (ครอบตัด) หนาจอจะ
แสดงภาพท้ังภาพ แตกรอบที่ครอบตัดจะแสดงในสัดสวนของภาพที่เลือกไว
ใชนิ้วมือเล่ือนกรอบครอบตัดภาพเพื่อเลือกพื้นทีข่องภาพถายที่คุณตองการ
พิมพเปนภาพถายติดบัตร สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัด โปรด
ดู “การครอบตัดภาพถาย” ในหนา 45

6. แตะที่ไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด แผนกระดาษท่ีพิมพจะ
ประกอบดวยภาพถายที่มจีํานวนพอดีกับหนากระดาษ ซึ่งข้ึนอยูกับขนาด
ของภาพถายติดบัตรที่เลือกไว

7. ถาคุณพิมพในโหมดภาพถายติดบตัรเสร็จแลว ใหแตะที ่Yes (ใช) เมื่อมขีอ
ความแจงเพื่อออกจากโหมดภาพถายติดบัตร

แผนฉลากซดีี/ดวีดีี

การใชโหมดแผนลวดลายติดซดีี
1. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะที่ Specialty Printing Projects (โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ) แลวแตะ

ที่ CD Tattoo (แผนลวดลายติดซีดี)
3. แตะ On (เปด) แลวใสกระดาษพิมพฉลากซีดี/ดีวีดีเมื่อมขีอความแจง
4. ดูภาพถายที่จะใชเปนแผนฉลากซีดี/ดีวีดีในโหมดแสดงภาพ 1 ภาพ แลวแตะ

ที่ไอคอน Crop (ครอบตัด)
5. เมื่อกรอบครอบตัดรูปวงกลมที่วางซอนอยูบนบริเวณของแผนฉลากซดีี

แสดงขึ้นบนหนาจอ ใหใชน้ิวมอืเลื่อนกรอบไปมาเพื่อกําหนดพื้นที่ของแผน
ฉลากบนภาพถาย จากนั้นกด Done (ทําเสร็จแลว) สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการครอบตัด โปรดดู “การครอบตัดภาพถาย” ในหนา 45

6. แตะที่ไอคอน Print (พิมพ) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
7. ถาคุณพิมพในโหมดแผนลวดลายติดซีดีเสร็จแลว ใหแตะที่ Yes (ใช) เมื่อมี

ขอความแจงเพื่อออกจากโหมดแผนลวดลายติดซีดี
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การเพิ่มคณุภาพหรอืปรบัแตงภาพถายของคณุ
คุณสามารถเพิ่มคุณภาพหรือปรับแตงภาพถายของคุณไดหลายวิธีดังตอไปนี้:
• การใช Photo Fix
• การครอบตัดภาพถาย
• การลบตาแดงออกจากภาพถายของคุณ
• การปรับความสวางของภาพถาย
• การแกไขคุณภาพงานพิมพ
• การลบภาพถาย

การใช Photo Fix
Photo Fix จะปรับปรุงภาพถายของคุณโดยอตัโนมัติดวยการใชเทคโนโลยี
HP Real Life ดังนี้:
• เพ่ิมความคมชัดของภาพที่เบลอ
• แกไขบริเวณที่มดืในภาพถายโดยไมกระทบตอบริเวณที่สวางของภาพ
• ปรับปรุงความสวาง สี และความคมชัดโดยรวมของภาพถาย

Photo Fix จะเปดข้ึนตามคาดีฟอลตเมื่อเปดเครื่องพิมพ หากตองการพิมพภาพ
ถายโดยไมใชการปรับปรุงคุณภาพดวย Photo Fix ใหปด Photo Fix

การปด Photo Fix
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะท่ี Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) แลวตามดวย Photo Fix
3. แตะ Off (ปด)

Photo Fix ยังคงปดอยูจนกวาจะเปดข้ึนอีกครั้ง Photo Fix จะเปดอยูเสมอ
สําหรับการสั่งพิมพจากอุปกรณ Bluetooth หรือ PictBridge

การครอบตดัภาพถาย
คุณลักษณะการครอบตัดนี้ชวยใหคุณครอบตัดภาพถายปจจุบันได คุณสามารถ
แกไขจํานวนและขอบเขตพื้นที่ของภาพถายทีต่องการครอบตัดได

วธิีตัดภาพถาย
1. แตะ Edit Photo (แกไขภาพถาย) เมื่อดูภาพถายในมมุมองภาพ 1 ภาพ
2. แตะท่ี Crop Photo (ครอบตัดภาพถาย)

การเพิม่คุณภาพหรือปรับแตงภาพถายของคุณ 45
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3. แตะที่ไอคอน Zoom In (ขยาย) และ Zoom Out (ยอ) เพ่ือปรับขนาดพื้นที่
ที่ครอบตัด
กรอบครอบตัดแสดงบริเวณของภาพถายที่จะถูกครอบตัดวามีขนาดเพียงใด
กรอบครอบตัดภาพจะเปลี่ยนเปนสีแดง หากขนาดพื้นที่ท่ีครอบตัดนั้นสงผล
ใหภาพถายที่พิมพออกมามคีวามละเอียดตํ่ากวา 100 dpi

4. แตะที่ไอคอน Rotate (หมนุ) หากคุณตองการหมุนกรอบครอบตัด 90
องศาตามเข็มนาฬิกา

5. ใชนิ้วลากกรอบครอบตัดเพ่ือกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหม จากนั้นกด Done
(ทําเสร็จสิ้น)

การลบตาแดงออกจากภาพถายของคณุ
เครื่องพิมพน้ีจะแนะนําวิธีการลดปญหาตาแดงทีอ่าจเกิดข้ึนไดในภาพถายที่
ใชแฟลช

การลบตาแดง
1. แตะ Edit Photo (แกไขภาพถาย) เมือ่ดูภาพถายที่มีตาแดงในมมุมอง

ภาพ 1 ภาพ
2. แตะที่ Remove Red-Eye (ลบตาแดง)

ไอคอนตาแดงจะกะพริบ จากนั้นจะปรากฏคางไวตลอดเวลาหลังจากที่ลบตา
แดงแลว
ขอความจะแสดงขึ้นหากเครื่องพิมพตรวจไมพบตาแดงในภาพถาย

3. ถาตองการเลิกทําการลบตาแดง ใหแตะท่ี Edit Photo (แกไขภาพถาย) เมือ่
ดูภาพถายที่ไดทําการลบตาแดงออกไปแลว จากนั้นแตะที ่Undo Red-
Eye (เลิกลบตาแดง)

การปรบัความสวางของภาพถาย

การปรบัความสวางของภาพถาย
1. แตะ Edit Photo (แกไขภาพถาย) เมือ่ดูภาพถายในมมุมองภาพ 1 ภาพ
2. แตะ Photo Brightness (ความสวางของภาพถาย )
3. แตะที่ลูกศรเพื่อปรับความสวางตามตองการ จากน้ันแตะที ่Done (ทําเสร็จ

สิ้น)

การแกไขคณุภาพงานพมิพ
คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพภาพถายใหมีคุณภาพในระดับสูงหรือตํ่า
ได คุณภาพงานพิมพที่เปนคาดีฟอลตจะถูกกําหนดโดยการตั้งคาประเภท
กระดาษ การตั้งคาดีฟอลตคุณภาพงานพิมพนี้ทําใหภาพถายมคุีณภาพสูงที่สุด
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แตก็เปนโหมดที่ทําใหการพิมพชาลงเล็กนอยเชนกัน หากคุณตองการพิมพภาพ
ถายดวยความเร็วและไมคํานึงถึงคุณภาพในระดับสูงสุด ใหเลือกการตั้งคา
คุณภาพงานพิมพในระดับที่ตํ่าลง

การแกไขการตั้งคาคุณภาพงานพมิพ
1. แตะท่ีไอคอน Menu (ลักษณะที่ตองการ)
2. แตะท่ี Print Quality (คุณภาพงานพิมพ)
3. เลือกคุณภาพงานพิมพดังนี้:

• Best (ดีที่สุด)
• Normal (ปกติ)
• Fast Normal (ปกติแบบเร็ว)

4. แตะ OK (ตกลง)
การตั้งคาคุณภาพงานพิมพนี้ยังคงมีผลตอไป จนกวาคุณจะแกไขการตั้งคา
ประเภทกระดาษหรือการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนประเภทกระดาษ โปรดดู “ใสกระดาษของคุณ” ในหนา 21

การลบภาพถาย
คุณสามารถลบภาพถายหรือคลิปวิดีโอออกจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณ
เก็บขอมลูไดโดยใชเคร่ืองพิมพ

การลบภาพถาย
1. เรียกดูภาพถายหรือคลิปวิดีโอในมมุมองภาพ 1 ภาพ
2. แตะท่ี Edit (แกไข) แลวตามดวย Delete (ลบ) ปฏิบติัตามขอความแจงบน

จอสัมผัส
หากคุณลบภาพถายท่ีใชงานอยูในอัลบัม้ จะปรากฏขอความเตือนวาการลบ
ภาพถายน้ีจะทําใหลบอัลบั้มออกไปดวย
หากคุณลบภาพถายหรอืคลิปวิดีโอพรอมเฟรมวิดีโอซึ่งอยูในคิวการพิมพ
ปจจุบนั ภาพถายหรือเฟรมวิดีโอที่ลบออกไปนี้จะถกูลบออกจากคิวการพิมพ
เชนกัน

การเพิม่คุณภาพหรือปรับแตงภาพถายของคุณ 47
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5 การพมิพจากคอมพวิเตอร
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพภาพถายขณะเครื่องพิมพ HP Photosmart
A620 series เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร และคุณตองการพิมพภาพจาก
แอพพลิเคชันเกี่ยวกับภาพ เชน Photosmart Essential
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
• ถายโอนภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• การเพิ่มคุณภาพภาพถายของทาน
• การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ
• การแสดงหนาตัวอยางกอนพิมพ
• การพิมพภาพถาย
• ซอฟตแวร HP Photosmart

ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กรอบโตตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ
• วิธีใช นี่คืออะไร?
• ดาวนโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ

กรอบโตตอบคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ
เมื่อเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร เครื่องพิมพจะถูกควบคุมดวยซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ที่คุณติดต้ังไวบนคอมพิวเตอร ใชซอฟตแวรนี้ (หรือที่เรียกวาไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ) เพ่ือแกไขการตั้งคาการพิมพ และเริ่มพิมพงาน

ถาตองการแกไขการตั้งคาการพิมพ ใหเปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ

หมายเหตุ กรอบโตตอบ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ มช่ืีอเรียกอีกอยางหนึ่งวา
กรอบโตตอบ Printing Preferences (ลักษณะที่ตองการของการพิมพ)
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การเปดกรอบโตตอบ คณุสมบตัเิครือ่งพิมพ
1. เปดไฟลท่ีคุณตองการพิมพ
2. คลิก File (ไฟล) แลวคลิก Print (พิมพ) จากน้ันคลิก Properties

(คุณสมบัติ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
กรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ เสนทางไปสูกรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ อาจแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับซอฟตแวรโปรแกรมที่คุณกําลังใช

วธิใีช "นีค่ืออะไร?"

ใช วิธีใช "นี่คืออะไร?" เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณสามารถดูได
จากกรอบโตตอบ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “วิธี
ใช นี่คืออะไร?” ในหนา 50

วธิใีช นีค่อือะไร?
วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับตัวเลอืกการพิมพที่มอียูมากขึ้น

วธิใีช นีค่ืออะไร?
1. เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนคุณสมบัติที่คุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติม
2. คลิกปุมเมาสขวา

จะปรากฏกรอบ น่ีคืออะไร? ข้ึน
3. เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนกรอบ What's This? (นี่คืออะไร?) แลวคลิกปุม

เมาสซาย
จะปรากฏคําอธิบายคุณสมบติันั้นข้ึน

ดาวนโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
ดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพทุกๆ สองสามเดือน เพ่ือใหมี
คุณสมบติัและการปรับปรุงลาสุดอยูเสมอ

การดาวนโหลดโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวรเครือ่งพิมพ
1. ตรวจสอบวาทานไดเช่ือมตออินเทอรเน็ตแลว
2. จากเมนู Start (เริ่มตน) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All

Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ช้ีไปที่ HP และเลือก HP Software
Update (โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร HP)
หนาตาง โปรแกรมซอฟตแวร HP จะปรากฏขึ้น
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3. คลิก Next (ถัดไป)
โปรแกรมซอฟตแวร HP จะคนหาโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ
จากเว็บไซต HP
• ถาเครื่องคอมพิวเตอรมซีอฟตแวรเครือ่งพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยู

แลว จะปรากฏขอความ No updates are available for your
system at this time (ไมมีการอัพเดตสําหรับระบบของคุณในขณะ
นี้) ในหนาตาง

• ถาเครื่องคอมพิวเตอรไมมีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยู
จะไมมีโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้นในหนาตาง โปรแกรม
ซอฟตแวร HP

4. ถาสามารถอัพเดตโปรแกรมได ใหทําเครื่องหมายถูกขางชื่อการอัพเดต
5. คลิกที่ Install (ติดต้ัง)
6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

ดาวนโหลดซอฟตแวร HP Photosmart
การติดต้ังโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพที่คุณดาวนโหลดจากเว็บไซต
ของ HP ไมไดอัพเดตซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีทานไดติดต้ังไวบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟตแวร
HP Photosmart โปรดดู วิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart

