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1 พืน้ฐาน

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● สํารวจเครื่องพิมพ
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การเปรยีบเทียบผลติภณัฑ
เครือ่งพมิพ HP Color LaserJet CP1510 Series

● พิมพไดสูงสุด 12 หนาตอนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter หรือกระดาษขนาด A4 สําหรับการพิมพสีเดยีว (ขาว
ดํา) และ 8 ppm สําหรับการพิมพสี

● ชองปอนกระดาษแผนเดียว (ถาด 1) และถาดกระดาษ 150 แผน (ถาด 2)

● พอรต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

● ระบบเครือขายในตัวเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย 10Base-T/100Base-TX

● เฉพาะรุนสําหรับพิมพภาพถาย (ni)

◦ สล็อตการดหนวยความจําภาพถาย

◦ สล็อต PictBridge
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
การพมิพ ● พมิพบนกระดาษขนาด Letter และ A4 ที่ความเร็วสูงสุด 8 หนาตอนาที (ppm) สําหรับพิมพสี และ 12 ppm

สําหรับขาวดํา

● พมิพที่ความละเอียด 600 จุดตอนิ้ว (dpi)

● การตั้งคาแบบปรับเปล่ียนไดเพื่อเพิ่มคณุภาพการพมิพใหดยีิ่งขึ้น

● ตลับหมึกพิมพใชผงหมึก HP ColorSphere โปรดดูขอมูลเกีย่วกบัจํานวนหนาทีต่ลับหมึกพิมพสามารถ
พมิพไดที ่www.hp.com/go/pageyield จํานวนหนาทีพ่มิพไดจริงขึ้นอยูกับการใชงานเฉพาะ

หนวยความจาํ ● หนวยความจํา Random access memory (RAM) 96 เมกะไบต (MB)

สําหรับขอมูลเกีย่วกบัการอัปเกรดหนวยความจําของเครื่องพิมพ โปรดด ูการใชหนวยความจํา ในหนา 90

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุ ● Windows 2000

● Windows XP Home/Professional

● Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

● Windows Vista

● Mac OS X V10.28 และรุนทีสู่งกวา

การจดัการกระดาษ ● ถาด 1 ชองปอนกระดาษแผนเดียว

● ถาด 2 สามารถจุกระดาษไดถงึ 150 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกสามารถบรรจุวัสดพุมิพไดสูงสุด 125 แผน

คณุสมบตัขิองไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● ImageREt 3600 จะพมิพงานโดยใชความละเอียดแบบ 3600 dpi ซึ่งจะไดงานพิมพสําหรับธุรกิจทีเ่ปนขอ
ความและภาพกราฟกคุณภาพสงูในเวลารวดเร็ว

การเชือ่มตออนิเตอรเฟซ ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● ระบบเครือขายในตัวเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย 10Base-T/100Base-TX

คณุสมบตัดิานสิง่แวดลอม ● หากตองการทราบสถานะการไดรัับ ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี ้โปรดดเูอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑหรือขอกําหนด

การพมิพแบบประหยดั ● การพิมพแบบ N-up (การพมิพมากกวาหนึ่งหนาในแผนเดียว)

● ไดรเวอรเคร่ืองพมิพมตีัวเลือกสําหรับพิมพสองดานดวยตนเอง

อปุกรณสิน้เปลอืง ● ใชตลับหมึกพมิพทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนใชกบัโปรแกรมอานหนาจอขอความได

● ตดิตัง้และใสตลับหมึกพมิพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

พอรต PictBridge USB
(HP Color LaserJet CP1518ni
เทานัน้)

● ใชการเชือ่มตอโดยตรงของกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีโอทีใ่ชงานรวมกนัไดกบัเคร่ืองพมิพสําหรับการ
พมิพภาพทีบ่ันทกึโดยตรง

สลอ็ตการดหนวยความจาํ
(HP Color LaserJet CP1518ni
เทานัน้)

รองรับการดหนวยความจําดงัตอไปนี:้

● CompactFlash (CF) Type 1 และ Type 2

● Memory Stick, Memory Stick PRO และ Memory Stick Duo

● MultiMedia Card (MMC)
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● Secure Digital (SD)

● xD Picture Card
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สาํรวจเครือ่งพมิพ

ภาพดานหนา

1

5

2

4

6

73

1 ถาดกระดาษออก (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 125 แผน)

2 ฝาดานหนา (สามารถเขาถงึตลับหมึกพมิพได)

3 ถาด 1 (ชองปอนกระดาษแผนเดียว) และฝาปดชองเพ่ือเขาสูบริเวณทีก่ระดาษตดิ

4 ถาด 2 (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 150 แผน)

5 แผงควบคุม

6 สล็อตการดหนวยความจําและพอรต PictBridge (HP Color LaserJet CP1518ni)

7 ฝาปดชองใส DIMM (สําหรับการเพิ่มหนวยความจําเพิม่เติม)

ภาพดานหลงัและดานขาง

4

3

2
1

1 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอรตเครือขาย

2 ฝาปดดานหลัง (สําหรับนาํกระดาษทีต่ิดออก)
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3 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

4 ขั้วตอไฟฟา

ภาพรวมแผงควบคมุ

เคร่ืองพิมพมีรายการตอไปน้ีบนแผงควบคุม

1 ไฟสัญญาณ พรอม (สีเขยีว): ไฟสัญญาณ พรอม จะสวางเมื่อเคร่ืองพมิพพรอมที่จะพมิพงาน และจะกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพไดรับขอมูลพิมพ

2 ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา (สีอําพัน): ไฟสัญญาณ โปรดพจิารณา จะกะพริบเมื่อหมึกพมิพในตลับหมด หรือเคร่ืองพิมพตองการใหผูใชตรวจสอบ

หมายเหต:ุ ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา จะไมกะพริบ หากหมึกพมิพในตลับหมดมากกวาหนึง่ตลับ

3 หนาจอแผงควบคมุ: หนาจอจะใหขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพมิพ ใชเมนบูนหนาจอเพือ่กําหนดการตัง้คาเคร่ืองพมิพ โปรดดูที ่การใชเมนูของแผงควบ
คุม ในหนา 50

4 เครือ่งวดัสถานะตลบัหมกึพมิพ: เคร่ืองวัดนีจ้ะแสดงระดบัการใชหมึกของตลับหมึกแตละตลับ (สีดาํ, สีเหลือง, สีน้ําเงิน และสีแดง)

หากไมทราบระดับการใชหมึก สัญลักษณ ? จะปรากฏขึ้น ซึ่งกรณีนีอ้าจเกดิขึน้ไดเมื่อ

● ไมมีตลับหมึกพมิพหรือตดิตั้งตลับหมึกไมถกูตอง

● ตลับหมึกพมิพชํารุด

● ตลับหมึกพมิพไมใชตลับหมึกของ HP

5 ปุม ลูกศรซาย ( ): ใชปุมนีเ้พื่อเล่ือนดเูมนูหรือลดคาท่ีปรากฏขึน้บนหนาจอ

6 ปุม OK: กดปุม OK เพื่อดําเนินการตอไปนี้

● เปดเมนูของแผงควบคุม

● เปดเมนูยอยที่แสดงในหนาจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แกไขขอผิดพลาดบางอยาง

● เร่ิมงานพมิพโดยตอบสนองพรอมตของแผงควบคมุ (ตัวอยางเชน เมื่อขอความ [OK] to print ([OK] เพือ่พิมพ) ปรากฏในหนาจอแผงควบ
คุม

7 ปุม ลูกศรขวา ( ): ใชปุมนีเ้พือ่เล่ือนดูเมนูหรือเพิ่มคาทีป่รากฏขึ้นบนหนาจอ
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8 ปุม ยอนกลับ ( ): ใชปุมนีเ้พื่อดาํเนินการตอไปนี้

● ออกจากเมนูของแผงควบคุม

● เล่ือนยอนกลับไปที่เมนกูอนหนาในรายการเมนูยอย

● เล่ือนยอนกลับไปที่รายการเมนูกอนหนาในรายการเมนูยอย (โดยไมบันทกึการเปลี่ยนแปลงในรายการเมน)ู

9 ปุม ยกเลิกงานพมิพ (X): กดปุมนีเ้พือ่ยกเลิกงานพิมพเมื่อไฟสัญญาณโปรดพจิารณากะพริบ หรือเพ่ือออกจากเมนขูองแผงควบคุม

หมายเลขรุนและหมายเลขผลติภัณฑ

หมายเลขรุนและหมายเลขผลิตภัณฑจะอยูในปายแสดงขอมูลผลิตภัณฑที่ติดอยูดานในของชองเปดดานหนา

ในปายจะมีขอมูลเก่ียวกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิตและระดับรุน วันที่ผลิต รหัสผลิต และหมายเลขที่ผลิตของเคร่ืองพิมพ และมี
ขอมูลขนาดกําลังจายไฟและขอบังคับในการใชงานดวย

HEW
LETT-PACKARD

11311 CHINDEN BLVD.

BOISE, IDAHO  83714  

USA

This device com
plies with Part 15 of the FCC

Rules. O
peration is subject to the following two

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

ful

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

interference received, including interference that 

m
ay cause undesirable operation.

This product conform
s with CDRH

radiation perform
ance standard 21

CFR chapter 1, sub-chapter J.

>PET<

SITE:BO
I

Serial No. CNBB123456

Product of Japan

Produit du Japon
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220- 240V ~AC

50/60 Hz, 2.5A (2,5A) 

M
anufactured

January 3, 2007

Numero reglementaire du modele

Regulatory Model Number BOISB-0405-00

é
é

é

Product No. Q3948M
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2 ซอฟตแวร

● ซอฟตแวรผลิตภัณฑ

● ระบบปฏิบัตกิารและไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุน

● ไดรเวอรเพ่ิมเติม

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตัง้คาการพิมพ

● การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัติการ Windows

● ยทูิลิตี้
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ซอฟตแวรผลติภณัฑ
ซอฟตแวรระบบการพิมพใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพแลว ดูคูมือเร่ิมตนใชงานสําหรับคําแนะนําในการติดตัง้

ระบบการพิมพประกอบดวยซอฟตแวรสําหรับผูใชและผูดแูลระบบเครือขาย และไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับการเขาใช
คุณสมบัติของเคร่ืองพิมพและการติดตอส่ือสารกับคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ สําหรับรายการระบบเครือขายท่ีใชงานโดยองคประกอบซอฟตแวรของผูดูแลระบบ ดูที่ การกําหนดคาเครือขาย
ในหนา 30

สําหรับรายการไดรเวอรเคร่ืองพิมพและซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP ที่อัปเดตลาสุด ใหไปที่ www.hp.com/go/
ljcp1510series_software
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ระบบปฏบิตักิารและไดรเวอรเครือ่งพมิพที่สนับสนนุ
เคร่ืองพิมพใชไดรเวอร PCL 6 และ HP postscript level 3 emulation PDL

ระบบปฏบิตักิาร1 สนบัสนนุเครอืขาย PCL 6 HP postscript level 3
emulation

Windows 2000

Windows XP Home/Professional

Windows Server 2003

Windows Vista

Mac OS X V10.28 และรุนทีสู่งกวา

1 คุณสมบัติของเคร่ืองพมิพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตวัหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ
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ไดรเวอรเพิม่เติม
ไดรเวอรตอไปน้ีไมมีอยูในแผนซีด ีแตมีในเว็บไซต www.hp.com/go/ljcp1510series_software 

● ไดรเวอร Linux
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ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตัง้คาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาที่น่ีจะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

● กลองโตตอบคณุสมบตัเิครือ่งพิมพ (ไดรเวอรเครื่องพมิพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปดไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ คาที่เปล่ียนในกลองโตตอบ คณุสมบัตเิครือ่งพมิพ จะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวท่ีอ่ืนในซอฟตแวรที่ใช
พิมพ

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ
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การเปดไดรเวอรเครือ่งพมิพและเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ
ระบบปฏบิตักิาร การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการ

พมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสําหรบังาน
พมิพทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

Windows 2000, XP,
Server 2003 และ
Vista

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

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

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนีเ้ปนกระบวนการทีใ่ชเปนสวน
ใหญ

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences
(กาํหนดลักษณะการพมิพ)

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties (คณุสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings
(การตั้งคาอุปกรณ)

Mac OS X V10.28
และรุนทีสู่งกวา

1. ในเมน ูFile คลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก
Properties หรือ
Preferences

ขั้นตอนอาจแตกตางกนัไป แตกระบวน
การสวนใหญจะคลายคลึงกนั

1. ในเมน ูFile คลิก Print

2. เปล่ียนแปลงคาทีค่ณุตองการใน
เมนปูอปอัปตางๆ

3. ในเมนปูอปอัป Presets
ใหคลิก Save as และพมิพชือ่ที่
ตองการตัง้เปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทกึไวในเมนู
Presets (คาลวงหนา) เมื่อตองการใช
คาใหมนี้ คุณตองเลือกตัวเลือกคาลวง
หนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังท่ีคณุเปด
โปรแกรมและพมิพงาน

1. เปด System Preferences

2. เลือก Print & Fax

3. เลือกผลิตภัณฑจาก Printer list

4. เลือก Printer Setup
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การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏบิตักิาร Windows
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP และคลิก HP Color LaserJet CP1510 Series

3. คลิก Uninstall (ยกเลิกการติดตัง้) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูลิติี้

ซอฟตแวรสําหรบั Windows

HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● การตรวจสอบสถานะอุปกรณส้ินเปลืองและการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน

● การตัง้คาการแจงเตอืน

● ตัง้คาการแจงเตือนทางอีเมลเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองพิมพและอุปกรณส้ินเปลือง

● ดแูละเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

● ดเูอกสารของเครื่องพิมพ

● เขาสูเคร่ืองมือการแกไขปญหาและการดแูลรักษา

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเชื่อมตอกับเครือขาย ในการใช HP
ToolboxFX ใหทําการติดตั้งซอฟตแวรที่แนะนํา

ซอฟตแวรสําหรบั Macintosh
โปรแกรมติดตั้งของ HP มีไฟล PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs), และ
ซอฟตแวร Configure Device สําหรับใชกับคอมพิวเตอร Macintosh

ไฟล PostScript Printer Description (PPD)
PPD ซ่ึงใชรวมกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript ชวยใหคุณเขาใชงานคุณสมบัตติางๆ ของเคร่ืองพิมพได
โปรแกรมการติดตั้งสําหรับ PPD และซอฟตแวรอ่ืนอยูในแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพ

การกาํหนดคาเครื่องพมิพโดยใช Macintosh
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดคาเคร่ืองพิมพโดยใช Macintosh โปรดดูที่ การกําหนดคาเคร่ืองพิมพโดยใช Macintosh
ในหนา 84

ซอฟตแวรแจงขอมลูสถานะ

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

ซอฟตแวรยงัมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเคร่ืองพิมพ การแจง
เตือนจะมีขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหา

ซอฟตแวรสําหรบัเครอืขาย

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนเคร่ืองมือการจัดการผานเบราเซอรสําหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอกับเครือขายภายในอินทราเน็ต
ของคุณ และควรไดรับการตดิตั้งในคอมพิวเตอรของผูดูแลระบบเครือขายเทาน้ัน
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หากตองการดาวนโหลดเวอรชันปจจุบันของ HP Web Jetadmin และรายชื่อลาสุดของระบบโฮสตที่สนับสนุน ใหไปที่
www.hp.com/go/webjetadmin

เม่ือตดิตั้งในเซิรฟเวอรโฮสตแลว เคร่ืองไคลเอนตจะสามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดผานเว็บเบราเซอรที่
สนับสนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer 6.x หรือ Netscape Navigator 7.x หรือเวอรชันหลังจากน้ัน) โดยการ
นาวิเกตไปที่โฮสตของ HP Web Jetadmin

เวบ็เซริฟเวอรทีใ่หมาดวย

เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1510 Series มีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถดูขอมูลเก่ียวกับ
เคร่ืองพิมพและกิจกรรมตางๆ ทางเครือขายได ขอมูลน้ีปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator หรือ Macintosh OS Safari

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดโหลดไวในเซิรฟเวอรเครือขาย ไมตองติดตัง้หรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ
แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนในคอมพิวเตอรของคุณ

หมายเหต:ุ ผูใช Macintosh สามารถเปด EWS ไดโดยคลิกปุม Utility เม่ือดูคิวการพิมพ ซ่ึงจะเปนการเร่ิมตนเว็บเบรา
เซอร เชน Safari ที่ใหผูใชเขาใชงาน EWS ได และยงัสามารถเขาใชงาน EWS โดยตรงไดโดยการพิมพ IP แอดเดรสของ
ระบบเครือขายหรือชื่อ DNS ของเคร่ืองพิมพในเว็บเบราเซอร

ซอฟตแวร HP USB EWS Gateway ที่ติดตัง้โดยอัตโนมัติ ชวยใหเว็บเบราเซอรเขาใชงานเคร่ืองพิมพได หากเคร่ืองพิมพ
เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB คลิกปุม Utility เม่ือใชการเชื่อมตอ USB เพ่ือเขาใชงาน EWS ผานทางเว็บเบราเซอร

สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะและการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย โปรดดู ใชเว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว ในหนา 82

Linux
ดูขอมูลไดที่ www.hp.com/go/linuxprinting
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3 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพที่รองรับ

● ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษและวัสดุพิมพ
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การทาํความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดที่ปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

● กระดาษติดมากขึน้

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

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

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

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดงักลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard
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ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษทีเ่หมาะสมในไดรเวอรพิมพกอนที่
จะทําการพิมพ

ตาราง 3-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั

ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

A3 297 x 420 มม.   

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B4 (JIS) 257 x 364 มม.   

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

B5 (ISO) 176 x 250 มม.   

B6 (ISO) 125 x 176 มม.   

16k 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 107 x 152 มม.

5 x 8 127 x 203 มม.

10 x 15 ซม. 100 x 150 มม.

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

ตาราง 3-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั

ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

Envelope #10 105 x 241 มม.

Envelope DL 110 x 220 มม.
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ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

Envelope C5 162 x 229 มม.

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope
Monarch

98 x 191 มม.

โปสการด 100 x 148 มม.

Double postcard 148 x 200 มม.

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

กระดาษ รวมทั้งประเภทตอไป
นี้:

● ธรรมดา

● กระดาษหวัจดหมาย

● สี

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ

● กระดาษรีไซเคลิ

ต่าํสุด: 76 x 127 มม.
(3 x 5 นิว้)

สูงสุด: 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิว้)

60 ถงึ 90 g/m2

(16 ถงึ 24 ปอนด)
ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ไมเกนิ 150 แผน

75 g/m2 (20 ปอนด สําหรับ
กระดาษบอนด)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษหนา เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2 (53 ปอนด) ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ปกกระดาษสูงไมเกิน
15 มม. (0.6 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษปก เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2 (53 ปอนด) ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ปกกระดาษสูงไมเกิน
15 มม. (.59 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษผิวมัน

กระดาษภาพถาย

เหมือนกับกระดาษ ไมเกนิ 220 g/m2 (59 ปอนด) ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ปกกระดาษสูงไมเกิน
15 มม. (.59 นิว้)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

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

ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ไมเกนิ 50 แผน

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

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

ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ไมเกนิ 50 แผน

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ซองจดหมาย ● COM 10

● Monarch

● DL

● C5

● B5

ไมเกนิ 90 g/m2 (24 ปอนด) ถาด 1: เฉพาะปอนซองจด
หมายซองเดียว

ถาด 2: ไมเกนิ 10 ซอง

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ดานตราไปรษณียากรอยูดาน
หลังของถาด

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

 ถาด 1: เฉพาะปอนกระดาษ
แผนเดยีว

ถาด 2: ไมเกนิ 50 แผน

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

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

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพ่ือยึดอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุดอยางแมน
ยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดบัสูง การใชกระดาษแบบอิงคเจ็ตที่ไมได
ออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยน้ีีอาจทําใหเคร่ืองพิมพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไปจน
ถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวทีล่อกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพมิพเลเซอรเทานั้น

● วางแผนใสบนพืน้ผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
กระดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผวิมนัหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ่อกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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การใสกระดาษและวสัดพุมิพ
ใสถาด 1

หมายเหต:ุ ใสกระดาษในถาด 1 โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึน้ และใหดานบนหันเขาหาเคร่ืองพิมพ

1. ใสกระดาษหน่ึงแผนในชองถาด 1 และเล่ือนตวัก้ันกระดาษใหชดิกับกระดาษ

2. ปอนกระดาษเขาไปในถาดจนสุด

2

1

ใสถาด 2

1. ดงึถาดออกจากเครื่องและนํากระดาษออก

2. เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ
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● ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหดึงถาดโดยกดแท็บสวนขยายของถาดคางไวขณะดึงดานหนาของถาดเขาหา
ตัวคุณ

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

3. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอกันทัง้ส่ีมุม เล่ือนตวัก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ
ใหชิดกับปกกระดาษ

4. กดกระดาษลงเพื่อใหปกกระดาษอยูต่ํากวาแท็บขีดจํากัดกระดาษที่ดานขางของถาด

5. เล่ือนถาดกลับเขาไปในเคร่ือง
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4 การกําหนดคา I/O

● การเชือ่มตอ USB

● การเชือ่มตอเครือขาย

● การกําหนดคาเครือขาย
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การเชือ่มตอ USB
หมายเหต:ุ  หาม เชื่อมตอสาย USB กอนติดตั้งซอฟตแวร โปรแกรมการติดตั้งจะแจงใหทราบวาควรเชื่อมตอสาย USB ใน
ขั้นตอนใด

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

28 บท 4   การกําหนดคา I/O THWW



การเชือ่มตอเครอืขาย
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอเครือขาย 10/100 เสียบสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ืองพิมพและการเชื่อมตอเครือขายของ
คุณ
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การกาํหนดคาเครอืขาย
ในการกําหนดคาพารามิเตอรเครือขายในเคร่ืองพิมพ ใหใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ เว็บเซิรฟเวอรในตวั หรือซอฟตแวร
HP ToolboxFX สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การตดิตัง้เครือ่งพมิพและใชเครือ่งพมิพบนเครอืขาย

Hewlett-Packard แนะนําใหคณุใชโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรของ HP ในแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพเพ่ือติดตั้งไดเวอร
เคร่ืองพิมพสําหรับเครือขาย

การตัง้คาคอนฟเกอเรชนัทีเ่ชื่อมตอกบัพอรตเครอืขาย (การพิมพโดยตรงหรือแบบ Peer-To-peer)
ในคาคอนฟเกอเรชันน้ี เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยตรง และคอมพิวเตอรท้ังหมดบนเครือขายสามารถพิมพที่
เคร่ืองพิมพไดโดยตรง

1. เชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายโดยตรง โดยเสียบสายเคเบิลเครือขายที่พอรตเครือขายของเครื่องพิมพ

2. ใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

3. ใสแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรยังไมเร่ิมตนทํางาน ใหไปที่ไฟล
SETUP.EXE บนแผนซีดรีอมและดบัเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

4. คลิก Recommended Install

5. บนหนาจอ Welcome ใหคลิก Next

6. บนหนาจอ Installer updates ใหคลิก Yes เพื่อคนหาโปรแกรมตดิตั้งฉบับปรับปรุงบนเว็บ

7. สําหรับ Windows 2000/XP/Vista บนหนาจอ Installation Options ใหเลือกตัวเลือกการติดตั้ง Hewlett-
Packard ขอแนะนําใหใชการติดตั้งแบบปกติ หากระบบของคณุสนับสนุน

8. บนหนาจอ License Agreement ใหอานขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ และระบุวาคณุยอมรับเง่ือนไขตาง ๆ
และคลิก Next

9. สําหรับ Windows 2000/XP/Vista บนหนาจอ HP Extended Capabilities ใหเลือกวาคุณตองการเพิ่มความ
สามารถของเครื่องหรือไม และคลิก Next

10. บนหนาจอ Destination Folder ใหเลือกโฟลเดอรปลายทาง และคลิก Next

11. บนหนาจอ Ready to Install ใหคลิก Next เพ่ือเร่ิมตนการติดตั้ง

หมายเหต:ุ หากคณุตองการเปล่ียนแปลงการตั้งคาของคณุ แทนการคลิก Next ใหคลิกที่ Back เพื่อกลับไปที่หนาจอ
กอนหนาน้ี และเปล่ียนแปลงการตั้งคา

12. บนหนาจอ Connection Type ใหเลือก Through the network และคลิก Next

13. บนหนาจอ Identify Printer ใหคนหาเคร่ืองพิมพ หรือระบุฮารดแวรหรือ IP แอดเดรสที่แสดงในหนาการกําหนดคา
ที่คณุพิมพกอนหนาน้ี โดยสวนใหญแลว เคร่ืองจะระบุ IP แอดเดรสไวให แตคณุยังสามารถเปลี่ยนคาดังกลาวไดคลิก
Specify the product by Address บนหนาจอ Identify Printer คลิก Next

14. ปลอยใหขั้นตอนการติดตั้งดําเนินไปจนเสร็จสมบูรณ

การใชเวบ็เซริฟเวอรในตวัหรอื HP ToolboxFX
คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) หรือ HP ToolboxFX เพ่ือดูหรือเปล่ียนการตั้งคาคอนฟเกอเรชนั IP ในการใช
งานเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในชองแอดเดรสของเบราเซอร
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หมายเหต:ุ ผูใช Macintosh สามารถเขาใชงาน EWS ไดโดยคลิกปุม Utility เม่ือดูควิการพิมพ ซ่ึงจะเปนการเร่ิมตนเว็บ
เบราเซอร เชน Safari ที่ใหผูใชเขาใชงาน EWS ได และยังสามารถเขาใชงาน EWS โดยตรงไดโดยการพิมพ IP แอดเดรส
ของระบบเครือขายหรือชื่อ DNS ของเคร่ืองพิมพในเว็บเบราเซอร

จากแถบ ระบบเครอืขาย (EWS) หรือแถบ การตัง้คาเครอืขาย (HP ToolboxFX) คุณสามารถเปลี่ยนคาคอนฟเกอ
เรชนัตอไปน้ีได:

● ชือ่แมขาย

● IP แอดเดรส ที่กําหนดเอง

● ซับเน็ตมาสกที่กําหนดเอง

● เกตเวยเร่ิมตนที่กําหนดเอง

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายอาจตองการใหคุณเปล่ียน URL ของเบราเซอรกอนที่คุณจะ
สามารถติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพอีกคร้ังได เคร่ืองพิมพจะใชไมไดประมาณ 2-3 วินาทีขณะที่เครือขายรีเซ็ต

การตัง้คารหสัผานระบบ

ใช HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตั้งคารหัสผานระบบ

1. ในเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย ใหคลิกแถบ การตัง้คา

ใน HP ToolboxFX คลิกแถบ การตัง้คาอุปกรณ

หมายเหต:ุ หากมีการตั้งคารหัสผานแลว เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิก ใช

2. คลิก รหสัผาน

3. ในชอง รหัสผาน พิมพรหัสผานที่คุณตองการกําหนด จากน้ัน ในชอง ยนืยนัรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานอีกคร้ังเพื่อยนืยนั
รหัส

4. คลิก ใช เพ่ือบันทึกรหัสผาน

การใชแผงควบคมุ

กาํหนดคา TC/IP
คุณสามารถตั้งคาคอนฟก IP แอดเดรส ไดดวยตนเองหรือตัง้แบบอัตโนมัติ

การกาํหนดคาดวยตนเอง

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก TCP IP config (การกําหนดคา TCP IP) แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Manual (ดวยตนเอง) แลวกด OK

5. กดปุม ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเพ่ิมคาสําหรับสวนแรกของ IP แอดเดรส กดปุม ลูกศรซาย ( ) เพ่ือลดคา เม่ือคาถูกตอง
แลว ใหกด OK

6. หากแอดเดรสถูกตอง ใหใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวกด OK ทําขั้นตอนที ่5
ซํ้าเพ่ือตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตน

-หรือ-
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หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก No (ไม) แลวกด OK ทําขั้นตอน
ที่ 5 ซํ้าเพ่ือปอน IP แอดเดรสที่ถูกตอง แลวทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือตัง้คาซับเน็ตมาสกและเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตน

การกาํหนดคาอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ Automatic (อัตโนมัต)ิ เปนคา Network config. (การกําหนดคาเครือขาย) TCP IP config (การกําหนด
คา TCP IP) เร่ิมตน

1. บนเมนูของแผงควบคมุ ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก TCP IP config (การกําหนดคา TCP IP) แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Automatic (อัตโนมัต)ิ แลวกด OK

อาจใชเวลาหลายนาทีกอนที่ IP แอดเดรสอัตโนมัติจะพรอมใชงาน

หมายเหต:ุ ในการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) ใหใชเว็บ
เซิรฟเวอรในตัว หรือ HP ToolboxFX

แสดงหรอืซอน IP แอดเดรสบนแผงควบคุม
หมายเหต:ุ เม่ือ Show IP address (แสดง IP แอดเดรส) เปน On (เปด) IP แอดเดรสจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบ
คุมสลับกับเคร่ืองวัดสถานะตลับหมึกพิมพ

1. บนเมนูของแผงควบคมุ ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Show IP address (แสดง IP แอดเดรส) แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) แลวกด OK

การตัง้คาการใชการดหนวยความจาํรวมกนั

1. บนเมนูของแผงควบคมุ ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Memory card (การดหนวยความจํา) แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK

การตัง้คาครอสโอเวอรอตัโนมัติ

1. บนเมนูของแผงควบคมุ ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Automatic (อัตโนมัต)ิ crossover (ครอสโอเวอรอัตโนมัต)ิ
แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK
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การตัง้คาบริการของเครอืขาย