ถายโอนภาพถายลงในคอมพิวเตอร
ในสวนนี้จะอธิบายถงึวิธีการถายโอนภาพถายและไฟลอื่นๆ จากกลองถายรูปและ
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร รวมทั้งมีหัวขอดังตอไปนี้:
• การถายโอนภาพถายจากกลองถายภาพไปยังอุปกรณอื่น
• การถายโอนภาพถายและไฟลตางๆ จากการดหนวยความจํา

การถายโอนภาพถายจากกลองถายภาพไปยงัอปุกรณอืน่
คุณสามารถถายโอนภาพถายจากกลองถายรูปหรืออุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตออยู
(เชน แฟลชไดรฟ) ไปยังคอมพิวเตอรได ถาตองการถายโอนภาพถาย จะตอง
เช่ือมตออุปกรณเขากับเครื่องพิมพ และเชื่อมตอเครื่องพิมพนั้นเขากับ
คอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังตองติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart ดวย คุณจําเปนตองถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอรของ
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คุณเพื่อใชกับซอฟตแวรแกไขภาพ รวมทั้งซอฟตแวร HP Photosmart ที่มากับ
เครื่องพิมพ

การถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร
1. เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
2. เช่ือมตอกลองถายรูปท่ีรองรับเทคโนโลยี PictBridge หรืออุปกรณอื่นที่มี

ภาพถายซึ่งคุณตองการถายโอน เขากับพอรตกลองถายรูป เปดกลองถายรูป
หรืออุปกรณ

3. ศูนยบริการโซลูชันของ HP จะเปดข้ึนบนเครื่องคอมพิวเตอร คลิก
Transfer Photos (ถายโอนภาพถาย) จากนั้นปฏบิัติตามคําแนะนําซึ่ง
ปรากฏบนคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชซอฟตแวร
HP Photosmart

การถายโอนภาพถายและไฟลตางๆ จากการดหนวยความจาํ
ในสวนน้ีจะอธิบายถงึวิธีการถายโอนภาพถายและไฟลอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพถาย จาก
การดหนวยความจําท่ีเสียบอยูที่เครื่องพิมพไปยังคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย
หัวขอตอไปนี้:
• การถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร
• การถายโอนไฟลท่ีไมใชภาพถายจากการดหนวยความจําไปยงัคอมพิวเตอร
• การลบภาพถายและไฟลอื่นๆ ออกจากการดหนวยความจํา

การถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจาํไปยงัคอมพวิเตอร

การถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร ใหปฏิบติัตาม
ข้ันตอนดังนี้

การถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจาํไปยงัคอมพวิเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
2. เสียบการดหนวยความจําที่มีภาพถาย ลงในชองเสียบการดหนวยความจําที่

ถูกตองของเครื่องพิมพ
3. ศูนยบริการโซลูชันของ HP เปดที่เครื่องคอมพิวเตอร คลิก Transfer

Photos (ถายโอนภาพถาย) จากนั้นปฏิบติัตามคําแนะนําซึง่ปรากฏที่
คอมพิวเตอร สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ีวิธีใชซอฟตแวร
HP Photosmart
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การถายโอนไฟลทีไ่มใชภาพถายจากการดหนวยความจาํไปยงัคอมพิวเตอร

การบนัทึกไฟลท่ีไมใชภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร ให
ปฏบิติัตามข้ันตอนดังนี้

การถายโอนไฟลจากการดหนวยความจาํไปยงัคอมพวิเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
2. เสียบการดหนวยความจําท่ีมไีฟลที่ไมใชภาพถาย ลงในชองเสียบการดหนวย

ความจําที่ถูกตองของเครื่องพิมพ
3. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor  ในทาสกบารของ

Windows แลวเลือก HP Photosmart A620 series > Open E
(เปด E)

หมายเหตุ E อาจไมใชอักษรระบุไดรฟท่ีคอมพิวเตอรกําหนด
Windows Explorer จะเปดข้ึนและแสดงขอมลูในการดหนวยความจํา

4. ลากไฟลจากการดหนวยความจําไปวางในตําแหนงท่ีตองการเก็บขอมูลใน
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ นอกจากนี้ ยังสามารถใช Windows Explorer ในการทําสําเนา
ไฟลจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจําไดเชนกัน

การลบภาพถายและไฟลอืน่ๆ ออกจากการดหนวยความจาํ

การลบภาพถายและไฟลอื่นๆ ออกจากการดหนวยความจํา ใหปฏบิัติตามข้ันตอน
ดังนี้

การลบภาพถายหรือไฟลออกจากการดหนวยความจาํ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
2. เสียบการดหนวยความจําที่มีไฟล ลงในชองเสียบการดหนวยความจําที่ถูก

ตองของเครื่องพิมพ
3. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor  ในทาสกบารของ

Windows แลวเลือก HP Photosmart A620 series > Open E
(เปด E)

หมายเหตุ E อาจไมใชอักษรระบุไดรฟท่ีคอมพิวเตอรกําหนด
Windows Explorer จะเปดข้ึนและแสดงขอมลูในการดหนวยความจํา

4. เลือกไฟลที่ตองการลบ จากนั้นเลือก File (ไฟล) > Delete (ลบ)
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การเพิม่คณุภาพภาพถายของทาน
ซอฟตแวรเครื่องพิมพมีคุณลักษณะหลายอยางที่ทําใหการพิมพภาพถายดิจิตอล
งายข้ึน และปรับปรุงคุณภาพของภาพถายใหดีข้ึน:

• ใชตัวเลือกเทคโนโลย ีHP Real Life ในการตกแตงภาพถาย หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ตัวเลือกเทคโนโลย ีHP Real Life” ในหนา 54

• ปรับใหไดความละเอียดสูงสุดโดยใชจํานวน dpi สูงสุด หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู “จํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 55

เรียนรูวิธีการตกแตงภาพถายดิจิตอลอยางมอือาชีพ:

• ใช การตั้งคาสีข้ันสูง เพ่ือปรับปรุงสีที่พิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรด
ดู “การใชการตั้งคาสีข้ันสูง” ในหนา 58

• พิมพภาพถายขาวดํา หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพภาพถาย
ขาวดํา” ในหนา 65

• ใชกระดาษ HP Advanced Photo Paper ซึง่เปนกระดาษภาพถายใชงาน
งายท่ีเหนียว มันวาว พรอมดวยการเคลอืบผิวแบบแหงเร็วเพื่อกันน้ํา รอย
เปอน รอยน้ิวมอื และความชื้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเลือก
กระดาษใหเหมาะสมกับงานพิมพมากที่สุด” ในหนา 21

ตวัเลอืกเทคโนโลย ีHP Real Life
เทคโนโลย ีHP Real Life จะชวยปรับปรุงคุณภาพของภาพถายที่คุณพิมพใหดี
ข้ึน

โดยสวนใหญ คุณไมจําเปนตองแกไขคาดีฟอลตของการพิมพ Basic (พ้ืนฐาน)
การตั้งคาพื้นฐานจะเพิ่มความคมชัดของภาพที่คุณพิมพ พรอมท้ังปรับปรุง
คุณภาพและความชัดเจนของภาพท่ีมคีวามละเอียดตํ่า เชน ภาพที่ดาวนโหลดมา
จากอินเทอรเน็ต

คุณสามารถแกไขการตั้งคาเปน Full (เต็มรูปแบบ) ถาภาพที่คุณจะพิมพไดรับ
แสงนอยไปหรือมากไป มเีงาดําหรือตาแดง หรือมีสีจาง

คุณยังสามารถเลือกการตั้งคาเปน Off (ปด) ได ถาคุณตองการแกไขภาพดวยตน
เองในซอฟตแวรโปรแกรม เชน ซอฟตแวร HP Photosmart

การแกไขการตั้งคาเทคโนโลยี HP Real Life
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. ในรายการแบบดึงลง Photo fix ของเทคโนโลย ีHP Real Life ใหเลือก

การตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับภาพถายที่คุณกําลังจะพิมพ
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จาํนวน dpi สงูสดุ
ใชโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) เพ่ือพิมพรูปภาพท่ีมคุีณภาพสูง
และคมชัด

เพ่ือใหไดรบัประโยชนสูงสุดจากโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ให
ใชโหมดนี้ในการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอล เมือ่คุณเลือกการ
ต้ังคาจํานวน dpi สูงสุด ซอฟตแวรเครื่องพิมพจะแสดงจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) ที่
เหมาะสมที่สุดที่เครื่องพิมพ HP Photosmart จะพิมพได
การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
4. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพงานพิมพ) ใหคลิก

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

หมายเหตุ หากตองการดูจํานวน dpi สูงสุดที่เครื่องพิมพ
HP Photosmart จะพิมพออกมา ใหคลิก Resolution (ความ
ละเอียด)

5. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การเปลีย่นการตัง้คาการพมิพสาํหรบังานพิมพ
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ เชน ประเภทกระดาษหรือ
คุณภาพงานพิมพ เมือ่สั่งพิมพจากคอมพิวเตอร สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การแกไขคุณภาพงานพิมพ
• การเปลี่ยนประเภทกระดาษ
• การเปลี่ยนขนาดกระดาษ
• การปรับขนาดภาพถาย
• การใชการตั้งคาสีข้ันสูง
• การสรางช็อตคัตการพิมพ
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การแกไขคณุภาพงานพมิพ
เลือกคุณภาพงานพิมพและความเร็วในการพิมพเพ่ือใหไดการพิมพภาพถายท่ีดี
ที่สุด

การเลอืกคณุภาพและความเร็วในการพิมพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
4. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา

คุณภาพที่เหมาะสมกับงานของคุณ

การตัง้คาคณุภาพงานพิมพ
• Draft (เอกสารราง) จะสรางเอกสารแบบรางในระดับการพิมพที่เร็วท่ีสุด

โดยใชหมึกนอยที่สุด
• Fast Normal (ปกติแบบเร็ว) จะสรางเอกสารที่มีคุณภาพสูงกวาการตั้งคา

Draft (เอกสารราง) และพิมพไดรวดเร็วกวาการตั้งคาแบบ ปกติ
• Normal (ปกติ) ทําใหเกิดความสมดุลมากที่สุดระหวางคุณภาพงานพิมพ

และความเร็ว การตั้งคาน้ีเหมาะสําหรับเอกสารสวนใหญ
• Best (ดีที่สุด) ทําใหเกิดความสมดุลมากที่สุดระหวางคุณภาพงานพิมพ

ระดับสูงและความเร็ว การตั้งคานี้สามารถใชไดกับงานพิมพคุณภาพสูง
สําหรับเอกสารสวนใหญ การตั้งคา ดีที่สุด จะพิมพงานชากวาการตั้งคา ปกติ
มาก

• Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะปรับใชจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) สูง
สุดที่ HP Photosmart สามารถพิมพได การพิมพแบบ จํานวน dpi สูงสุด
จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่
ดิสกจํานวนมาก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “จํานวน dpi สูงสุด”
ในหนา 55

หมายเหตุ หากตองการดูความละเอียดในการพิมพสําหรับคุณภาพงานพิมพ
ที่เลือกไว ใหคลิกปุม Resolution (ความละเอียด) บนแท็บ Features
(คุณสมบติั)
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การเปลีย่นประเภทกระดาษ
หากตองการงานพิมพคุณภาพสูงสุด ควรเลือกประเภทกระดาษใหตรงกับวัสดุ
พิมพท่ีคุณนํามาใชในการพิมพ

การเลอืกประเภทกระดาษเฉพาะงาน
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. คลิก More (อื่นๆ) ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ)

แลวเลือกประเภทกระดาษที่ตองการ
4. คลิก OK (ตกลง)
5. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การเปลีย่นขนาดกระดาษ
ใชกรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ แทนกรอบโตตอบ ต้ังคาหนากระดาษ
ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันเพ่ือเลือกขนาดกระดาษ ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
บางโปรแกรม ไมมรีายการของขนาดกระดาษทั้งหมดที่เครื่องพิมพรองรับ

การเลอืกขนาดกระดาษ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Size (ขนาด)

สําหรับการพิมพแบบไมมีขอบ ใหเลือกขนาดกระดาษแบบไมมขีอบ หรือ
เลือกขนาดกระดาษ จากนั้นคลิกกลองกาเครื่องหมาย Borderless (แบบ
ไมมขีอบ)

4. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การปรบัขนาดภาพถาย 
ใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือพิมพภาพถายที่จัดรปูแบบไวสําหรับกระดาษขนาด
หนึ่งบนกระดาษอีกขนาดหนึ่ง การทําเชนนี้อาจมีประโยชนถาคุณไมมขีนาด
กระดาษที่ถูกตองสําหรับใชงาน
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การปรบัขนาดภาพถายสาํหรับขนาดกระดาษทีต่างกัน
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
3. คลิก Scale to paper size (ปรับสัดสวนตามขนาดกระดาษ) แลวเลือก

ขนาดกระดาษเปาหมายจากรายการแบบดึงลง
ขนาดกระดาษเปาหมายคือขนาดของกระดาษที่คุณกําลังจะพิมพ ไมใช
ขนาดของเอกสารที่ไดกําหนดรูปแบบเอาไว

4. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การใชการตัง้คาสขีัน้สงู 
ใชกรอบโตตอบ More color options (ตัวเลือกสีเพ่ิมเติม) เพ่ือปรับลักษณะสี
ที่จะพิมพออกมา

การปรับคาเหลาน้ีทําใหสีที่พิมพตางจากสีที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร คา
ปรับต้ังเหลาน้ีไมมผีลตอภาพถายตนฉบบั แตจะมผีลตองานที่พิมพออกมาเทานั้น