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network services (บริการของเครือขาย) แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก IPv4 หรือ IPv6 แลวกด OK

5. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK

Restore defaults (เรียกคืนคาเร่ิมตน) (การตัง้คาเครอืขาย)

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Restore defaults (เรยีกคนืคาเริ่มตน) แลวกด OK

4. กด OK เพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานของเครือขาย กด X เพ่ือออกจากเมนูโดยไมเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงาน
ของเครือขาย

โปรโตคอลเครอืขายทีส่นบัสนนุ

เคร่ืองพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการยอมรับและใชงานกันทั่วไป โปรด
ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ TCP/IP ในหนา 34 ตารางตอไปน้ีแสดงโปรโตคอลและบริการเครือขายที่สนับสนุน

ตาราง 4-1  ขณะพมิพ

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

port9100 (โหมดตรง) บริการการพมิพ

LPD (Line printer daemon) บริการพมิพ

ตาราง 4-2  การคนหาอปุกรณเครอืขาย

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการคนหาอุปกรณใชเพ่ือคนหาและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย
โดยสวนใหญแลว โปรแกรมทีใ่ชกบั Microsoft จะใชโปรโตคอลนี้

หมายเหต:ุ โดยสวนใหญแลว โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรของ HP จะใช
คนหาอุปกรณบนเครือขาย

Bonjour โปรโตคอลการคนหาอุปกรณใชเพ่ือคนหาและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย
โดยสวนใหญแลว โปรแกรมทีใ่ชกบั Apple Macintosh
จะใชโปรโตคอลนี้

ตาราง 4-3  การรบัสงขอความและการจดัการ

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ชวยใหเว็บเบราเซอรสื่อสารกบัเว็บเซิรฟเวอรทีใ่หมาดวยได
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ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชจัดการเคร่ืองผานทางเว็บเบราเซอรได

SNMP (Simple Network Management Protocol) แอปพลิเคชันเครือขายนาํมาใชเพื่อจัดการเครื่องพิมพ สนบัสนนุวัตถุ
SNMP v1 และ MIB-II (Management Information Base) มาตรฐาน

ตาราง 4-4  การกาํหนด IP แอดเดรส

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร DHCP จะระบุ IP
แอดเดรสใหกบัเคร่ืองพมิพโดยผูใชไมจําเปนตองดําเนนิการใดๆ

BOOTP (Bootstrap Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร BOOTP จะ
ระบุ IP แอดเดรสใหกับเคร่ืองพิมพหลังจากผูดูแลระบบปอนแอดเดรส
ฮารดแวร MAC ของเคร่ืองพิมพในเซิรฟเวอร BOOTP

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิหากไมมีเซิรฟเวอร DHCP
หรือเซิรฟเวอร BOOTP เคร่ืองพมิพจะใชบริการนีเ้พือ่สราง IP แอดเดรส
เฉพาะขึน้มา

TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับภาษาทั่วไปที่ผูคนใชใน
การติดตอส่ือสารระหวางกัน เพียงแต TCP/IP เปนชุดโปรโตคอลที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อกําหนดวิธีการติดตอส่ือสาร
ระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ผานทางระบบเครือขาย

Internet Protocol (IP)
เม่ือมีการสงขอมูลขามเครือขาย ขอมูลจะถูกกระจายออกเปนกลุมขอมูลเล็กๆ โดยแตละกลุมจะถูกสงตางหากกัน ทั้งน้ี ขอมูล
แตละกลุมจะไดรับการเขารหัสดวยขอมูล IP เชน IP แอดเดรสของผูสงและผูรับ และกลุมขอมูล IP น้ีจะถูกสงผานเราเตอร
และเกตเวย ซ่ึงเปนอุปกรณที่เชือ่มตอเครือขายหนึ่งๆ กับเครือขายอ่ืน

การติดตอส่ือสาร IP ไมตองการการเชื่อมตอ เม่ือสงกลุมขอมูล IP ขอมูลดังกลาวอาจสงไปถึงปลายทางในลําดบัที่ไมถูกตอง
อยางไรก็ดี โปรแกรมและโปรโตคอลระดับสูงจะจัดวางกลุมขอมูลเหลาน้ีตามลําดับที่ถูกตอง ดังน้ัน การตดิตอส่ือสาร IP จึงนับ
เปนการตดิตอที่มีประสิทธิภาพมาก

โหนดหรืออุปกรณแตละตัวที่ติดตอส่ือสารบนเครือขายจะตองใช IP แอดเดรส

Transmission Control Protocol (TCP)
TCP จะแบงขอมูลเปนกลุม และรวมกลุมตางๆ เขาดวยกันอีกคร้ังเม่ือรับขอมูลที่สง โดยการใหบริการสงขอมูลดวยการเชื่อม
ตอที่รับประกันและเชื่อถือได ไปยงัโหนดอ่ืนในเครือขาย เม่ือไดรับกลุมขอมูลที่ปลายทางแลว TCP จะคํานวณขอมูลในแตละ
กลุมเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลไมเสียหาย หากขอมูลในกลุมเสียหายระหวางการสง TCP จะยกเลิกกลุมน้ันและขอใหสงกลุมดัง
กลาวใหมอีกคร้ัง

IP แอดเดรส
โฮสต (เวิรกสเตชันหรือโหนด) ทุกโฮสตบนเครือขาย IP จะตองมี IP แอดเดรสที่ไมซํ้ากันสําหรับอินเตอรเฟซเครือขายแตละ
อินเตอรเฟซ แอดเดรสนี้เปนแอดเดรสของซอฟตแวรที่ใชในการระบุทั้งโฮสตเครือขายและโฮสตเฉพาะที่อยูในเครือขาย คุณ
สามารถใชโฮสตสืบคน IP แอดเดรสแบบไดนามิคในเซิรฟเวอร ทุกคร้ังที่อุปกรณเร่ิมทํางาน (เชน โดยใช DHCP และ
BOOTP)

ใน IP แอดเดรสจะมีขอมูล 4 ไบต แบงออกเปนสวนๆ ละ 1 ไบต IP แอดเดรสจะมีรูปแบบดังตอไปน้ี

ตาราง 4-3  การรบัสงขอความและการจัดการ (ตอ)
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xxx.xxx.xxx.xxx

หมายเหต:ุ ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคําแนะนําจากผูดูแล IP แอดเดรสทุกคร้ัง การตั้งคาแอดเดรสที่ไมถูกตองอาจ
เปนการยกเลิกการทํางานของอุปกรณอ่ืนบนเครือขาย หรือเปนอุปสรรคตอการติดตอส่ือสาร

การกาํหนดคาพารามิเตอร IP
คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอร TCP/IP ไดดวยตนเอง หรืออาจดาวนโหลดคาโดยอัตโนมัติไดโดยใช DHCP หรือ
BOOTP ทุกคร้ังที่เปดเคร่ืองพิมพ

เม่ือเปดเคร่ือง เคร่ืองพิมพใหมที่ไมสามารถเรียก IP แอดเดรสที่ถูกตองจากเครือขายได จะระบุ IP แอดเดรสที่เปนคาเร่ิมตน
ใหโดยอัตโนมัติ บนเครือขายสวนตวัที่มีขนาดเล็ก จะกําหนด IP แอดเดรสเฉพาะที่อยูในชวง 169.254.1.0 ถึง
169.254.254.255 IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะปรากฏอยูในหนาการกําหนดคาและรายงานเครือขายของเครื่องพิมพ
โปรดดูที่ การใชเมนูของแผงควบคุม ในหนา 50

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP อนุญาตใหอุปกรณชุดหน่ึงใช IP แอดเดรสชุดหน่ึงที่ถูกรักษาดวยเซิรฟเวอร DHCP อุปกรณสงคําขอไปยัง
เซิรฟเวอร และหากมี IP แอดเดรสใดที่นํามาใชได เซิรฟเวอรก็จะกําหนด IP แอดเดรสดังกลาวใหกับอุปกรณน้ัน

BOOTP

BOOTP คือ Bootstrap Protocol ที่ใชดาวนโหลดพารามิเตอรการกําหนดคาและขอมูลโฮสตจากเซิรฟเวอรเครือขาย

เคร่ืองไคลเอนตจะสงกลุมคําขอเร่ิมทํางานที่มีแอดเดรสฮารดแวรของเคร่ืองพิมพ เซิรฟเวอรจะตอบรับดวยกลุมการตอบกลับ
การเร่ิมทํางาน ที่มีขอมูลที่จําเปนสําหรับอุปกรณในการกําหนดคา

ซบัเนต็

เม่ือแอดเดรสของเครือขาย IP สําหรับคลาสเครือขายเฉพาะถูกกําหนดใหกับองคกร การจัดแบงใด ๆ สําหรับเครือขาย
มากกวาหน่ึงเครือขายที่จะปรากฏในตําแหนงน้ันจะไมปรากฎ ผูดแูลระบบเครือขายทองถ่ินใชซับเน็ตเพ่ือพารตชิั่นเครือขาย
เปนเครือขายยอยหลาย ๆ  เครือขาย การแยกเครือขายเปนซับเน็ตจะชวยปรับปรุงดานสมรรถนะ และชวยใหใชเน้ือท่ีแอดเดรส
เครือขายที่มีจํากัดใหไดดียิ่งขึ้น

ซับเน็ตมาสก

ซับเน็ตมาสกเปนกลไกที่ใชในการแบงเครือขาย IP เดียว ใหเปนเครือขายยอยตางๆ กันหลายเครือขาย สําหรับชั้นเครือขายที่
กําหนด สวนของ IP แอดเดรสซ่ึงโดยปกติจะใชในการระบุโหนดจะถูกนํามาใชแทนที ่เพื่อระบุเครือขายยอย และซับเน็ตมาส
กจะถูกนํามาใชกับ IP แอดเดรสแตละคา เพ่ือระบุสวนที่ใชสําหรับเครือขายยอย และสวนที่ใชในการระบุโหนด

เกตเวย

เกตเวย (เราเตอร) นํามาใชเพ่ือเชื่อมตอเครือขายเขาดวยกัน เกตเวยคืออุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวแปลระหวางระบบตาง ๆ ที่
ไมไดใชโปรโตคอลการสื่อสาร การจัดรูปแบบขอมูล โครงการ ภาษา หรือสถาปตยกรรมเดียวกัน เกตเวยจะบรรจุ
แพ็คเก็ตขอมูลอีกคร้ัง และเปล่ียนซินแท็กซเพ่ือใหตรงกับที่อยูในระบบปลายทาง เม่ือเครือขายถูกแบงออกเปนซับเน็ต จําเปน
ตองใชเกตเวยเพ่ือเชื่อมตอระหวางซับเน็ตตาง ๆ

เกตเวยเริม่ตน

เกตเวยเร่ิมตนคือ IP แอดเดรสของเกตเวยหรือเราเตอรที่ยายกลุมขอมูลระหวางเครือขาย

หากมีเกตเวยหรือรูตเตอรเปนจํานวนมาก เกตเวยเร่ิมตนมักจะเปนแอดเดรสของเกตเวยหรือรูตเตอรอันแรกหรือท่ีใกลเคียงที่
สุด หากไมมีเกตเวยหรือรูตเตอรอยูเลย เกตเวยเร่ิมตนมักสันนิษฐานวาคอื IP แอดเดรสของโหนดเครือขาย (เชน
เวิรคสเตชั่นหรือเคร่ืองพิมพ)
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5 งานพมิพ

● ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh

● การหยุดคําส่ังพิมพ
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ใชคุณลกัษณะตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
เปลีย่นแปลงไดรเวอรเครือ่งพมิพใหเหมาะสมกบัประเภทและขนาดกระดาษ

การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขึน้อยางเห็นไดชดัสําหรับกระดาษที่มีนํ้าหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาที่ผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ

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

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

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในกลองรายการ ประเภท หรือ ขนาด ใหเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษที่ถูกตอง

5. คลิก OK

ความชวยเหลอืสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเครื่องหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในกลองโตตอบ คณุสมบัต ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกที่ปุม ความชวยเหลอื

● กดปุม F1 บนแปนพิมพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามที่มุมขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● คลิกขวาที่รายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?

ยกเลกิการพมิพ

ทานสามารถยกเลิกการพิมพจากตําแหนงตอไปน้ี:

● แผงควบคมุเครือ่งพมิพ: ในการยกเลิกงานพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: ตามปกติแลว กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทานสักครู เพ่ือใหสามารถยกเลิกการ
พิมพได

● ควิการพมิพของ Windows: หากมีการพิมพคางอยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือตวัเก็บพัก
การพิมพ ใหลบงานพิมพน้ัน

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

◦ สําหรับ Windows Vista ใหคลิก Start คลิก Control Panel แลวคลิก Printer

ดบัเบิลคลิกที่ไอคอน HP Color LaserJet CP1510 Series เพ่ือเปดหนาตาง เลือกงานพิมพของคุณ และคลิกที ่ลบ

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยงักระพริบอยูหลังจากที่ทานไดยกเลิกงานพิมพแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยงัคงสงงาน
พิมพน้ีไปยังเคร่ืองพิมพ ใหทานลบงานออกจากคิวการพิมพหรือรอจนกวาคอมพิวเตอรสงขอมูลเสร็จส้ิน เคร่ืองพิมพจะกลับสู
สถานะ พรอม
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การสรางและการใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพใน Windows
ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตั้งคาไดรเวอรปจจุบันเพ่ือนํากลับมาใชใหม

การสรางชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

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

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

3. คลิกแท็บ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

4. เลือกการตั้งคาเคร่ืองพิมพที่คุณตองการใช คลิก Save As (บันทึกเปน)

5. ในชอง ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ ใหพิมพชื่อชอ็ตคัท

6. คลิก OK

การใชชอ็ตคทัสาํหรับการพมิพ

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

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

3. คลิกแท็บ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

4. เลือกช็อตคทัที่คุณตองการใชจากชอง ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

5. คลิก OK

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาทีต่ัง้จากโรงงาน

พมิพหนงัสือเลมเลก็

ทานสามารถพิมพหนังสือเลมเล็กบนกระดาษขนาด Letter, Legal หรือ A4

1. ใสกระดาษลงในถาด

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

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

4. คลิกแท็บ ตกแตง

5. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

6. จากรายการดร็อปดาวน โครงรางหนงัสอืเลมเลก็ ใหเลือก เยบ็เลมดานซาย หรือ เยบ็เลมดานขวา

7. คลิก OK

8. พิมพเอกสาร

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะพรอมตใหคุณใสกระดาษเพื่อพิมพดานที่สอง

9. พับและเย็บกระดาษ
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การตัง้คาคณุภาพงานพมิพ

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพจะสงผลกระทบตอความละเอียดในการพิมพและการใชผงหมึก

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

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

3. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพท่ีคุณตองการใช

เลือก พมิพขอความทัง้หมดเปนสีดาํ เพื่อประหยดัหมึกพิมพสี เคร่ืองพิมพจะใชเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดําในการพิมพขอ
ความสีดําแทนการผสมสี 4 สีเพ่ือสรางขอความสีดํา

พมิพบนวสัดพุมิพชนดิพเิศษ

ใชเฉพาะวัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีเทาน้ัน โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ กระดาษและวัสดพิุมพ ในหนา 19

ขอควรระวัง: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คาชนิดของวัสดพิุมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง เคร่ืองพิมพจะปรับอุณหภูมิ
ฟวเซอรตามการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพ เม่ือพิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ การปรับคาน้ีจะปองกันไมใหฟวเซอรทําใหวัสดุ
พิมพเสียหายเม่ือปอนวัสดุผานเคร่ืองพิมพ

1. ใสวัสดุพิมพลงในถาด

● ใสซองจดหมายโดยหงายดานหนาขึ้นและใหดานตราไปรษณียากรอยูดานหลังของถาด

● ใสกระดาษและวัสดุพิมพอ่ืนๆ โดยหงายหนาขึ้นและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

● เพ่ือพิมพทั้งสองดาน ใหใสกระดาษโดยคว่ําหนาลงและใหดานบนของกระดาษอยูดานหลังของถาด

2. ปรับตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษตามขนาดของวัสดุพิมพ

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

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

5. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพที่ถูกตอง หรือเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบนแท็บ
ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

6. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ

ปรบัขนาดเอกสาร

ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกติ นอกจากน้ี ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

ลดหรอืเพิม่ขนาดเอกสาร

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลกัษณะ ถัดจาก % ของขนาดจริง ใหพิมพเปอรเซ็นตที่คุณตองการยอหรือขยายเอกสารของคุณ

ทานสามารถใชแถบเล่ือนในการปรับเปอรเซ็นตได

4. คลิก OK
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การพมิพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกัน

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลักษณะ ใหคลิก พมิพเอกสารบน

4. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

5. ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดกัีบกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน ไมได เลือกตวัเลือก ปรับขนาดให
พอดี

6. คลิก OK

การกาํหนดการวางแนวกระดาษทีจ่ะพมิพ

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

2. ในแถบ ตกแตง ใหเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน ในสวน การวางแนวกระดาษ

3. คลิก ตกลง

การใชลายน้าํ

ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. จากแถบ ลกัษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

4. คลิกลายนํ้าที่ทานตองการใช ในการสรางลายนํ้า คลิกท่ี แกไข

5. หากทานตองการใหลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

6. คลิก OK

ในการลบลายนํ้า ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

การพมิพทัง้สองดานของกระดาษ (พมิพสองดานดวยตนเอง)

ในการพิมพทั้งสองดานของกระดาษ คุณตองพิมพดานแรก พลิกกระดาษ และใสลงในถาดอีกคร้ัง แลวพิมพดานที่สอง

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

2. คลิกขวา HP Color LaserJet CP1510 Series และเลือก Properties (คณุสมบัติ)

3. จากน้ัน คลิกที่แถบ ตัง้คาคอนฟก

4. ในสวน การจัดการกระดาษ ใหเลือก ใชการพมิพสองดานดวยตนเองได

5. คลิก OK

6. เปดกลองโตตอบ Print ในโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชส่ังพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ทานจะตองคลิก File
แลวคลิก Print

7. เลือก HP Color LaserJet CP1510 Series
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8. คลิก Properties หรือ Preferences ชือ่ตัวเลือกที่แนชัดขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชส่ังพิมพ

9. คลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

10. เลือกกลองกาเครื่องหมาย พมิพทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

11. คลิก OK

12. พิมพดานหน่ึงของเอกสาร

13. หลังจากที่พิมพดานหน่ึงแลว ใหนํากระดาษที่เหลือออกจากถาด และวางพักไวจนกวาคุณจะทําการพิมพสองดานดวยตน
เองเสร็จ

14. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน

15. ใสปกกระดาษลงในถาดโดยคว่ําดานที่พิมพลงและใหขอบดานบนอยูดานหลังของถาด

16. กดปุม ดําเนินงานตอ เพ่ือพิมพดานที่สอง

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได

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

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

3. คลิกแถบ ตกแตง

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

5. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตัวเลือก พมิพขอบหนา และ ลาํดบัหนา ที่ตองการ

● หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

6. คลิก OK เคร่ืองน้ีจะไดรับการตั้งคาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว
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ใชคุณสมบตัิตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh
เม่ือคณุพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร คุณสามารถใชคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่มีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพได
สําหรับขอมูลที่ครบถวนเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีมีในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูที่วิธีใชของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ โดยทั่วไปการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพและโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนที่การตัง้คาของแผงควบคุม การตั้ง
คาโปรแกรมซอฟตแวรจะไปแทนท่ีการตั้งคาของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การสรางและการใชคาลวงหนาใน Mac OS X
ใชคาลวงหนาเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

การสรางคาลวงหนา

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

2. เลือกการตั้งคาการพิมพ

3. ในกลอง Presets ใหคลิก Save As และพิมพชื่อของคาลวงหนา

4. คลิก OK

การใชคาลวงหนา

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

2. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาที่คุณตองการใช

หมายเหต:ุ ในการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือกการตั้งคาลวงหนาแบบ Standard (มาตรฐาน)