ปฏิบติัตามข้ันตอนเหลานี้เพ่ือระบกุารตั้งคาสีข้ันสูง:

การระบกุารตัง้คาสขีัน้สงู
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Color (สี) แลวคลิกปุม More color options (ตัวเลือกสีเพ่ิม

เติม)
จะปรากฏกรอบโตตอบตัวเลือกสีเพ่ิมเติม

3. คุณสามารถปรับการตั้งคาตอไปน้ี:
• ปรับ Brightness (ความสวาง) Saturation (ความเขมส)ี และ

Color Tone (โทนสี) เพ่ือใหมีผลตอวิธีการพิมพสีโดยรวม
• ปรับแถบเลื่อน Cyan (สีฟา) Magenta (สีชมพู) Yellow (สีเหลือง)

และ Black (สีดํา) เพ่ือระบรุะดับของสีแตละสีที่ใชในการพิมพ

หมายเหตุ เมือ่คุณปรับการตั้งคาสี ผลการปรับจะปรากฏใหเห็นในกรอบ
แสดงตัวอยาง

4. หลังจากระบกุารตั้งคาสี ใหคลิก OK (ตกลง)
5. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ใช วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณเห็นในกรอบโต
ตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “วิธีใช น่ีคืออะไร?”
ในหนา 50
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การสรางชอ็ตคตัการพมิพ
นอกจากช็อตคัตการพิมพทีม่อียูในรายการช็อตคัตการพิมพใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพแลว คุณยังสามารถสรางช็อตคัตการพิมพของคุณเองเพื่อ
ประหยัดเวลา และเพื่อใหมัน่ใจวาคุณภาพงานพิมพจะคงที่อยูตลอด

ตัวอยางเชน ถาคุณตองพิมพงานบนแผนใสเปนประจํา คุณสามารถสราง
ช็อตคัตการพิมพโดยเลือกช็อตคัต Presentation Printing (การพิมพการนํา
เสนองาน) แลวเปล่ียนประเภทกระดาษเปน HP Premium Inkjet
Transparency Film จากนั้นบันทึกช็อตคัตที่แกไขแลวนี้ภายใตช่ือใหม เชน
Transparency Presentations เปนตน หลังจากสรางช็อตคัตการพิมพนี้แลว
เมื่อตองการพิมพแผนใส คุณเพียงแตเลือกช็อตคัตนี้เทาน้ัน แทนที่จะตองแกไข
คาการพิมพทุกครั้ง

การสรางชอ็ตคัตการพิมพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
3. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

4. แกไขคาการพิมพใหเปนคาท่ีคุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
5. ในกรอบ Type new shortcut name here (พิมพช่ือช็อตคัตใหมที่นี่)

ใหพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะถูกเพิ่มเขาในรายการ

การลบชอ็ตคัตการพมิพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
3. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพที่คุณตองการลบ
4. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ

หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได
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การแสดงหนาตวัอยางกอนพมิพ
คุณสามารถดูหนาตัวอยางเอกสารจากคอมพิวเตอรกอนทีจ่ะพิมพได ถาหนาตัว
อยางกอนพิมพไมเปนไปตามที่คุณตองการ ใหปดหนาตางของหนาตัวอยางน้ัน
แลวทําการปรับเอกสารตามความจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปล่ียนการตั้งคาการพิมพ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงาน
พิมพ” ในหนา 55

การดหูนาตัวอยางเอกสารทีจ่ะพมิพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ) หรือแท็บ Color (สี)
3. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Show Preview Before Printing (แสดง

หนาตัวอยางกอนพิมพ)
4. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

กอนพิมพเอกสารจะปรากฏหนาตัวอยางขึ้น
5. แลวทําวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพเอกสาร
• คลิก Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพ ปรับต้ังคาการพิมพตามตอง

การกอนพิมพเอกสาร

การพิมพภาพถาย
ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการพิมพภาพถายในหลายๆ ประเภท และมีหัวขอดังตอ
ไปนี้:
• การพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ
• การพิมพภาพถายแบบมขีอบ
• การพิมพโปสการด
• การพิมพภาพถายขาวดํา
• การพิมพภาพถายพาโนรามา
• การพิมพบนบัตรดัชนีและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มขีนาดเล็ก

บท 5
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การพมิพภาพถายแบบไมมขีอบ
ใชการพิมพแบบไมมีขอบเพื่อพิมพใหถึงขอบกระดาษ

คาํแนะนาํ
• สําหรับคําแนะนําเพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด โปรดดู “การเพิ่ม

คุณภาพภาพถาย” ในหนา 54
• ตรวจสอบกระดาษภาพถายที่คุณกําลังใชอยูวาไมเปนคลื่นหรือมวนงอ
• อยาใสวัสดุพิมพเกินความจุของถาดปอนกระดาษ หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู “ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103

เตรยีมการพิมพ
1. ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดอยู
2. ใสกระดาษภาพถาย สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ

กระดาษ” ในหนา 21

พมิพ

หมายเหตุ ถาโปรแกรมของคุณมคุีณสมบัติการพิมพภาพถาย ใหปฏิบติัตาม
ข้ันตอนท่ีใหไวในโปรแกรม มิฉะนั้น ใหปฏบิัติตามข้ันตอนเหลานี้

1. เปดภาพถายในโปรแกรมที่สามารถแกไขภาพได เชน ซอฟตแวร
HP Photosmart

2. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “กรอบ
โตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49

3. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
4. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก Photo

Printing-Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ) แลวเลือกตัว
เลือกตอไปนี้:
• Print Quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีที่

สุด)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดคุณภาพ dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Features
(คุณลักษณะ) แลวคลิก Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ใน
รายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพงานพิมพ)

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะสม
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• Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษภาพถายแบบไมมีขอบท่ี
เหมาะสม

• Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวต้ัง) หรือ
Landscape (แนวนอน)

5. ถาจําเปน ใหเปลี่ยนการตั้งคาตัวเลือกเทคโนโลยี HP Real Life สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ตัวเลือกเทคโนโลย ีHP Real Life” ในหนา 54

6. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ถาคุณพิมพบนกระดาษภาพถายที่มแีถบฉีก (tear-off tab) ใหฉีกแถบออก
เพ่ือทําใหเอกสารไมมีขอบ

ใช วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณเห็นในกรอบโต
ตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “วิธีใช น่ีคืออะไร?”
ในหนา 50

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55

การพมิพภาพถายแบบมขีอบ

คาํแนะนาํ
• หากตองการเรียนรูวิธีใชคุณลักษณะการพิมพภาพถาย โปรดดูหนา “การ

เพ่ิมคุณภาพภาพถาย” ในหนา 54
• ตรวจสอบกระดาษภาพถายที่คุณกําลังใชอยูวาไมเปนคลื่นหรือมวนงอ
• อยาใสวัสดุพิมพเกินความจุของถาดปอนกระดาษ หากตองการขอมลูเพิ่ม

เติม โปรดดู “ขอมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103
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เตรยีมการพิมพ
1. ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดอยู
2. ใสกระดาษภาพถาย สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ

กระดาษ” ในหนา 21

พมิพ

หมายเหตุ ถาโปรแกรมของคุณมคุีณสมบัติการพิมพภาพถาย ใหปฏิบติัตาม
ข้ันตอนท่ีใหไวในโปรแกรม มิฉะนั้น ใหปฏบิัติตามข้ันตอนเหลานี้

1. เปดภาพถายในโปรแกรมที่สามารถแกไขภาพได เชน ซอฟตแวร
HP Photosmart

2. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “กรอบ
โตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49

3. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
4. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก Photo

Printing-with white borders (การพิมพภาพถายแบบมขีอบ) แลว
เลือกตัวเลือกตอไปน้ี:
• Print Quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal ปกติ) หรือ Best (ดีท่ี

สุด)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดคุณภาพ dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Features
(คุณลักษณะ) แลวคลิก Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ใน
รายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพงานพิมพ)

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะสม
• Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษภาพถายที่เหมาะสม
• Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
5. ถาจําเปน ใหเปลี่ยนการตั้งคาตัวเลือกเทคโนโลยี HP Real Life สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตัวเลือกเทคโนโลย ีHP Real Life” ในหนา 54
6. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ใช วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณเห็นในกรอบโต
ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “วิธีใช นี่คืออะไร?”
ในหนา 50

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55
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การพมิพโปสการด

คาํแนะนาํ
• ใชเฉพาะการดและสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กที่ขนาดตรงกับขอมลูจําเพาะเกี่ยว

กับขนาดกระดาษที่ใชกับเครื่องพิมพเทานั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู “ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103

• อยาใสวัสดุพิมพเกินความจุของถาดปอนกระดาษ หากตองการขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดู “ขอมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103

เตรยีมการพิมพ
1. ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดอยู
2. ใสการด หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ

กระดาษ” ในหนา 21

พมิพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อ่ืนๆ) แลวคลิก
Specialty Papers (กระดาษชนิดพิเศษ) จากนั้นเลือกประเภทการด
ท่ีถูกตอง

• Print Quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีที่
สุด)

• Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง
3. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ใช วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณเห็นในกรอบโต
ตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “วิธีใช น่ีคืออะไร?”
ในหนา 50

หมายเหตุ ถาปรากฏขอความแจงวา ไมมกีระดาษ ใหดู “ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 21 เพ่ือชวยในการแกปญหา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55
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การพมิพภาพถายขาวดาํ

คาํแนะนาํ
• ถาตองการพิมพภาพถายที่เปนภาพขาวดําอยูแลว คุณไมจําเปนตองปรับต้ัง

คาสี เพียงปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับประเภทและขนาดของภาพถายที่คุณ
ตองการพิมพเทานั้น โปรดดู “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 49 เพ่ือดู
ตัวเลือกการพิมพภาพถายพื้นฐานบางตัว

• ถาตองการพิมพภาพถายขาวดําจากภาพถายสี ใหใชตัวเลือกส ีPrint in
grayscale (พิมพแบบโทนสีเทา)

การพิมพแบบโทนสเีทา
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Color (สี)
3. เลือกตัวเลือก Print in grayscale (พิมพแบบโทนสีเทา)
4. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพภาพถายพาโนรามา
สําหรับการพิมพภาพถายพาโนรามา คุณตองถายภาพเปนแบบพาโนรามา และ
ใหใชกระดาษพาโนรามา HP ขนาด 10 x 30 ซม. (4 x 12 นิ้ว)

การพิมพภาพพาโนรามาจากภาพถายที่ไมใชภาพพาโนรามา โปรดดู หัวขอภาพ
ถายพาโนรามา “โปรเจ็คงานพิมพพิเศษ” ในหนา 42

คาํแนะนาํ
• ถาตองการเรียนรูวิธีใชคุณลักษณะการพิมพภาพถาย โปรดดู “การเพิ่ม

คุณภาพภาพถาย” ในหนา 54
• ตรวจสอบกระดาษภาพถายที่คุณกําลังใชอยูวาไมเปนคลื่นหรือมวนงอ
• อยาใสวัสดุพิมพเกินความจุของถาดปอนกระดาษ หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู “ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103
• หากตองการความทนทานสูงสุดตอการซดีจางของหมกึพิมพ โปรดใช

กระดาษ HP Advanced Photo Paper

เตรยีมการพิมพ
1. ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดอยู
2. ใสกระดาษ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ

กระดาษ” ในหนา 21

การพิมพภาพถาย 65
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พมิพ

หมายเหตุ ถาซอฟตแวรโปรแกรมที่คุณใชอยูมคุีณลักษณะการพิมพภาพ
ถาย ใหปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรโปรแกรม หรือปฏบิติั
ตามคําแนะนําตอไปนี้

1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู
“กรอบโตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49

2. บนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหเลือก Photo
printing-borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ) หรือ Photo
printing-with white borders (การพิมพภาพถายแบบมีขอบสีขาว) ใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) จากนั้นทําการตั้งคาตัว
เลือกตอไปนี้:
• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Best (ดีที่สุด)
• Paper type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายท่ีเหมาะสม
• Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษภาพถายพาโนรามาแบบ

ไมมีขอบที่เหมาะสม
• Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
3. ต้ังคาตัวเลือกตอไปนี้ตามความเหมาะสม:

• “ตัวเลือกเทคโนโลย ีHP Real Life” ในหนา 54
• “การใชการตั้งคาสีข้ันสูง” ในหนา 58
• “การพิมพภาพถายขาวดํา” ในหนา 65

4. เลือกการตั้งคางานพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ใช วิธีใช "นี่คืออะไร?" เพ่ือเรียนรูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
แตละประเภทในกรอบโตตอบ คุณลักษณะเครื่องพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู “วิธีใช นี่คืออะไร?” ในหนา 50

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55

บท 5
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การพมิพบนบตัรดชันแีละสือ่สิ่งพมิพอืน่ๆ ทีม่ขีนาดเลก็

คาํแนะนาํ
• ใชเฉพาะการดและสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กท่ีขนาดตรงกับขอมลูจําเพาะเกี่ยว

กับขนาดกระดาษที่ใชกับเครื่องพิมพเทาน้ัน
• อยาใสส่ือสิ่งพิมพเกินความจุของถาดกระดาษ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ “ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ” ในหนา 103
• คุณภาพงานพิมพจะลดลงเมื่อพิมพบนกระดาษธรรมดา เชน บตัรดัชนี

ลกัษณะเชนน้ีอาจเกิดข้ึนได และไมไดหมายความวามีปญหาเกิดข้ึน การ
พิมพบนกระดาษธรรมดามีประโยชนสําหรับงานพิมพที่ไมจําเปนตองเนน
คุณภาพงานมากนัก เชน เอกสารราง