การพมิพหนาปก

คุณสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของคุณไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

2. ที่เมนูปอปอัป Cover Page (ใบปะหนา) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกตําแหนงที่ตองการพิมพ
ใบปะหนา Before Document (กอนเอกสาร) หรือ After Document (หลังเอกสาร)

3. หากคุณใช Mac OS X ในเมนูปอปอัป Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คณุตองการพิมพ
บนใบปะหนา

หมายเหต:ุ หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)
เปน Standard (มาตรฐาน)

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีว

คุณสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได คณุสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

2. คลิกเมนูปอปอัป Layout (รูปแบบ)

3. ถัดจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4,
6, 9, หรือ 16)
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4. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

5. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การตัง้คาตวัเลอืกสี

คุณสามารถใชเมนูปอปอัป Color Options (ตวัเลือกสี) เพื่อควบคุมการอานคาสีและการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรได

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

2. เปดเมนูปอปอัป Color Options (ตัวเลือกสี)

3. หากคณุใช Mac OS X ใหคลิก Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)

4. ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถาย
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การหยดุคาํสัง่พมิพ
คุณสามารถหยดุคําส่ังพิมพจากแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพหรือใชโปรแกรมซอฟตแวรของคุณก็ได สําหรับคําแนะนําเก่ียว
กับวิธีการหยุดคําส่ังพิมพจากคอมพิวเตอรในเครือขาย ดวิูธีใชออนไลนสําหรับซอฟตแวรเครือขาย

หมายเหต:ุ หลังจากคุณส่ังยกเลิกงานพิมพ เคร่ืองพิมพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพทั้งหมด

การหยดุงานทีก่าํลงัพมิพทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพมิพ

กดปุม ยกเลิกงานพิมพ (X) บนแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ หากงานพิมพดําเนินการไปมากแลว คุณอาจไมสามารถยกเลิกงานพิมพน้ัน

วธิกีารหยดุงานทีก่าํลงัพมิพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

กลองโตตอบจะปรากฏขึน้บนหนาจอ เพ่ือใหคณุสามารถยกเลิกงานพิมพ

หากมีคําส่ังพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปที่เคร่ืองพิมพ คําส่ังเหลาน้ันอาจจะรออยูในคิวการพิมพ (ตัวอยางเชนใน
Windows Print Manager) ดูในเอกสารกํากับของซอฟตแวรน้ันๆ สําหรับคําส่ังในการยกเลิกคําส่ังพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือสปูลเลอรการพิมพ (Windows 2000, XP หรือ
Vista) ใหลบงานพิมพที่น่ัน

สําหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista ใหคลิก Start แลวคลิก Printers and Faxes
หรือคลิก Start แลวคลิก Control Panel และคลิก Printers and Faxes ดบัเบิลคลิกที่ไอคอนเคร่ืองพิมพ เพ่ือเปด
สปูลเลอรการพิมพ เลือกงานพิมพท่ีคุณตองการยกเลิก แลวกด Cancel หรือ Delete ภายใตเมนู Document หากงานพิมพ
ไมไดรับการยกเลิก คุณอาจตองเร่ิมตนการทํางานของคอมพิวเตอรอีกคร้ัง
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6 แผงควบคมุ

● การทําความเขาใจคุณลักษณะของแผงควบคุม

● การใชเมนูของแผงควบคุม

● การใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพในสภาพแวดลอมที่ใชรวมกัน
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การทาํความเขาใจคณุลกัษณะของแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพมีปุมและไฟสัญญาณตอไปน้ีบนแผงควบคุม

1 ไฟสัญญาณ พรอม (สีเขยีว): ไฟสัญญาณ พรอม จะสวางเมื่อเคร่ืองพมิพพรอมที่จะพมิพงาน และจะกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพไดรับขอมูลพิมพ

2 ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา (สีอําพัน): ไฟสัญญาณ โปรดพจิารณา จะกะพริบเมื่อหมึกพมิพในตลับหมด หรือเคร่ืองพิมพตองการใหผูใชตรวจสอบ

หมายเหต:ุ ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา จะไมกะพริบ หากหมึกพมิพในตลับหมดมากกวาหนึง่ตลับ

3 หนาจอแผงควบคมุ: หนาจอจะใหขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพมิพ ใชเมนบูนหนาจอเพือ่กําหนดการตัง้คาเคร่ืองพมิพ โปรดดูที ่การใชเมนูของแผงควบ
คุม ในหนา 50

4 เครือ่งวดัสถานะตลบัหมกึพมิพ: เคร่ืองวัดนีจ้ะแสดงระดบัการใชหมึกของตลับหมึกแตละตลับ (สีดาํ, สีเหลือง, สีน้ําเงิน และสีแดง)

หากไมทราบระดับการใชหมึก สัญลักษณ ? จะปรากฏขึ้น ซึ่งกรณีนีอ้าจเกดิขึน้ไดเมื่อ

● ไมมีตลับหมึกพมิพหรือตดิตั้งตลับหมึกไมถกูตอง

● ตลับหมึกพมิพชํารุด

● ตลับหมึกพมิพไมใชตลับหมึกของ HP

5 ปุม ลูกศรซาย ( ): กดปุมนี้เพือ่เล่ือนดูเมนหูรือลดคาทีป่รากฏขึน้บนหนาจอ

6 ปุม OK: กดปุม OK เพื่อดําเนินการตอไปนี้

● เปดเมนูของแผงควบคุม

● เปดเมนูยอยที่แสดงในหนาจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แกไขขอผิดพลาดบางอยางของเครื่องพิมพ

● เร่ิมงานพมิพโดยตอบสนองพรอมตของแผงควบคมุ (ตัวอยางเชน เมื่อขอความ [OK] to print ([OK] เพือ่พิมพ) ปรากฏในหนาจอแผงควบ
คุม

7 ปุม ลูกศรขวา ( ): กดปุมนีเ้พือ่เล่ือนดเูมนหูรือเพิม่คาที่ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
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8 ปุม ยอนกลับ ( ): ใชปุมนีเ้พื่อดาํเนินการตอไปนี้

● ออกจากเมนูของแผงควบคุม

● เล่ือนยอนกลับไปที่รายการเมนูกอนหนาในรายการเมนูยอย

● เล่ือนยอนกลับไปที่รายการเมนูกอนหนาในรายการเมนูยอย (โดยไมบันทกึการเปลี่ยนแปลงในรายการเมน)ู

9 ปุม ยกเลิกงานพมิพ (X): กดปุมนีเ้พือ่ยกเลิกงานพิมพเมื่อไฟสัญญาณโปรดพจิารณากะพริบ หรือเพ่ือออกจากเมนขูองแผงควบคุม
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การใชเมนขูองแผงควบคุม

การใชเมนู

1. กด ตกลง เพ่ือเปดเมนู

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเล่ือนดูรายการตางๆ

3. กด ตกลง เพ่ือเลือกตวัเลือกที่ตองการ เคร่ืองหมายดอกจัน (*) จะปรากฏติดกับคาที่เลือก

4. กดปุม ยอนกลับ ( ) เพ่ือเล่ือนกลับไปที่เมนูยอย

5. กดปุม X เพ่ือออกจากเมนูโดยไมบันทึกคาที่เปล่ียนแปลง

ตอไปน้ีเปนคําอธิบายตัวเลือกตางๆ ในเมนูหลักแตละเมนู:

● เมนู Reports (รายงาน) ในหนา 50

● เมน System setup (การตัง้คาระบบ) ู ในหนา 51

● เมนู Network config. (การกําหนดคาเครือขาย) ในหนา 52

● บริการเมนู ในหนา 53

เมน ูReports (รายงาน)

ใชเมนู Reports (รายงาน) เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

รายการในเมนู คาํอธบิาย

Demo page (หนาตวัอยาง) พมิพหนาสีทีจ่ะแสดงคุณภาพของงานพิมพ

Menu structure (โครงสรางเมน)ู พมิพแผนผงัของรูปแบบเมนูของแผงควบคุม คาทีใ่ชในเมนูแตละเมนูจะปรากฏขึน้

Config report (รายงานการกาํหนดคา) พมิพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเครื่อง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชื่อมตอกบัเครือขาย

Supplies status (สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง) พมิพสถานะของตลับหมึกพิมพแตละตลับ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี ้

● จํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวน

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

Network report (รายงานเครอืขาย) พมิพรายการการตัง้คาเครือขายทัง้หมดของเครื่อง

Usage page (หนาแสดงการใช) พมิพหนาที่แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนาทีก่ระดาษตดิหรือดึงกระดาษผิดใน
เคร่ืองพมิพ, หนาสีเดียว (ขาวดาํ) หรือสี และรายงานจํานวนหนา

HP Color LaserJet CP1518ni เทานัน้: พิมพหนาทีแ่สดงขอมูลทางดานบน และหนาสีเดยีว (ขาว
ดํา) หรือสีทีพ่ิมพ จํานวนการดหนวยความจําทีใ่ส จํานวนการเชื่อมตอ PictBridge และจํานวนหนา
PictBridge

PCL font list (รายการแบบอกัษร PCL) พมิพรายการแบบอักษร PCL ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

PS font list (รายการแบบอกัษร PS) พมิพรายการแบบอักษร PostScript (PS) ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

PCL6 font list (รายการแบบอกัษร PCL6) พมิพรายการแบบอักษร PCL6 ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

Color usage log (ลอ็กการใชสี) พมิพรายงานแสดงชื่อผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน
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รายการในเมนู คาํอธบิาย

Service page (หนาบรกิาร) พมิพรายงานบริการ

Diagnostics page (หนาวนิจิฉยั) พมิพหนาการปรับเทียบและวินจิฉัยสี

เมน System setup (การตัง้คาระบบ) ู

ใชเมนูน้ีเพ่ือกําหนดการตัง้คาทั่วไปของเครื่องพิมพ เมนู System setup (การตัง้คาระบบ) มีหลายเมนูยอย ตารางตอไปน้ี
จะมีคําอธบิายเมนูยอยเหลาน้ี