เตรยีมการพิมพ
1. ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดอยู
2. ใสกระดาษ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ

กระดาษ” ในหนา 21

พมิพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “กรอบ

โตตอบคุณสมบติัเครื่องพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): กระดาษธรรมดา
• Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง

3. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
ใช วิธีใช นี่คืออะไร? เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่คุณเห็นในกรอบโต
ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “วิธีใช นี่คืออะไร?”
ในหนา 50

หมายเหตุ ถาปรากฏขอความแจงวา ไมมกีระดาษ ใหดู “ความรูเบือ้งตน
เกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 21 เพ่ือชวยในการแกปญหา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพ” ในหนา 55

ซอฟตแวร HP Photosmart
ซอฟตแวร HP Photosmart ชวยประสานการทํางานตางๆ ของอุปกรณแสดง
ภาพของ HP: สแกนเนอร กลองถายรูป เครื่องพิมพ และอุปกรณ All-in-one คุณ

ซอฟตแวร HP Photosmart 67
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สามารถจัดเรียง แกไข และแบงปนภาพดิจิตอลไดอยางรวดเร็วและงายดาย ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับอุปกรณที่คุณติดต้ังและความสามารถของอุปกรณน้ัน

จดัเรยีง แกไข และแลกเปลีย่นภาพดิจติอลดวยวธิทีีส่รางสรรค

ถาคุณติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพแบบดีฟอลตเอาไว แสดงวาคุณไดติดต้ัง
ซอฟตแวร Photosmart Essential ไวดวยแลว ซอฟตแวรน้ีชวยใหงายตอ
การ:

• พิมพภาพถายและภาพดิจิตอล
• ถายโอนภาพจากกลองถายรูปหรือการดหนวยความจํา
• แกไขภาพ
• แบงปนภาพถายกับเพื่อนและครอบครัว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Photosmart Software Help (วิธีใช
HP Photosmart Software)

บท 5
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6 การดแูลรกัษา
ในสวนนี้จะกลาวถึงข้ันตอนการดูแลรักษาเบื้องตนเพ่ือใหเครื่องพิมพของคุณทํา
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและพิมพงานภาพถายที่มีคุณภาพสูงสุด
• กรอบโตตอบ กลองเครื่องมือ
• การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั
• การเรียกดูระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
• การใสหรือเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา
• การดูขอมลูการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
• การพิมพหนาทดสอบ
• การพิมพหนาตัวอยาง
• ไอคอน HP Digital Imaging Monitor

กรอบโตตอบ กลองเครือ่งมือ
กลองเคร่ืองมือประกอบไปดวยเคร่ืองมอืที่เปนประโยชนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับเครื่องพิมพ
• การเปดกลองเครื่องมอื
• การใชกลองเคร่ืองมือ

การเปดกลองเครือ่งมอื
จากทาสกบารของ Windows
1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor 
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ถูกตอง จากน้ันคลิกปุม

Settings (การตั้งคา) ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP
3. เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) > Printer Toolbox (กลอง

เคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

การดแูลรักษา 69
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การใชกลองเครือ่งมอื
ใช Toolbox (กลองเครื่องมอื) เพ่ือทําสิ่งตอไปนี้:

• “การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ” ในหนา 70
• “การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมติั” ในหนา 71
• “การพิมพหนาทดสอบ” ในหนา 74
• “การพิมพหนาตัวอยาง” ในหนา 75
• “การเรียกดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณ” ในหนา 71
• “การดูขอมูลการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ” ในหนา 74
• “การกําหนดคา Bluetooth” ในหนา 31

การปรบัตาํแหนงตลบัหมึกพมิพ
เครื่องพิมพจะปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมติัหลังจากไดติดต้ังตลับ
หมึกพิมพใหม คุณสามารถปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพในเวลาอื่นไดเชนกันเพ่ือ
ใหแนใจวางานพิมพมีคุณภาพสูงสุด ตัวบงช้ีวาคุณจําเปนตองปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพดวยตนเอง ไดแก เอกสารที่พิมพเอียง สีที่พิมพออกมาไมนาพึงพอใจ
หรือคุณภาพงานพิมพตํ่า

การปรบัตลับหมกึพมิพจากเครื่องพมิพ
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper ในถาดปอนกระดาษ
2. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด จากน้ันแตะท่ี

Cartridge (ตลับหมกึพิมพ)
3. แตะที่ Align Cartridge (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ) แลวปฏิบติัตามคํา

แนะนํา

การปรบัตําแหนงตลบัหมกึพิมพจากคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตออยู
1. ใสกระดาษ HP Advanced Photo Paper ในถาดปอนกระดาษ
2. เปดกรอบโตตอบกลองเครื่องมอื สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “กรอบโต

ตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
3. คลิก Align the Print Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ)
4. คลิก Align (ปรับตําแหนง) แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ

บท 6
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การทาํความสะอาดตลบัหมึกพมิพโดยอัตโนมัติ
ถาหนาท่ีพิมพออกมามีเสนหรือจุดขาดหายไป หรือมีริ้วหมึก แสดงวาตลับหมึก
พิมพอาจมหีมกึเหลืออยูนอย หรืออาจตองทําความสะอาด

ขอควรระวงั ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น หากทํา
ความสะอาดโดยไมจําเปน จะทําใหเปลืองหมึกและตลับหมึกพิมพมีอายุการ
ใชงานส้ันลง

หากตลับหมึกพิมพไมไดมหีมึกเหลืออยูนอย ใหปฏิบติัตามข้ันตอนเหลานี้เพ่ือทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพทั้งจากเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอ:

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพิมพจากเครือ่งพมิพ
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด จากนั้นแตะที่

Cartridge (ตลับหมึกพิมพ)
2. แตะท่ี Clean Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ) แลวปฏบิติัตาม

คําแนะนํา

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพจากคอมพวิเตอรทีเ่ชื่อมตออยู
1. เปดกรอบโตตอบกลองเครื่องมือ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูทู “กรอบโต

ตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ)
3. คลิก Clean (ทําความสะอาด)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาเอกสารที่พิมพยังคงมเีสนหรือจุดขาดหายไปหลังจากที่ทําความสะอาดแลว ให
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

การเรยีกดรูะดับหมึกพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพที่ไดติดต้ังใน
เคร่ืองพิมพไดทั้งจากคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอหรือจากเครื่องพิมพเอง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่ง
เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่
เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage
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การดรูะดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพมิพในเครือ่งพิมพ
▲ ตรวจสอบไอคอนระดับหมกึพิมพบนแถบสถานะเครื่องพิมพที่ดานบนของ

หนาจอแบบสัมผัส
ไอคอนระดับหมกึพิมพจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึก
พิมพโดยประมาณ (100%, 75%, 50%, 25% และเมือ่ใกลหมด):

100%

75%

50%

25%

หมึกพิมพเหลือนอย (ต่ํากวา 25%)

การเรยีกดูระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลบัหมกึพมิพจากคอมพวิเตอรที่
เชือ่มตออยู
1. เปดกรอบโตตอบ กลองเครื่องมอื สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “กรอบโต

ตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

การใสหรอืเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ
ใชตลับหมกึพิมพ HP 110 Tri-color Inkjet เพ่ือพิมพภาพถายขาวดําและสี
หมึกพิมพ HP Vivera ใหคุณภาพสีที่สมจริงและทนทานตอการลบเลือน ผลที่ได
คือภาพที่สดสวยและคมชัดยาวนาน หมึกพิมพของ HP Vivera ผลิตข้ึนมาเปน
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พิเศษและไดรับการทดสอบในหองทดลองเพื่อใหไดคุณภาพ ความบริสุทธ์ิ และ
ไมซดีจาง

ขอควรระวงั โปรดตรวจสอบวาคุณใชตลับหมึกพิมพท่ีถูกตอง และโปรด
ทราบวา HP ไมแนะนําใหดัดแปลงแกไข หรือเติมหมึกในตลับหมกึของ HP
ความเสียหายเน่ืองจากการดัดแปลงหรือเติมหมึกในตลับหมึกของ HP จะไม
ไดรับความคุมครองตามการรับประกันของ HP

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพกอน
วันที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

การใสหรอืเปลีย่นตลับหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งเปดอยู และไดนํากระดาษแข็งออกจากภายใน

เคร่ืองพิมพแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพออก
3. ดึงเทปสีชมพูสดออกจากตลับหมกึ

หมายเหตุ อยาสัมผัสแถบสีทองแดงท่ีอยูบนตลับหมกึพิมพ

4. ถาคุณตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหกดตลับหมกึลง แลวดึงออกจากชอง
ใสตลับหมึก

5. จับตลับหมึกพิมพใหมโดยใหฉลากอยูดานบน เอียงตลับหมกึข้ึนดานบนเล็ก
นอย จากนั้นเลือ่นเขาไปยังชองใส ใหแถบสีทองแดงเขาดานในกอน ดันตลับ
หมกึพิมพจนกระท่ังล็อคเขาตําแหนง

6. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
เคร่ืองพิมพจะเริ่มปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดู “การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ” ในหนา 70
การนําตลับหมกึพิมพเกามารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ตของ HP
ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค คุณสามารถนําตลับหมกึพิมพที่ใช
แลวมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

การใสหรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพ 73

กา
รด
แู
ลร
กัษ

า

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html


การขจดัหมึกออกจากผวิหนังและเสื้อผา
ปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

พืน้ผวิ การขจดั

ผิวหนัง ลางบริเวณน้ันดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี
ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy
ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชน้ําเย็นทุกครั้งในการขจัดหมกึออกจากเสื้อผา น้ําอุน
หรือน้ํารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเน้ือผาได

การดขูอมูลการสั่งซื้อตลบัหมึกพิมพ

การเรยีกดูขอมลูการสัง่ซือ้ตลบัหมกึพิมพและการสัง่ซือ้ตลบัหมกึพมิพแบบ
ออนไลน
1. เปดกรอบโตตอบ กลองเครื่องมอื หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กรอบ

โตตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)
3. คลิก Print Cartridge Information (ขอมลูตลับหมกึพิมพ)

หากคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถคลิกปุม Shop Online
(ชอปออนไลน) เพ่ือสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนได

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบติัตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนาน้ัน

การพิมพหนาทดสอบ
ขอมลูบนหนาทดสอบอาจมีประโยชนหากคุณจําเปนตองติดตอกบัศูนยบริการ
ลูกคาของ HP นอกจากนี้ยังมขีอมูลเกี่ยวกับระดับหมึกพิมพ ประสิทธิภาพงาน
พิมพหรือตลับบรรจุหมึก หมายเลขลําดับผลิตภณัฑของเครื่องพิมพ เปนตน คุณ
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สามารถพิมพหนาทดสอบไดจากเครือ่งพิมพหรือจากซอฟตแวรไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ หากเครื่องพิมพนั้นตออยูกบัคอมพิวเตอร

การพิมพหนาทดสอบจากเครือ่งพมิพ
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะท่ี Tools (เคร่ืองมือ) จากนั้นแตะที ่Print Test Page (พิมพหนาทด

สอบ)

การพิมพหนาทดสอบจากเครือ่งพมิพ
1. เปดกรอบโตตอบ กลองเครื่องมอื หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กรอบ

โตตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิกแท็บ Device Services (บริการเครื่องมอื)
3. คลิก Print Test Page (พิมพหนาทดสอบ)
4. คลิก Print Page (พิมพงาน)

การพิมพหนาตวัอยาง
สั่งพิมพหนาตัวอยางเพื่อทดสอบคุณภาพการพิมพภาพถายของเครื่องพิมพ และ
เพ่ือใหแนใจวาไดใสกระดาษไวอยางถูกตองแลว

การพิมพหนาตัวอยางจากเครือ่งพิมพ
1. แตะท่ีไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
2. แตะท่ี Tools (เครื่องมอื) จากนั้นแตะที่ Print Sample Page (พิมพหนา

ตัวอยาง)

การพิมพหนาตัวอยางจากเครือ่งพิมพ
1. เปดกรอบโตตอบ กลองเครื่องมอื หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กรอบ

โตตอบ กลองเครื่องมอื” ในหนา 69
2. คลิกแท็บ Device Services (บริการเครื่องมอื)
3. คลิก Print a Sample Page (พิมพหนาตัวอยาง)
4. คลิก Print Page (พิมพงาน)

ไอคอน HP Digital Imaging Monitor
หลังจากที่คุณติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพแลว ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏขึ้นในทาสกบารของ Windows ไอคอนนี้จะชวยใหคุณทํา
งานตางๆ ไดมากมาย
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ไอคอน HP Digital Imaging Monitor แสดงสถานะของเครื่องพิมพ:

ไอคอน HP Digital Imaging Monitor มีเคร่ืองหมายถกูสีเขียวเมื่อเคร่ืองพิมพอยูในสถานะวาง

ไอคอน HP Digital Imaging Monitor มีเคร่ืองหมายอัศเจรียเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น โดยจะมีขอความ
แสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นดวยเชนกัน คลิกขอความแสดงขอผิดพลาด หรือ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor เพื่อทําใหไอคอนกลับคืนสูสถานะวาง

• ดับเบิลคลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor เพ่ือเปด ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP

• คลิกขวาไอคอน HP Digital Imaging Monitor เพ่ือเลือกจากรายการเมนู
ตอไปน้ี:
• HP Photosmart A620 series > About (เกี่ยวกับ): เรียกดู

เวอรชันซอฟตแวรเครื่องพิมพ เครื่องพิมพที่ติดต้ัง รวมทั้งช่ือ
เครื่องพิมพและหมายเลขลําดับผลิตภณัฑ

• Launch/Show HP Solution Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนย
บริการโซลูชันของ HP): เปด ศูนยบริการโซลูชันของ HP

• About (เกี่ยวกับ): แสดงเวอรชันของไอคอน HP Digital Imaging
Monitor

• Close HP Digital Imaging Monitor (ปด HP Digital Imaging
Monitor): ลบไอคอน HP Digital Imaging Monitor ออกจากทาส
กบารของ Windows ไอคอนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมือ่คุณรีสตารท
คอมพิวเตอร

• HP Photosmart A620 series > Display Status (แสดง
สถานะ): อธิบายสถานะปจจุบนัของเครื่องพิมพ
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7 การแกไขปญหาเบือ้งตน
กอนที่จะติดตอศูนยบริการ HP โปรดอานคําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
ในสวนนี้ หรือเขาไปที่ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลน www.hp.com/support
กอนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบใหแนใจวา:

• สายเคเบลิทั้งหมดระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรเช่ือมตอกันแนนดี
แลว

• คุณกําลังใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุด

เคลด็ลบั HP ขอแนะนําใหใชสาย USB ยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต) หรือ
สั้นกวา การใชสาย USB ที่ยาวกวานี้อาจกอใหเกิดขอผิดพลาดได

ในสวนนี้จะใหขอมลูในการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับเครื่องพิมพ
HP Photosmart A620 series
• ปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• ปญหาเกี่ยวกับการพิมพและฮารดแวร
• ปญหาการพิมพของ Bluetooth
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ

ปญหาเกี่ยวกับการตดิตัง้ซอฟตแวร 
• การติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไมสําเร็จ
• คอมโพเนนตของระบบหนึ่งคอมโพเนนตหรือมากกวา ไมตรงตามขอ

กําหนดขั้นตํ่าของระบบ
• คอมพิวเตอรไมอานแผนซีดี HP Photosmart
• ขอความ "There was an error writing to Dot4 (เกิดขอผิดพลาดในการ

เขียนไปยัง Dot4)" ปรากฏขึ้น
• ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart

การติดตัง้ซอฟตแวรเครือ่งพิมพไมสาํเรจ็

สาเหตุ: อาจเกิดการขัดแยงกับซอฟตแวรปองกันไวรัสหรือซอฟตแวร
แอพพลิเคชันอื่นที่กําลังทํางานอยูเบือ้งหลังบนคอมพิวเตอร ซึง่ทําใหติดต้ัง
ซอฟตแวรไมสําเร็จ
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วธิแีกไข:
1. การถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

a. จากเมนู Start (เร่ิมตน) ของ Windows ใหไปที่ Programs
(โปรแกรม) > HP > HP Photosmart A620 series >
Uninstall Devices (ถอนการติดต้ังอุปกรณ)

b. ปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอ
2. ควรสั่งหยุดช่ัวคราวหรือระงับการใชงานโปรแกรมปองกันไวรสั
3. ออกจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันทั้งหมด
4. ทําการติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกครั้ง โดยปฏบิัติตามคําแนะนําการ

ติดต้ังที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

คอมโพเนนตของระบบหนึง่คอมโพเนนตหรอืมากกวา ไมตรงตามขอกาํหนดขั้น
ต่าํของระบบ

สาเหตุ: คอมโพเนนตของระบบคอมพิวเตอรไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่า
ของระบบหรือขอกําหนดของระบบที่แนะนําใหใช

วธิแีกไข:
• วงกลมสีแดงบนกรอบโตตอบ System Requirements (ขอกําหนด

ระบบ) จะระบวุาสวนใดของระบบที่ไมตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าของ
ระบบสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดู
รายละเอียดเก่ียวกบัขอกําหนดขั้นตํ่าของระบบสําหรับคอมโพเนนต
ปรับเปลี่ยนหรอือัพเกรดคอมโพเนนตที่ระบุ

• สามเหลี่ยมสีเหลืองบนกรอบโตตอบ System Requirements (ขอ
กําหนดของระบบ) จะระบคุอมโพเนนตที่ไมตรงตามขอกําหนดของ
ระบบที่แนะนําใหใช HP เสนอขอกําหนดของระบบที่แนะนําใหใช เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุด คลิก Continue (ทําตอ) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวรตอไป

หากความละเอียดของจอภาพไมตรงตามขอกําหนดหรือต้ังคาไวตํ่ากวาขอ
กําหนดขั้นตํ่าของระบบ ใหปรับเพิ่มความละเอียดของจอภาพคอมพิวเตอร:

1. คลิก Cancel (ยกเลิก) ในกรอบโตตอบ System Requirements
(ขอกําหนดของระบบ)

2. คลิกขวาบนเดสกท็อป แลวเลือก Properties (คุณสมบัติ)
3. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
4. ต้ังคาความละเอียดของหนาจอไวที่ 800 x 600 หรือสูงกวา
5. คลิก Apply (ปรับใช) ขอความแสดงการตั้งคาจอภาพจะปรากฏขึ้น
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6. คลิก Yes (ใช) เพ่ือยอมรับการเปลี่ยนแปลง
7. คลิก Retry (ลองใหม) เพ่ือติดต้ังตอไป ถาไมดําเนินการติดต้ังตอ

ใหคลิก Cancel (ยกเลิก) แลวติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกคร้ัง

คอมพวิเตอรไมอานแผนซดีี HP Photosmart

สาเหตุ:
• เครื่องเลนซีดีหรือระบบอาจไมไดต้ังคาไวที่ Autoplay (เลนอัตโนมติั)
• อาจใสหรือติดต้ังซดีีไมถูกตอง
• ซดีีหรือไดรฟซดีีรอมอาจชํารุดเสียหาย

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาซดีีไมมรีอยขีดขวนหรือรอยเปอน ถามีรอยเปอนที่

พ้ืนผิวซดีี ใหทําความสะอาดโดยใชผาแหงทีนุ่มและไมมีขน
• ใสแผนซดีีเขาไปใหม แลวปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้:
1. เลื่อนไปท่ีไดรฟซดีีรอม
2. ดับเบิลคลิกที่ซีดี HP Photosmart เพ่ือเปดการทํางาน
3. ดับเบิลคลิกที่ setup.exe
4. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ
• ลองใสแผนซดีีที่คุณทราบวาเลนอัตโนมัติได ถาแผนซีดีนั้นไมเลน

อัตโนมติั คุณอาจตองนําไดรฟซดีีรอมเขาศูนยบริการ
• หากซดีีแผนอื่นเลนได แตซดีี HP Photosmart เลนไมได แสดงวาซีดี

ของคุณอาจชํารุดเสียหาย คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ไดจาก www.hp.com/support

ขอความ "There was an error writing to Dot4 (เกิดขอผิดพลาดในการ
เขียนไปยงั Dot4)" ปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ซอฟตแวรเครื่องพิมพอาจไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

วธิแีกไข:
• ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร แลวเสียบใหมอีกครั้ง
• ตรวจดูวาเสียบสายเคเบลิเขากับคอมพิวเตอรและพอรต USB ที่ดาน

หลังเครื่องพิมพแนนดีแลว
• เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม
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หากปญหายังไมหมดไป ใหปฏบิัติตามขั้นตอนเหลานี:้

1. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพ
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

a. จากเมนู Start (เร่ิมตน) ของ Windows ไปท่ี Programs
(โปรแกรม) > HP > HP Photosmart A620 series >
Uninstall Devices (ถอนการติดต้ังอุปกรณ)

b. ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีปรากฏบนหนาจอ
3. เมือ่การถอนการติดต้ังเสร็จสมบูรณ ใหเร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอร

ใหม
4. ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกคร้ัง ปฏิบติัตามข้ันตอนที่ปรากฏบน

หนาจอ
5. ตอสายไฟเขากับดานหลังของเครื่องพิมพและเปดเครื่องพิมพ
6. เมือ่คอมพิวเตอรมขีอความแจง ใหตอสาย USB เขากับพอรต USB ที่

ดานหลังของเครื่องพิมพ

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP Photosmart ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของ

คอมพิวเตอรคุณแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)
2. เมือ่ไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอและคําแนะนําการติดต้ังในกลองที่มีมา

ใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart

ปญหาเกี่ยวกับการพมิพและฮารดแวร
• งานท่ีสั่งพิมพไมพิมพออกมา
• การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพขาดหายไป
• Found New Hardware Wizard ไมจดจําเครื่องพิมพเมือ่เช่ือมตอกับ

เครื่องคอมพิวเตอร
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• New Hardware Wizard ไมปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

• ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ไมปรากฏขึ้นในทาสกบารของ
Windows

• เครื่องพิมพไมยอมพิมพเมื่อเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
ผานอุปกรณ USB ตัวอ่ืน

• วงกลมสีแดงขนาดเล็กปรากฏขึ้นบนไอคอน HP Digital Imaging
Monitor ในทาสกบารของ Windows

• ขอความ "Unknown Device (ไมสามารถระบุอุปกรณ)" ปรากฏขึ้น
• เอกสารหรือภาพถายไมพิมพโดยใชการตั้งคาการพิมพดีฟอลตที่เลือก
• เคร่ืองพิมพไมพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ เมื่อส่ังพิมพโดยไมมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร
• ไมสามารถบนัทกึภาพถายจากเครื่องคอมพิวเตอรลงในการดหนวยความจํา

ได
• การพิมพชามาก
• กระดาษที่พิมพออกมาเปนคลื่นหรือมวนงอ
• มีกระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ
• เคร่ืองพิมพดีดกระดาษออกมาในขณะที่เตรียมการพิมพ
• บางสวนของเอกสารทีพิ่มพขาดหายไปหรืออยูผิดตําแหนง
• คุณภาพงานพิมพไมดี
• ภาพถายท่ีพิมพออกมาดูเหมอืนถูกครอบตัด
• งานที่พิมพออกมาไมเปนอยางท่ีควรจะเปน

งานทีส่ัง่พิมพไมพิมพออกมา

สาเหตุ: กระดาษติดขณะพิมพ
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วธิแีกไข: ลองปฏิบติัตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดอยูออก:
• หากมีกระดาษออกมาทางดานหนาของเครื่องพิมพไมเต็มแผน คอยๆ

ดึงกระดาษนั้นออกมาจนหมด
• หากไมมีกระดาษออกมาทางดานหนา ใหพยายามนํากระดาษออกทาง

ดานหลังเครื่องพิมพ:
• นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวคอยๆ ดึงถาดปอน

กระดาษลงจนกระทั่งถาดอาออกมามากขึ้น อยาพยายามดึงถาดออก
ในแนวขวางจนสุด เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหายได

• คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหลังเคร่ืองพิมพ
• ยกถาดปอนกระดาษขึ้นจนกระทั่งเสียบกลับเขาสูตําแหนงการโหล

ดกระดาษ
• หากคุณไมสามารถจับขอบกระดาษที่ติดอยูเพ่ือดึงออกได ใหลองปฏิบัติ

ดังน้ี:
• ปดเครื่องพิมพ
• เปดเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะตรวจสอบกระดาษในทางเดิน

กระดาษ และจะดันกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมติั
• กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

การสือ่สารระหวางคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพขาดหายไป

สาเหตุ:
• คอมพิวเตอรอาจไมไดเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ
• เครื่องพิมพอาจปดอยู
• เครื่องพิมพอาจไมไดเช่ือมตอกับแหลงจายไฟ
• คุณอาจใชฮับ USB หรือชุดเช่ือมตออุปกรณที่มีอุปกรณหลายตัวเช่ือม

ตออยู การเขาใชอุปกรณตัวอื่นอาจทําใหการเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
ขาดหายไปชั่วขณะ
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วธิแีกไข:
• ตรวจดูวาเสียบสาย USB เขากับคอมพิวเตอรและพอรต USB ท่ีดาน

หลังเครื่องพิมพแนนดีแลว
• ตรวจดูวาเสียบสายไฟเครื่องพิมพแนนดีแลวและเครื่องพิมพเปดอยู
• รอจนกระทั่งไมไดเขาใชอุปกรณตัวอื่นแลว หรือเช่ือมตอเครื่องพิมพเขา

กับคอมพิวเตอรโดยตรง
หากกรอบโตตอบ HP Photosmart ปรากฏขึ้น ใหคลิก Retry (ลองอีก
ครั้ง) เพ่ือลองสรางการเชื่อมตอใหม

Found New Hardware Wizard ไมจดจาํเครือ่งพิมพเมือ่เชือ่มตอกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร

สาเหตุ: คุณไดเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะติดต้ัง
ซอฟตแวร หรือกอนที่ซอฟตแวรจะมขีอความแจงใหเช่ือมตอได

วธิแีกไข:
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ แลวปด Found New Hardware

Wizard
2. ใสแผนซีดี HP Photosmart ที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เมือ่ Install

Wizard ปรากฏขึ้น ใหคลิก Cancel (ยกเลิก)
3. ที่เมนู เริม่ตน ใหคลิก Run (รัน)
4. คลิก Browse (เรียกดู) และเลือกไปที่ไดรฟซดีีรอม
5. เลือกไฟล Uninstaller.bat แลวคลิก Open (เปด)
6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือใหตัวถอนการติดต้ังเริ่มทํางาน
7. คลิก Continue (ทําตอ) เพ่ือถอนการติดต้ังไฟลท่ีสรางขึ้นในขณะที่

คุณเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
8. คลิก Restart (รีสตารท) ขณะรีสตารทคอมพิวเตอร ใหนําแผนซีดี