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Language (ภาษา)   เลือกภาษาสําหรับขอความท่ีปรากฏบนหนาจอ
ของแผงควบคมุและรายงานเคร่ืองพมิพ

Paper setup (การตัง้คา
กระดาษ)

Def. paper size (ขนาด
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

Letter

A4

Legal

เลือกขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรือ
งานพมิพอ่ืนใดที่ไมไดระบุขนาด

 Def. paper type (ประเภท
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

ประเภทวัสดุพมิพทีใ่ชไดจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกประเภทวัสดุพมิพสําหรับการพมิพรายงาน
ภายในหรืองานพิมพอื่นใดทีไ่มไดระบุประเภท

 ถาด 2 Paper size (ขนาดกระดาษ)

Paper type (ประเภท
กระดาษ)

เลือกขนาดและประเภทเริ่มตนสําหรับถาด 2 จาก
รายการขนาดและประเภททีใ่ชได

 Paper out action (ดาํเนนิ
การกระดาษหมด)

Wait forever (รอตลอดไป)

Override (แทนที)่

Cancel (ยกเลกิ)

เลือกวิธกีารทํางานของเครื่องพมิพเมื่องานพิมพ
นัน้ตองการใชขนาดหรือประเภทกระดาษทีไ่มมี
อยูหรือเมื่อไมมีกระดาษในถาดทีร่ะบุ

เลือก Wait forever (รอตลอดไป) เพื่อให
เคร่ืองพมิพรอจนกวาคณุจะใสกระดาษทีถ่กูตอง
และกด OK คานีเ้ปนคาเร่ิมตน

เลือก Override (แทนที)่ เพื่อพมิพบนกระดาษ
ขนาดหรือประเภทอื่น หรือพิมพเมื่อครบตาม
เวลาดีเลยทีร่ะบุ

เลือก Cancel (ยกเลกิ) เพื่อยกเลิกงานพมิพโดย
อัตโนมัตเิมื่อครบตามเวลาดีเลยที่ระบุ

หากคุณเลือก Override (แทนที่) หรือ
Cancel (ยกเลิก) แผงควบคุมจะแสดงขอความ
ใหคณุระบุจํานวนวินาททีีต่องการใหเคร่ืองรอ กด
ปุม ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเพิม่เวลา สูงสุด
3600 วินาท ีกดปุม ลูกศรซาย ( ) เพือ่ลดเวลา

Print quality (คณุภาพการ
พมิพ)

Calibrate color (ปรบัเทยีบ
ส)ี

After power on (หลงัจาก
เปดเครือ่ง)

Calibrate now (ปรับเทยีบ
ทนัท)ี

Calibration mode (โหมด
การปรับเทยีบ)

After power on (หลังจากเปดเครือ่ง): เลือกวา
ตองการใหเคร่ืองปรับเทยีบคาเมื่อใดหลังจากคณุ
เปดเคร่ือง คาเร่ิมตนคอื 15 minutes (15
นาท)ี

Calibrate now (ปรบัเทยีบทนัท)ี: กําหนดให
เคร่ืองพิมพทําการปรับเทยีบทันท ีหาก
เคร่ืองพมิพกาํลังประมวลผลงานพิมพอยู เคร่ือง
จะทําการปรับเทยีบหลังจากพมิพงานเสร็จแลว
หากมีขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏขึ้น คุณ
ตองแกไขขอผิดพลาดกอน
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รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Calibration mode (โหมดการปรับเทียบ):
กําหนดประเภทการปรับเทียบทีเ่คร่ืองพิมพจะใช
ระหวางการปรับเทยีบ

● Normal (ปกต)ิ: การตัง้คา Calibration
mode (โหมดการปรับเทยีบ) มาตรฐาน

● Full (เต็ม): การตั้งคา Calibration
mode (โหมดการปรับเทยีบ) มาตรฐาน
เพิ่มเติม (การปรับเทยีบนีจ้ะใชเวลานาน
ขึ้น)

 Replace supplies (เปลีย่น
อปุกรณสิน้เปลือง)

Override out (เมือ่พจิารณา
วาหมด)

Stop at out (หยดุเมือ่หมด)

Override out (เมือ่พจิารณาวาหมด): หาก
เคร่ืองพิมพพบวาหมึกพมิพในตลับหมด คณุยงั
สามารถพมิพงานตอไดจนกวาคณุจะพิจารณาวา
คณุภาพในการพมิพงานลดลง

Stop at out (หยดุเมือ่หมด): หากเครื่องพมิพ
พบวาหมึกพมิพในตลับหมด คุณตองเปลี่ยนตลับ
หมึกกอน จึงจะพิมพงานตอได คานีเ้ปนคาเร่ิมตน

 Cartridge low (ตลบัหมึก
ใกลหมด)

(1-20) เกณฑเปอรเซ็นตที่ใชกําหนดวาเมื่อใด
เคร่ืองพมิพจะเร่ิมรายงานวาหมึกพิมพในตลับ
เหลือนอย ขอความอาจปรากฏบนหนาจอของ
แผงควบคุมหรือใช LED ของผงหมึก (หากมี) คา
เร่ิมตนคอื 10%

 Restrict color (จํากดัสี) Enable color (ใชสี)

ไมใชสี

เลือก Enable color (ใชสี) เพือ่ใหพมิพงานตอ
ในโหมดพมิพแบบสีเดยีว (สีขาวดํา) หรือโหมดสี
ขึ้นกบัขอกําหนดของงาน

เลือก ไมใชส ีเพือ่ไมใชการพิมพสี งานทัง้หมดจะ
พิมพในโหมดสีเดียว (สีขาวดํา)

แบบอักษร Courier Regular (ปกต)ิ

Dark (เขม)

 เลือกเวอรชันของแบบอักษร Courier คาเร่ิมตน
คือ ปกติ

ความเขมของจอแสดงผล Medium (ปานกลาง)

Darker (เขมขึน้)

Darkest (เขมสูงสดุ)

Lightest (จางทีส่ดุ)

Lighter (จางลง)

 เลือกระดบัความเขมของจอแสดงผล คาเร่ิมตน
คือ Medium (ปานกลาง)

เมน ูNetwork config. (การกาํหนดคาเครอืขาย)

ใชเมนูน้ีเพ่ือสรางการตั้งคาสําหรับการกําหนดคาเครือขาย

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

TCP IP config (การกาํหนดคา TCP
IP)

Automatic (อตัโนมตั)ิ

Manual (ดวยตนเอง)

เลือก Automatic (อตัโนมตั)ิ เพือ่กําหนดคา TCP/IP ทัง้หมด
โดย Automatic (อัตโนมัต)ิ

เลือก Manual (ดวยตนเอง) เพื่อกาํหนดคา IP แอดเดรส, ซับ
เนต็มาสก และเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตนดวยตนเอง

คาเร่ิมตนคอื Automatic (อตัโนมตั)ิ
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รายการในเมนู รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Automatic crossover
(ครอสโอเวอรอตัโนมตั)ิ

On (เปด)

Off (ปด)

รายการนีจ้ะใชเมือ่คุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกบัคอมพิวเตอรสวน
บุคคลโดยตรงดวยสายเคเบิลอีเธอรเนต็ (คณุอาจตองตั้งคานีเ้ปน
On (เปด) หรือ Off (ปด) ขึน้อยูกบัคอมพวิเตอรทีใ่ช)

คาเร่ิมตนคอื On (เปด)

Network services (บรกิารของเครอื
ขาย)

IPv4

IPv6

รายการนีใ้ชโดยผูดแูลระบบเครือขายเพ่ือจํากดับริการของเครือ
ขายทีเ่คร่ืองพมิพนีส้ามารถใชได

On (เปด)

Off (ปด)

คาเร่ิมตนคอื On (เปด)

Memory card (การดหนวยความจํา) On (เปด)

Off (ปด)

ใชตวัเลือกนีเ้พื่อเปดหรือปดการใชไฟลรวมกนัระหวางการด
หนวยความจําทีต่ดิตัง้และเครื่องพมิพ

คาเร่ิมตนคอื Off (ปด)

Show IP address on control
panel (แสดง IP แอดเดรสบนแผงควบ
คมุ)

No (ไม)

Yes (ใช)

No (ไม): IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะไมปรากฏบนหนาจอ
แผงควบคุม

Yes (ใช): IP แอดเดรสของเครื่องพมิพจะปรากฏบนหนาจอ
แผงควบคุม

คาเร่ิมตนคอื No (ไม)

เรยีกคนืคาเริ่มตน  กด ตกลง เพือ่เรียกคนืการตั้งคาสําหรับการกําหนดคาเครือขาย
กลับเปนคาเร่ิมตน

บรกิารเมนู

ใชเมนูน้ีเพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตน ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคณุภาพงานพิมพ

รายการในเมนู คาํอธบิาย

Restore defaults (เรยีกคนืคาเริ่มตน) ตัง้คาทีก่ําหนดเองทัง้หมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

PowerSave (ประหยดัพลังงาน) ตัง้คาระยะเวลาทีเ่คร่ืองพมิพจะวางอยูกอนทีจ่ะเขาสูโหมด PowerSave (ประหยดัพลังงาน)
เคร่ืองพิมพจะออกจากโหมด PowerSave (ประหยดัพลังงาน) โดยอัตโนมัตเิมื่อคุณสงงานพิมพ
หรือกดปุมบนแผงควบคมุ

คาเร่ิมตนคอื 15 minutes (15 นาท)ี

Cleaning mode (โหมดการทาํความสะอาด) ใชตัวเลือกนีเ้พือ่ทําความสะอาดเครื่องพมิพหากคุณพบรอยผงหมึก หรือรอยเปอนใดๆ ในงานพิมพ
กระบวนการทาํความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทางเดนิของกระดาษ

เมื่อคณุเลือกตวัเลือกนี ้เคร่ืองพมิพจะแสดงขอความใหคุณใสกระดาษธรรมดาในถาด 1 แลวกดปุม
OK เพือ่เร่ิมกระบวนการทาํความสะอาด รอจนกวากระบวนการนีเ้สร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่ิมพแลวทิง้
ไป