HP Photosmart ออก แลวปฏบิัติตามคําแนะนําการติดต้ังในคูมอืการ
ติดต้ังที่มาพรอมกันในกลองเดียวกับเครื่องพิมพ

New Hardware Wizard ไมปรากฏขึ้นเมือ่เครื่องพมิพเชื่อมตอกบั
คอมพวิเตอรดวยสาย USB

สาเหตุ: คุณอาจไมไดใช Windows เวอรชันที่เหมาะสม หรืออาจมีความ
ผิดปกติที่สาย USB หรือท่ีการเชื่อมตอสาย USB
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วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรเปน
Windows เวอรชันที่เหมาะสม และเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
พอรต USB ที่ดานหลังของเครื่องพิมพดวยสาย USB
หากปญหายังคงอยู ใหลองปฏิบติัดังน้ี:

1. ถอดสาย USB และสายไฟออกจากดานหลังของเครื่องพิมพ
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

a. จากเมนู Start (เร่ิมตน) ของ Windows ใหไปที่ Programs
(โปรแกรม) >HP > HP Photosmart A620 series >
Uninstall Devices (ถอนการติดต้ังอุปกรณ)

b. ปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. เมือ่ถอนการติดต้ังเสร็จสมบูรณ ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
4. ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกคร้ัง ปฏิบติัตามคําแนะนําการติดต้ัง

บนหนาจอ
5. ตอสายไฟเขาท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ และเปดเครื่องพิมพ
6. เมือ่คอมพิวเตอรมขีอความแจง ใหตอสาย USB เขากับพอรต USB ที่

ดานหลังของเครื่องพิมพ

ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ไมปรากฏขึ้นในทาสกบารของ
Windows

สาเหตุ: คุณอาจเลือก Close HP Digital Imaging Monitor (ปด HP
Digital Imaging Monitor) จากเมนูเมือ่คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital
Imaging Monitor ในทาสกบารของ Windows หากตองการขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดู “ไอคอน HP Digital Imaging Monitor” ในหนา 75

วธิแีกไข: รีสตารทคอมพิวเตอร

เครือ่งพิมพไมยอมพิมพเมือ่เชื่อมตอเขากบัคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ผาน
อปุกรณ USB ตัวอืน่

สาเหตุ: การสื่อสารสองทางระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรถูกขัด
จังหวะโดยอุปกรณตัวอื่นที่เสียบอยูกับฮับ

วธิแีกไข:
1. ปดเครื่องคอมพิวเตอร
2. เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง
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3. ตรวจดูวาเสียบสายเคเบลิเขากับคอมพิวเตอรและพอรต USB ที่ดาน
หลังเครื่องพิมพแนนดีแลว

4. ถอดสายอุปกรณ USB ทั้งหมด (รวมทั้งฮับ) ออกจากคอมพิวเตอร
5. เปดเครื่องคอมพิวเตอร
6. ลองสั่งพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงมีอยู ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 1–5 โดยใช

พอรต USB ที่ตางกันบนคอมพิวเตอร

วงกลมสแีดงขนาดเล็กปรากฏขึ้นบนไอคอน HP Digital Imaging Monitor
ในทาสกบารของ Windows

สาเหตุ: มปีญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอหรอืการสื่อสารระหวางเครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอร

วธิแีกไข:
1. เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง
2. ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร แลวเสียบใหมอีกครั้ง
3. ถอดสายอุปกรณ USB ทั้งหมด (รวมทั้งฮับ) ออกจากคอมพิวเตอร
4. หากทานใชฮับ USB เพ่ือเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร ให

ถอดสายเครื่องพิมพออกจากฮับ USB และเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ
คอมพิวเตอรโดยตรงเพื่อตรวจสอบการสื่อสาร

5. ลองสั่งพิมพเอกสารอีกคร้ัง หากปญหายังคงมอียู ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 1–5
โดยใชพอรต USB ที่ตางกันบนคอมพิวเตอร

ขอความ "Unknown Device (ไมสามารถระบอุปุกรณ)" ปรากฏขึ้น

สาเหตุ:
• อาจเกิดไฟฟาสถิตในสายเคเบลิระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

ของคุณ
• ซอฟตแวรไมสามารถระบเุครื่องพิมพได เนื่องจากการเชื่อมตอ USB

กับเครื่องพิมพอาจบกพรอง

วธิแีกไข:
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ
2. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ
3. รอประมาณ 10 วินาที

ปญหาเกีย่วกบัการพิมพและฮารดแวร 85

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



4. เสียบสายไฟเครื่องพิมพกลับเขาไปใหม
5. เสียบสาย USB กลับเขาไปในพอรต USB ที่ดานหลังเครื่องพิมพ
6. ถาปญหายังคงมีอยู ใหถอดสายไฟและสาย USB ออก จากนั้นถอนการ

ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ:
a. จากเมนู Start (เร่ิมตน) ของ Windows ไปท่ี Programs

(โปรแกรม) > HP  > HP Photosmart A620 series >
Uninstall Devices (ถอนการติดต้ังอุปกรณ)

b. ปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอ
7. รีสตารทคอมพิวเตอร
8. ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกคร้ัง แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบน

หนาจอ อยาตอสาย USB จนกวาเคร่ืองพิมพจะแสดงขอความแจง
ถาขอความ “ไมสามารถระบุอุปกรณ” ยังคงปรากฏอยู ใหดูขอมูลเพิ่มเติมที่
www.hp.com/support หรือติดตอศูนยบริการ HP

เอกสารหรอืภาพถายไมพิมพโดยใชการตั้งคาการพิมพดีฟอลตทีเ่ลอืก

สาเหตุ: การตั้งคาดีฟอลตสําหรับเคร่ืองพิมพอาจแตกตางจากการตั้งคาใน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน การตั้งคาการพิมพของซอฟตแวรแอพพลิเคชันลบ
ลางการตั้งคาใดๆ ที่คุณต้ังไวบนคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน เลือก Print
(พิมพ) จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบติั) และเลือกการตั้งคาการพิมพ
ที่ตองการ

เครือ่งพิมพไมพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ เมือ่สัง่พิมพโดยไมมเีครือ่ง
คอมพวิเตอร

สาเหตุ: ตัวเลือกไมมีขอบอาจถูกปดอยู

วธิแีกไข: การเปดฟงกชันการพิมพแบบไมมีขอบ ใหทําตามขั้นตอนตอไป
น้ี:
1. แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด แลวกดลูกศรเลื่อน

ลงเพื่อไปที่เมนูลักษณะที่ตองการ
2. แตะที่ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

บท 7

86 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_lang=en&h_cc=us&h_product=15100&h_client=s-h-m002-1&h_page=hpcom


3. หากตั้งคา Borderless (ไมมีขอบ) ไวที่ Off (ปด) ใหแตะที่
Borderless (ไมมีขอบ) เพ่ือเปดการทํางาน

4. แตะที่ไอคอน  บนแผงปุมสัมผัสทางลัดสองครั้งเพื่อออกจากเมนู

ไมสามารถบนัทกึภาพถายจากเครือ่งคอมพวิเตอรลงในการดหนวยความจาํได

สาเหตุ: การดหนวยความจําอาจถูกล็อคไว

วธิแีกไข: ถาการดหนวยความจํามีสวติชสําหรับล็อค ตรวจสอบใหแนใจวา
สวิตชนั้นอยูในตําแหนงปลดล็อค

การพิมพชามาก

สาเหตุ:
• คุณอาจกําลังพิมพภาพที่มีความละเอียดสูง ซึง่ภาพเหลานี้จะใชเวลานาน

ในการพิมพ
• คุณอาจเลือก Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
• ทรัพยากรระบบอาจต่ําเกินไป คุณอาจสนทนา ดาวนโหลดเพลง หรือมี

โปรแกรมปองกันไวรัสทํางานอยูเบื้องหลัง
• ซอฟตแวรเครื่องพิมพที่คุณใชอยูอาจลาสมัย

วธิแีกไข:
• ในแท็บ Features (คุณลักษณะ) ของกรอบโตตอบ คุณสมบัติ

เครื่องพิมพ ใหต้ังคาคุณภาพงานพิมพไปที่ Best (ดีที่สุด) หรือ
Normal (ธรรมดา) แทน Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) และ
ลองสั่งพิมพอีกคร้ัง

• โปรดดู “การเรียกดูระดับหมกึพิมพโดยประมาณ” ในหนา 71 เพ่ือดู
ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึกพิมพในตลับหมกึพิมพ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ หากจําเปน

• โปรดดู “ดาวนโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ” ในหนา 50 เพ่ือ
ดูขอมลูเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ ถาตองการตรวจสอบ
เวอรชันของซอฟตแวร ใหเลือก About (เกี่ยวกับ) จากไอคอน HP

Digital Imaging Monitor  ในทาสกบาร
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ถาตองการใหทรัพยากรระบบดีข้ึน ใหปดโปรแกรมทั้งหมด ยกเวน
Windows Explorer และ Systray จากน้ันลองสั่งพิมพอีกครั้ง:

การปรบัปรงุทรพัยากรระบบใหดขีึ้น
1. กดปุม Ctrl+Alt+Delete
2. เลือกโปรแกรมทั้งหมด ยกเวน Windows Explorer และ Systray กด

ปุม Ctrl หรือ Shift คางไว แลวเลือกโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม
3. คลิก End Task (จบการทํางาน) ถามขีอความที่สองปรากฏขึ้น

ใหคลิก End Task (จบการทํางาน) อีกครั้ง
4. ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 1–3 จนกระทั่งโปรแกรมทั้งหมดปดลง ยกเวน

Windows Explorer และ Systray
5. ลองสั่งพิมพอีกครั้ง

กระดาษทีพ่มิพออกมาเปนคลืน่หรือมวนงอ

สาเหตุ: งานที่สั่งพิมพใชหมกึในปริมาณที่มากกวาปกติ

วธิแีกไข: ลดระดับความเขมของหมกึโดยใชกรอบโตตอบ คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ
1. เปดกรอบโตตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู “กรอบโตตอบคุณสมบติัเคร่ืองพิมพ” ในหนา 49
2. คลิกแท็บ Color (สี)
3. คลิก More color options (ตัวเลือกสีเพ่ิมเติม)
4. ต้ังคาคุณลักษณะหมกึพิมพใหมโดยเลื่อนตัวเลื่อน Saturation (ความ

เขมสี) ไปใกลกับ Muted (ไมมีสี) ใหมากขึ้น
5. ลองสั่งพิมพอีกครั้ง

มกีระดาษเปลาออกจากเครือ่งพมิพ

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพอาจหมึกหมด

วธิแีกไข: พิมพหนาทดสอบ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ
หนาทดสอบ” ในหนา 74 เปล่ียนตลับหมึกพิมพ หากจําเปน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การใสหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 72
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เครือ่งพิมพดดีกระดาษออกมาในขณะที่เตรยีมการพมิพ

สาเหตุ: เครื่องพิมพอาจโดนแสงแดดโดยตรง ซึง่สงผลกระทบตอการทํา
งานของตัวเซน็เซอรกระดาษอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ยายเครื่องพิมพใหพนแสงแดดที่สองโดยตรง

บางสวนของเอกสารทีพ่ิมพขาดหายไปหรอือยูผิดตําแหนง

สาเหตุ:
• คุณอาจเลือกการวางแนวกระดาษที่ไมถูกตอง
• คุณอาจเลือกขนาดกระดาษที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกการวางแนวกระดาษที่ถูกตองบนแท็บ

Features (คุณลักษณะ) ของกรอบโตตอบ Printer Properties
(คุณสมบติัเครื่องพิมพ)

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกขนาดกระดาษที่ถูกตองแลว สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเปลีย่นขนาดกระดาษ” ในหนา 57

คณุภาพงานพิมพไมดี

สาเหตุ:
• คุณอาจปรับขยายภาพถายมากเกินไป
• หมึกในตลับหมึกพิมพอาจหมด
• ประเภทของกระดาษที่คุณใชอาจไมเหมาะกับงานพิมพน้ันๆ
• คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน
• คุณอาจเลือกการตั้งคาความละเอียดตํ่าท่ีกลองดิจิตอล
• คุณอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข:
• ลดอัตราการขยาย
• พิมพหนาทดสอบ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพหนาทด

สอบ” ในหนา 74 เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ หากจําเปน หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดู “การใสหรือเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ” ในหนา 72
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• ตรวจสอบระดับหมกึของตลับหมกึพิมพจากแท็บ Estimated Ink
Level (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ) ของกลองเครื่องมอื หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กลองเครื่องมือ” ในหนา 69

• โปรดตรวจสอบวากระดาษที่คุณใชเปนประเภทที่เหมาะสมกับ
เครื่องพิมพ ใชกระดาษภาพถายของ HP เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีที่สุดขณะ
พิมพภาพถาย

• เลือกกระดาษที่ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับงานพิมพนั้นๆ แทนการใช
กระดาษธรรมดา ใชกระดาษ HP Advanced Photo Paper เพ่ือให
ไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะพิมพภาพถาย

• โปรดตรวจสอบวาไดใสกระดาษโดยใหดานที่จะพิมพอยูขางบน
• ลดขนาดของภาพ และลองสั่งพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดียิ่งข้ึนใน

อนาคต โปรดตั้งคาความละเอียดของกลองดิจิตอลใหสูงข้ึน
• จากแท็บ Device Services (บริการเคร่ืองมือ) ของกลองเครื่องมือ

ใหคลิก Clean the Print Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ)

ภาพถายทีพ่มิพออกมาดเูหมอืนถกูครอบตัด

สาเหตุ: คุณอาจใชกรอบโตตอบ การตั้งคาหนากระดาษ ของซอฟตแวร
แอพพลิเคชันเพ่ือเลือกขนาดหรือประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: เลือกขนาดและประเภทของกระดาษจากแท็บ Features (คุณ
ลักษณะ) ของกรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ

งานทีพ่ิมพออกมาไมเปนอยางทีค่วรจะเปน

สาเหตุ: กระดาษอาจมรีอยเครื่องหมาย รอยขีดขวน หรือรอยยับ หรือ
กระดาษอาจมีสีเขม หรือประกอบดวยเสนใยโลหะ

วธิแีกไข: หากกระดาษชํารุดเสียหาย มีสีเขม หรือประกอบดวยเสนใย
โลหะ เซ็นเซอรอาจตรวจหาประเภทและขนาดกระดาษไดไมถูกตอง ตรวจ
สอบใหแนใจวากระดาษสะอาด ไมมรีอยขีดขวนหรอืรอยยับ มีสีออน และไม
มเีสนใยโลหะ เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมบนแทบ็ Features (คุณ
ลักษณะ) ของกรอบโตตอบ คุณสมบติัเครื่องพิมพ
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ปญหาการพิมพของ Bluetooth
กอนที่จะติดตอศูนยบริการ HP โปรดอานคําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
ที่สวนนี้ หรือเขาไปทีศู่นยบริการลูกคาแบบออนไลน www.hp.com/support
ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานเอกสารประกอบที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
เคร่ืองพิมพไรสาย Bluetooth ของ HP (หากคุณใชงานอยู) และอุปกรณของคุณ
ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• อุปกรณ Bluetooth ของฉันไมพบเคร่ืองพิมพ
• ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ
• คุณภาพงานพิมพตํ่า
• ภาพถายท่ีพิมพโดยมีขอบ
• คอมพิวเตอรของฉันไมสามารถกําหนดชื่ออุปกรณที่ใชการเชื่อมตอไรสาย

Bluetooth ได

อปุกรณ Bluetooth ของฉนัไมพบเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข:
• ถาคุณกําลังใชอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย Bluetooth ของ HP ซึ่ง

เปนอุปกรณเสริม ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเสยีบอะแดปเตอรเขากบั
พอรตกลองถายรูปที่ดานหนาของเครื่องพิมพแลว ไฟของอะแดปเตอร
จะกะพริบเมื่ออะแดปเตอรพรอมที่จะรับขอมูล
ถาเครื่องพิมพมเีทคโนโลยี Bluetooth รวมอยูดวย ใหดูที่ไฟของ
Bluetooth บนเครื่องพิมพ ไฟกะพริบเมื่อเครื่องพิมพพรอมที่จะรับ
ขอมลู

• การกําหนดคา Bluetooth Visibility (ความสามารถในการมองเห็น)
อาจกําหนดไวที่ Not visible (ไมเห็น) ใหเปลี่ยนการตั้งคาน้ีเปน
Visible to all (มองเห็นทั้งหมด) โดย:
• แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
• แตะที่ Bluetooth แลวตามดวย Visibility (ความสามารถในการ

มองเห็น)
• แตะที่ Visible to all (มองเห็นทั้งหมด)

• การกําหนดคา Bluetooth Security level (ระดับความปลอดภยั)
อาจกําหนดไวที่ High (สูง) ใหเปลี่ยน... การตั้งคานี้เปน  Low  (ตํ่า)
โดย:
• แตะที่ไอคอน Menu (เมนู) บนแผงปุมสัมผัสทางลัด
• แตะที่ Bluetooth
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• แตะที่ Security level (ระดับความปลอดภยั)
• แตะที่ Low (ตํ่า)

• รหัสผาน (PIN) ที่อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใชอยู
สําหรับเครื่องพิมพนั้น อาจไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวารหัสผาน
สําหรับเครื่องพิมพทีป่อนไวในอุปกรณทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth น้ันถูกตองแลว

• หรือคุณอาจอยูหางจากเครื่องพิมพเกินไป เลื่อนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ไรสายแบบ Bluetooth ใหใกลกับเครื่องพิมพเพ่ิมข้ึน ระยะหางสูงสุดที่
แนะนําสําหรับอุปกรณที่มีเทคโนโลย ีBluetooth และเครื่องพิมพคือ
10 เมตร (30 ฟุต)

ไมมกีระดาษออกจากเครือ่งพมิพ

วธิแีกไข: เครื่องพิมพอาจไมรูจักประเภทของไฟลที่สงมาจากอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สําหรับรายการของรูปแบบไฟลที่เคร่ืองพิมพ
รองรับ โปรดดูที่ “ขอมูลจําเพาะ” ในหนา 103

คณุภาพงานพิมพต่ํา

วธิแีกไข: ภาพถายท่ีคุณพิมพอาจจะมคีวามละเอียดตํ่า เพ่ือใหไดผลที่ดีข้ึน
ในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอลใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน ภาพที่ถายโดย
กลองที่มีความละเอียดระดับ VGA เชน กลองในโทรศัพทมือถืออาจจะไมมี
ความละเอียดพอที่จะใหคุณภาพการพิมพที่ดีได

ภาพถายทีพิ่มพโดยมขีอบ

วธิแีกไข: โปรแกรมการพิมพที่ติดต้ังอยูในอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth อาจไมรองรับการพิมพแบบไมมีขอบ ติดตอผูจําหนายอุปกรณ
น้ันๆ หรือเขาไปที่เว็บไซตการบริการของ HP เพ่ือคนหาโปรแกรมอัพเดต
ลาสุดสําหรับโปรแกรมการพิมพ

คอมพวิเตอรของฉนัไมสามารถกาํหนดชื่ออปุกรณทีใ่ชการเชือ่มตอไรสาย
Bluetooth ได

วธิแีกไข: ใชสาย USB เช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพิมพเพ่ือ
กําหนดชื่ออุปกรณ Bluetooth โดยใชกลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ ตองติดต้ัง
ซอฟตแวรเครื่องพิมพไวในเครื่องคอมพิวเตอรแลว
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ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือเขาไปที่กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ

ผูใช Windows เทานัน้: คลิกขวาที่ไอคอนจอภาพขนาดเล็กทางดานขวาสุด
บนทาสกบารของ Windows แลวเลือก Launch/Show HP Solution
Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP) คลิก Settings
(การตั้งคา), Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) แลวคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) คลิกแท็บ Configure
Bluetooth Settings (กําหนดคา Bluetooth) แลวกรอกชื่ออุปกรณ
Bluetooth ในชอง Device Name

ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
รายการขอความแสดงขอผิดพลาดตอไปนี้อาจปรากฏขึ้นขณะเครื่องพิมพของ
คุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร:
• หมกึพิมพเหลือนอย
• ตลับหมกึพิมพเกาหรือชํารุดเสียหาย
• ไมมตีลับหมกึพิมพหรือตลับหมกึพิมพไมถูกตอง
• แครตลับหมกึพิมพติดขัด
• เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
• กระดาษที่ใสน้ันไมใชขนาดกระดาษที่เลือกไว
• เสียบการดหนวยความจําผิดดาน
• เสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง
• เสียบการดหนวยความจําคร้ังละการดเทานั้น
• การดหนวยความจํามีปญหา
• การติดตอสื่อสารกับเครื่องพิมพขาดหายไป

หมกึพิมพเหลอืนอย

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอาจมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย และจําเปนตองเปลี่ยน
ใหมเร็วๆ นี้

วธิแีกไข: ควรมตีลับหมกึพิมพสําหรับเปลี่ยนเผ่ือไวเพ่ือไมใหการพิมพ
หยุดชะงกั คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
แยลง ถาคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพที่ถูกเติมหมกึใหมหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพท่ีเคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวแสดงระดับหมกึจะไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น
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ตลบัหมกึพมิพเกาหรอืชํารดุเสยีหาย

วธิแีกไข: ตลับหมกึพิมพอาจเกาหรือชํารุดเสียหาย

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกบัตลบัหมกึพมิพ
1. นําตลับหมกึพิมพท่ีผลิตใหมหรือท่ีถูกเติมใหมออก (หากมีการติดต้ังเอา

ไว) แลวเปลี่ยนเปนผลิตภณัฑของแทของ HP
2. ถอดตลับหมกึพิมพออก แลวใสกลับเขาไปใหม หากตองการขอมลูเพิ่ม

เติม โปรดดู “การใสหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 72
3. ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพเปนรุนทีใ่ชไดกับเครื่องพิมพ
4. หากยังไมไดผล ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหม

ไมมตีลับหมกึพิมพหรอืตลบัหมกึพมิพไมถกูตอง

วธิแีกไข: ไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพ ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมมกีารรองรับ
การตั้งคาสําหรับเครื่องพิมพในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดู “การใสหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 72

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกบัตลบัหมกึพมิพ
1. นําตลับหมกึพิมพท่ีผลิตใหมหรือท่ีถูกเติมใหมออก (หากมีการติดต้ังเอา

ไว) แลวเปลี่ยนเปนผลิตภณัฑของแทของ HP
2. ถอดตลับหมกึพิมพออก แลวใสกลับเขาไปใหม หากตองการขอมลูเพิ่ม

เติม โปรดดู “การใสหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 72
3. ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพเปนรุนทีใ่ชไดกับเครื่องพิมพ
4. หากยังไมไดผล ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหม

แครตลบัหมกึพิมพติดขดั

วธิแีกไข: มสีิ่งกีดขวางเสนทางการเคลื่อนท่ีไปมาของตลับหมึกพิมพหรือ
ตําแหนงสําหรับเปลี่ยนตลับหมกึ ติดตอศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวย
เหลือ หรือเขาไปที่ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนที่ www.hp.com/
support
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เครือ่งพิมพไมมกีระดาษ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษในถาดกระดาษที่ถูกตองแลว สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสกระดาษ โปรดดู “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ
กระดาษ” ในหนา 21 และอางอิงคําแนะนําการติดต้ังที่มาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพของคุณ

มกีระดาษติดอยู

วธิแีกไข: ลองปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดอยูออก:
• หากมกีระดาษออกมาทางดานหนาของเครื่องพิมพไมเต็มแผน คอยๆ

ดึงกระดาษนั้นออกมาจนหมด
• หากไมมีกระดาษออกมาทางดานหนา ใหพยายามนํากระดาษออกทาง

ดานหลังเครื่องพิมพ:
• นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวคอยๆ ดึงถาดปอน

กระดาษลงจนกระทั่งถาดอาออกมามากขึ้น อยาพยายามดึงถาดออก
ในแนวขวางจนสุด เพราะอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

• คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหลังเครื่องพิมพ
• ยกถาดปอนกระดาษขึ้นจนกระทั่งเสียบกลับเขาสูตําแหนงการโหล

ดกระดาษ
• หากคุณไมสามารถจับขอบกระดาษที่ติดอยูเพ่ือดึงออกได ใหลองปฏบิัติ

ดังนี้:
• ปดเคร่ืองพิมพ
• เปดเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะตรวจสอบกระดาษในทางเดิน

กระดาษ และจะดันกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมติั
• กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

กระดาษทีใ่สนัน้ไมใชขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว

วธิแีกไข: กระดาษท่ีใสนั้นไมใชขนาดกระดาษที่เลือกไว ลองปฏิบัติดังนี้:
1. เปลี่ยนประเภทกระดาษที่เลือกไวสําหรับงานพิมพ
2. หากเครื่องพิมพของคุณมีถาดกระดาษหลายถาด ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาไดเลือกถาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับงานพิมพแลว
3. ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษที่ถูกตองในถาดกระดาษ

ขอความเกี่ยวกบัอุปกรณ 95

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



เสยีบการดหนวยความจาํผดิดาน

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําผิดดาน นําการดหนวยความจําออก
แลวเสียบเขาไปใหมโดยใหหนาสัมผัสสีทองหันลง

เสยีบการดหนวยความจาํไมถกูตอง

วธิแีกไข: เครื่องพิมพตรวจพบการดหนวยความจํา แตไมสามารถอานได
คอยๆ ดันการดหนวยความจําเขาไปในชองเสียบการดหนวยความจําจนสุด

เสยีบการดหนวยความจาํครัง้ละการดเทานัน้

วธิแีกไข: เครื่องพิมพมกีารดหนวยความจําสองชนิดหรือมากกวา เสียบอยู
พรอมกัน หรือ อาจมีการเสียบการดหนวยความจําในขณะทีก่ลองดิจิตอล
เช่ือมตอกับพอรตกลองถายรูป นําการดหนวยความจําออก หรือถอดสาย
เช่ือมตอกลองออก ใหเหลือเฉพาะการดหนึ่งการดท่ีเสียบอยูในเครื่องพิมพ
หรือใหเช่ือมตอเขากับกลองถายรูปเทานั้น

การดหนวยความจาํมปีญหา

วธิแีกไข: การดหนวยความจํามีปญหา ใหทําสําเนาภาพตรงไปยัง
คอมพิวเตอร แลวลองฟอรแมตการดใหมในกลองถายรูป

การตดิตอสือ่สารกบัเครือ่งพมิพขาดหายไป

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพของคุณเปดอยูและฝาครอบปดอยู จาก
น้ันใหลองปฏิบัติดังนี้:
1. ตรวจสอบใหแนใจวาสายเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับท้ังเคร่ืองพิมพและ

คอมพิวเตอรแนนดีแลว
2. ตรวจสอบเครื่องพิมพวามกีระดาษติดหรือไม
3. ลองปดเคร่ืองพิมพและเปดใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบใหแนใจวาสายเครื่องพิมพที่คุณใชอยู ไดรับการออกแบบมา

สําหรับการสื่อสารสองทาง (หรือท่ีรูจักกันวา การสื่อสารแบบสองทิศ
ทาง) (มาตรฐาน IEEE-1284)
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8 การสัง่ซือ้วสัดหุมกึพมิพ
การคนหาหมายเลขตลับหมกึพิมพเพ่ือการสั่งซื้อ โปรดดูคูมือผูใชซึง่ใหมาพรอม
กับ HP Photosmart นอกจากน้ี คุณยังสามารถใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP Photosmart เพ่ือคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพได คุณสามารถ
สั่งซือ้ตลับหมกึพิมพทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นของคุณ เพ่ือสอบถามหมายเลขตลับหมกึพิมพ
ที่ถูกตองสําหรับเคร่ืองของคุณและสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพได

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมือ่เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลวปฏิบติัตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนานั้น

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพแบบออนไลนในทุกประเทศ/
ภูมภิาค ในกรณีที่ไมสามารถสัง่ซื้อตลับหมึกพิมพออนไลนไดในประเทศ/
ภูมภิาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับหมึกพิมพจากผูจัด
จําหนายของ HP ในทองถิ่นของคุณ

การสัง่ซือ้ตลบัหมกึพิมพจากเดสกทอ็ปของคุณ
▲ คลิกไอคอน Shop for HP Supplies (ชอปวัสดุการพิมพของ HP) บน

เดสกท็อปของคุณเพื่อเช่ือมตอไปที่ HP SureSupply คุณสามารถดู
รายการวัสดุการพิมพของแทของ HP ที่ใชงานรวมกับอุปกรณของคุณได
รวมทั้งทางเลือกที่ชวยใหอํานวยความสะดวกในการซื้อวัสดุการพิมพท่ีคุณ
ตองการ (ทางเลือกนั้นอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/ภูมภิาค)
หากคุณไดลบไอคอนนี้ออกจากเดสกท็อปของคุณไป ใหคลิกเมนู Start
(เริ่มตน) แลวช้ีไปที่โฟลเดอร HP จากน้ันคลิก Shop for Supplies
(ชอปวัสดุการพิมพของ HP)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปท่ี www.hp.com/buy/supplies
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การสัง่ซือ้ตลบัหมกึพิมพผานซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)
3. คลิก Print Cartridge Ordering Information (ขอมลูการสั่งซือ้ตลับ

หมึกพิมพ)
หมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซือ้ออนไลน)
HP จะสงขอมลูเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภณัฑ ระดับหมกึพิมพท่ีกําหนดใหกับผูจัดจําหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่คุณตองการจะมกีารเลือกไวลวงหนาแลว คุณสามารถเปลี่ยน
จํานวน เพ่ิมหรอืลบรายสินคาออก และชําระเงนิ
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9 การบรกิารและการรบัประกนัของ HP
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• เขาไปที่เว็บไซตของศูนยบริการ HP กอน
• บริการสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• การรับประกันของ HP
• ตัวเลือกในการรับประกันเพ่ิมเติม

เขาไปทีเ่วบ็ไซตของศนูยบรกิาร HP กอน
ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หากไมพบขอมลูที่ตองการ ใหเขา
ไปท่ีเว็บไซตของศูนยบริการ HP

การคนหาศูนยบรกิารแบบออนไลน
1. เยี่ยมชมเวบ็ไซตบริการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/

support บริการสนับสนุนออนไลนของ HP มีไวสําหรับบริการลูกคาของ
HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ่ตองการ
ทราบขอมูลปจจุบันของอปุกรณและเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียว
ชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวด

เร็ว
• อพัเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
• ขอมลู HP Photosmart ที่มีคาและขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตน

สําหรับปญหาทั่วๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะ

พรอมใหบริการคุณเมือ่คุณลงทะเบียน HP Photosmart
2. เฉพาะยุโรปเทานั้น โปรดติดตอจุดสั่งซื้อผลิตภณัฑในพื้นที่ของคุณ ถา

HP Photosmart มปีญหาฮารดแวรไมทํางาน คุณจะตองนําผลิตภณัฑน้ัน
กลับมายังจุดขายในทองถิ่นของคุณ (โดยไมตองเสียคาบริการนี้หากอุปกรณ
ยังอยูในระยะของการรับประกนั หากเกินระยะเวลาการรบัประกัน คุณจะ
ตองเสียคาใชจายในการใหบริการ)

3. หากไมพบขอมลูที่ตองการผานทางออนไลน ใหโทรติดตอศูนยบริการของ
HP ตัวเลือกสําหรับการบริการและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนที่ ภาษา และชวงเวลาการใหบริการทาง
โทรศัพท
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บรกิารสนบัสนุนทางโทรศพัทของ HP
สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการ ใหดูในเอกสารประกอบ

ในสวนน้ีจะใหขอมูลดังตอไปนี้:
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึ่งปเปดให
บริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซฟิก และละตินอเมริกา (รวมถึงเม็กซิโก) หาก
ตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่ www.hp.com/support ซึ่งจะตองเสียคา
บริการโทรศัพทตามปกติ

การโทรตดิตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะที่คุณอยูดานหนาเคร่ืองคอมพิวเตอร
และ HP Photosmart และเตรียมขอมูลตอไปนี้ไวใหพรอม
• หมายเลขรุนของอุปกรณ (บนฉลากทางดานหนาของอุปกรณ)
• หมายเลขลําดับของอุปกรณ (บนดานหลังหรือดานลางของอุปกรณ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มีปญหาเกิดข้ึน
• คําตอบสําหรับคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
• คุณสามารถสรางใหมไดหรือไม
• คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวง

ท่ีเร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม
• มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง อุปกรณถูก

ยาย ฯลฯ)

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาบรกิารสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก
HP โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม คุณสามารถขอรับความชวยเหลือไดจากเว็บ
ไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัว
แทนจําหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนใน
ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณเพื่อขอดูตัวเลอืกการสนับสนุน
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การรบัประกันของ HP

ตวัเลอืกในการรบัประกันเพิ่มเตมิ
อาจมคีาใชจายเพิ่มข้ึนในการใหบริการเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นดูที่
การบริการและการรับประกันสําหรับขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม

การรับประกนัของ HP 101
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10 ขอมลูจาํเพาะ
ในสวนนี้จะระบุขอกําหนดเกี่ยวกับระบบขั้นตํ่าสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart และแสดงขอมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ
• ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
• ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

ระบบปฏบิตักิาร

Windows XP Home, XP Professional, x64 Edition หรือ Vista

โปรเซสเซอร

• Windows XP Home & XP Professional: Intel® Pentium® II, Celeron® หรือโปรเซสเซอรรุนที่ใกล
เคียงกัน, 233 MHz (Pentium III, 300 MHz หรือรุนที่สูงกวา)

• x64 Edition: Pentium 4 ทีร่องรับ Intel EM64T
• Vista: 800 MHz 32-bit (x86) หรือโปรเซสเซอร 64 บิต (1 GHz หรือรุนที่สูงกวา)

RAM
• Windows XP Home & XP Professional: 128 MB (256 MB หรือรุนทีสู่งกวา)
• x64 Edition: 256 MB (512 MB หรือรุนทีสู่งกวา)
• Vista: 512 MB (1 GB หรือรุนที่สูงกวา)

พืน้ทีว่างบนดสิก

400 MB

การแสดงภาพวิดโีอ

SVGA 800 x 600, สี 16 บิต (แนะนําใหใชสี 32 บิต)

ออปตคิอลไดรฟ

ซดีีรอมหรือดีวีดีรอม

เบราเซอร

Microsoft® Internet Explorer® 5.01 Service Pack 2 หรือสูงกวา

การเชือ่มตอ

• มีทัง้พอรต USB และสาย USB
• การเชื่อมตออินเทอรเน็ตทีแ่นะนํา

ขอมูลจาํเพาะของเครือ่งพิมพ

การเชือ่มตอ

USB 2.0 ความเร็วสงูสดุ: Windows XP Home, XP
Professional หรือรุน x64 Edition

รูปแบบของไฟลภาพ

JPEG พ้ืนฐาน
รูปแบบไฟลวดิโีอ
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HP แนะนําใหใชสาย USB ทีม่ีความยาวไมเกนิ 3 เมตร
(10 ฟุต)

PictBridge: ใชพอรตกลองถายรูป

Motion JPEG AVI
Motion JPEG Quicktime
MPEG-1

ระยะขอบ

ดานบน 0.0 มม. (0.0 น้ิว) ; ดานลาง 0.0 มม. (0.0 น้ิว) ;
ดานซาย/ขวา 0.0 มม. (0.0 นิ้ว)

ขนาดวัสดพุมิพ

กระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว),
13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว)

กระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. ที่มีแถบฉีกขนาด 1.25
ซม. (4 x 6 น้ิว ทีม่ีแถบฉีกขนาด 0.5 น้ิว)

บัตรดัชนี 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว)

การด A6 105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)

การดขนาด L 90 x 127 มม. (3.5 x 5 น้ิว)

การดขนาด L 90 x 127 มม. ทีม่ีแถบฉีกขนาด 12.5
มม. (3.5 x 5 น้ิว ที่มีแถบฉีกขนาด 0.5 น้ิว)

ขนาดที่รองรับเมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร: Hagaki,
101 x 203 มม. (4 x 8 น้ิว), กระดาษภาพถายพาโนรา
มา 10 x 30 ซม. (4 x 12 น้ิว)

ประเภทวัสดพุิมพ

HP Advanced Photo Paper (แนะนําใหใช)
HP Premium Photo Paper
การด (ดัชนี, A6, ขนาด L)

ขอมลูจําเพาะดานสภาพแวดลอม

คาสูงสดุระหวางการใชงาน: 5–40° C (41–104° F),
ความชื้นสัมพัทธ 5-90%

คาสูงสดุทีแ่นะนําระหวางการใชงาน: 15–35 ° C (59–
95° F), ความชื้นสัมพัทธ 20–80%

ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) หน่ึงถาด

ความจขุองถาดกระดาษ

20 แผนสําหรับกระดาษภาพถาย ความหนาสงูสุด 292
µm (11.5 mil) ตอแผน
10 แผนสําหรับกระดาษภาพถาย 10 x 30 ซม.
(4 x 12 น้ิว) สําหรับการพมิพภาพถายพาโนรามา

ตลับหมกึพมิพ

ตลับหมึกพิมพ HP 110 Tri-color Inkjet
เขาไปที ่www.hp.com/pageyield/ เพื่อดูขอมูลเกีย่ว
กบัจํานวนการพิมพของตลับหมึกพมิพโดยประมาณ

การใชพลังงาน

สหรัฐอเมรกิา

การพิมพ: 15.14 วัตต

ขณะไมไดใชงาน: 8.61 วัตต

ขณะปด: 6.66 วัตต

มาตรฐานสากล

การพิมพ: 14.04 วัตต

ขณะไมไดใชงาน: 8.58 วัตต

ขณะปด: 7.06 วัตต

หมายเลขรุนของอปุกรณจายไฟ

HP Part # 0957–2121 (อเมริกาเหนือ), 100-240
V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
HP Part # 0957–2120 (ประเทศอื่นทั่วโลก),
100-240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
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11 ขอมลูเกีย่วกบักฎขอบงัคับและขอมลู
ดานสิ่งแวดลอม 
ขอมลูกฎขอบังคับและขอมลูสิ่งแวดลอมตอไปน้ีใชไดกับเครื่องพิมพ
HP Photosmart A620 series
• ประกาศขอบงัคับ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม

ประกาศขอบังคบั
ประกาศขอบงัคับตอไปนี้ใชไดกับเครื่องพิมพ HP Photosmart A620 series
• FCC statement
• LED indicator statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about power cord
• Notice to users in Korea
• European Union Regulatory Notice

ขอมูลเกีย่วกบักฎขอบังคบัและขอมูลดานสิ่งแวดลอม 105
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FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

LED indicator statement

LED indicator statement
The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about power cord

Notice to users in Korea

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 73/23/EEC  
• EMC Directive 89/336/EEC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and 
EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

โปรแกรมควบคุมผลติภัณฑเพือ่อนรุกัษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มคุีณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม มกีารออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภณัฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัด
ใหอยูในปริมาณที่นอยที่สุดในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการทํางานและความ
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นาเช่ือถือไวไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย ช้ินสวนตัวยึดและการเชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และ
ดึงออกไดงายดวยการใชเครือ่งมือพื้นฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออก
แบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการถอดแยกชิ้นสวนและการซอมแซมได
อยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the
Environment ของ HP ไดที่:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัของวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชพลังงาน
• Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households

in the European Union

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309
และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิล เมือ่เครื่องพิมพน้ี
สิน้สุดอายุการใชงานแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมลูความปลอดภยัของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บ
ไซต HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคลิ
HP ไดเสนอโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรไีซเคิลเพิ่มมากขึ้นในหลาย
ประเทศ ทั้งยังไดรวมมอืกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญที่สุดหลายแหงทั่ว
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โลก นอกจากนี้ HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีได
รบัความนิยมสูงสุดมาซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

โครงการรไีซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมัน่รักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูใน
หลายประเทศ/ภูมภิาค ทานสามารถนําตลับบรรจุหมกึมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคา
ใชจาย สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

การใชพลงังาน
ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไม
ไดใชงานอุปกรณ ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใชพลังงานมอียูในขอมลูจําเพาะของ
ผลิตภณัฑ
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Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in
the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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