USB speed (ความเรว็ USB) ตัง้ความเร็ว USB เปน High (สูง) หรือ Full (เต็ม) เมื่อตองการใหเคร่ืองพมิพทาํงานดวยความเร็ว
สูงโดยปกต ิเคร่ืองพมิพนัน้ตองเปดใชความเร็วสูงไว และตองเชือ่มตอกบัตัวควบคมุโฮสต EHCI ซึ่ง
ทาํงานดวยความเร็วสูงดวย รายการเมนนูี้ไมมีผลตอความเร็วการทํางานของเครื่องพิมพในขณะนี้

คาเร่ิมตนคอื High (สูง)
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รายการในเมนู คาํอธบิาย

Less paper curl (ลดการมวนงอของ
กระดาษ)

หากงานพิมพมักจะมวนงอเสมอๆ ใหใชตัวเลือกนีเ้พือ่ตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนโหมดทีล่ดการมวนงอ

คาเร่ิมตนคอื ปด

Archive print (พมิพเกบ็ถาวร) หากคณุกําลังพิมพหนาทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกนี้เพือ่ตัง้คาเคร่ืองพิมพเปนโหมดที่ลด
รอยเปอนและฝุนละอองของผงหมึก

คาเร่ิมตนคอื ปด
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การใชแผงควบคุมของเครือ่งพมิพในสภาพแวดลอมทีใ่ชรวมกนั
หากเคร่ืองพิมพของคณุใชรวมกันกับผูใชอ่ืนๆ ปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหการทํางานของเครื่องพิมพเรียบรอย:

● ปรึกษากับผูดูแลระบบของคุณกอนจะเปลี่ยนการตั้งคาที่แผงควบคุม การเปลี่ยนคาที่แผงควบคุมจะมีผลตองานพิมพ
อ่ืนๆ ดวย

● ประสานงานกับผูใชอ่ืนกอนจะเปล่ียนแบบอักษรที่เปนคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพหรือดาวนโหลดแบบอักษรที่เปล่ียนได
การประสานงานในเรื่องดังกลาวจะชวยประหยดัหนวยความจําและหลีกเล่ียงการพิมพที่ผิดพลาด

● โปรดทราบวาการเปลี่ยนการกําหนดคาของเคร่ืองพิมพ เชน การเปลี่ยนจาก emulated postscript เปน PCL จะสง
ผลกับงานพิมพของผูใชอ่ืน

หมายเหต:ุ ระบบปฏิบัติการเครือขายของคณุอาจสามารถปองกันไมใหงานพิมพของผูใชแตละคนไดรับผลกระทบจากงาน
พิมพของผูอ่ืน โปรดขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูดูแลระบบของคุณ
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7 สี

● การจัดการสี

● การใชสีขั้นสูง

● การเทียบสี

● เคร่ืองมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP
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การจดัการสี
โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อัตโนมัต ิจะทําใหไดงานพิมพสีที่มีคุณภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม บางคร้ังคณุอาจตองการ
พิมพเอกสารสีในโทนสีเทา (ขาวดํา) หรือเปล่ียนตัวเลือกบางอยางเก่ียวกับสีของเคร่ืองพิมพ

● ใน Windows ใหใชการตัง้คาที่แถบ สี ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพแบบเกรยสเกลหรือเปล่ียนตัวเลือกสี

การพมิพแบบเกรยสเกล

เลือกตัวเลือก พมิพในโทนสเีทา จากไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับการพิมพ
เอกสารสีที่จะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ

เม่ือเลือก พมิพในสเกลสีเทา เคร่ืองพิมพจะใชโหมดขาวดํา ซ่ึงลดการใชหมึกของตลับหมึกพิมพสี

ปรบัสอีตัโนมตัหิรอืปรบัสดีวยตนเอง

ตัวเลือกการปรับสีแบบ อตัโนมตัิ จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแตละองคประกอบ
ในเอกสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คา อัตโนมัต ิคือคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท

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

ตวัเลือกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

ใชตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเองเพ่ือปรับคาตัวเลือก สีเทากลาง, ฮาลฟโทน และ ควบคมุขอบ สําหรับขอความ กราฟก และ
ภาพถาย

ตาราง 7-1  ตวัเลอืกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

ฮาลฟโทน

ฮาลฟโทน จะมีผลตอความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ
สี

● ราบเรยีบ ใหงานพมิพที่ดขีึ้นสําหรับพืน้ทีก่ารพิมพขนาดใหญทีเ่ตม็ไปดวยรูป
ทบึ และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนยีนขึน้ ใชเลือกตวัเลือกนีเ้มื่อคุณตองการงาน
พิมพทีส่ีเนียนกลืนเขากันทัง้ภาพ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกที่ตองการความคมชัด
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม่ีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ใหใชตัวเลือกนี้
เมื่อคณุตองการเนนทีก่รอบภาพคมชัดและรายละเอียดของภาพ

สีเทากลาง

คา สเีทากลาง จะกําหนดวิธทีี่ใชในการสรางสีเทาในการพมิพขอ
ความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดาํ) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทาํให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ดไมไดเปนสีจากการผสม

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

ควบคมุขอบ

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

● สงูสดุ คอืคาสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปกต ิตัง้คาการเกลี่ยขอบทีร่ะดับปานกลาง เปดใชการปรับฮาลฟโทน

● บาง ตัง้คาการเกลี่ยขอบทีร่ะดบัต่ําสุด เปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปด ไมมีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาลฟโทน
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ธมีสี

ใชธีมสีเพ่ือปรับคาตัวเลือก สี RGB สําหรับทั้งหนา

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

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

● สดใส ใหเคร่ืองพิมพเพิม่ความอิ่มตวัของสีในระดบักลาง สวนที่มีสีจางจะไดรับ
การเพิม่ใหมีสีมากขึ้น แนะนาํใหใชคานีส้ําหรับพิมพกราฟกทางธรุกจิ

● ภาพถาย แปลคาสี RGB เหมือนกบัทีพ่ิมพเปนภาพถาย โดยใชมินแิล็บแบบ
ดิจิตอล ซึ่งใหสีทีค่มชัดมากกวาโหมดคาเร่ิมตน (sRGB) ใชคานี้สําหรับพิมพ
ภาพถาย

● Photo (AdobeRGB 1998) ใชสําหรับภาพถายดิจิตอลท่ีใชสี AdobeRGB
มากกวา sRGB เมื่อพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรระดบัมืออาชพีทีใ่ช
AdobeRGB ควรปดการจัดการสใีนโปรแกรมซอฟตแวร และใหเคร่ืองพิมพ
จัดการสี

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

เคร่ืองพิมพยงัมีเคร่ืองมือขั้นสูงสําหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

ผงหมกึ HP ColorSphere
HP ออกแบบระบบการพิมพ (เคร่ืองพิมพ, ตลับหมึกพิมพ, ผงหมึก และกระดาษ) ใหทํางานรวมกันเพ่ือคุณภาพการพิมพ,
ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ และประสิทธิผลของผูใชที่ดีที่สุด ตลับหมึกพิมพของแทของ HP ประกอบดวยผงหมึก
HP ColorSphere ที่เหมาะสมกับเคร่ืองพิมพของคุณ ซ่ึงจะใหสีสันท่ีสดใสและหลากหลาย ชวยใหคณุสรางสรรคเอกสาร
ระดับมืออาชพีที่มีความคมชดัของตัวอักษรและกราฟก และภาพถายที่พิมพอยางคมชัด

ผงหมึก HP ColorSphere ใหความสมํ่าเสมอและความเขมในคุณภาพการพิมพที่คุณวางใจไดบนกระดาษชนิดตางๆ ซ่ึง
หมายความวาคุณสามารถสรางเอกสารที่จะชวยคุณสรางความประทับใจที่ด ีและกระดาษเพื่อใชประจําวันรองรับวัตถุประสงค
พิเศษคุณภาพมืออาชพีของ HP (รวมกระดาษของ HP ประเภทและนํ้าหนักนํ้าหนักที่แตกตางกัน) ออกแบบมาเพื่อการทํา
งานของคุณ

HP ImageREt 3600
ImageREt 3600 จะใหคุณภาพการพิมพสีแบบเลเซอร 3600 dpi ดวยกระบวนการพิมพหลายระดับ กระบวนการน้ีจะควบ
คุมคณุภาพสีอยางแมนยํา ดวยการผสมสีมากถึง 4 สีในหน่ึงจุดสีและใชจํานวนผงหมึกแตกตางกันไปในพ้ืนที่น้ัน ImageREt
3600 ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี โดยการปรับปรุงคร้ังน้ีไดใชเทคโนโลยกีารเกลี่ยขอบ ซ่ึงใหการควบคุม
การลงจุดสีไดดีขึ้น และการควบคุมความแมนยําของคุณภาพสีของจุดสีดีขึ้น เทคโนโลยใีหมๆ เหลาน้ี เม่ือผนวกกับกระบวน
การพิมพแบบหลายระดบัของ HP ทําใหไดเคร่ืองพิมพในระดบัความละเอียด 600 x 600 จุดตอน้ิว ท่ีใหคุณภาพระดับ
เคร่ืองพิมพเลเซอรสี 3600 จุดตอน้ิวซ่ึงใหสีไดหลายลานสี

ในทางตรงกันขาม กระบวนการพิมพระดับเดยีวที่พบในโหมดตามคาเร่ิมตนที่กําหนดไวของเคร่ืองพิมพเลเซอรสีเคร่ืองอ่ืน
จะไมยอมใหมีสีหลายสีผสมกันในจุดสีจุดเดียว กระบวนการน้ี (ซ่ึงเรียกวา Dithering) เปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
สรางสีท่ีหลากหลาย โดยไมทําใหความคมชัดหรือโครงสรางจุดสีของภาพหายไป

การเลอืกกระดาษ

เพ่ือสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ เลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ หรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ตวัเลอืกสี

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

ในการใชงานใน Windows คา อัตโนมตั ิและ ปรบัดวยตนเอง ของจะอยูที่แถบ สี ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

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

หมายเหต:ุ ปจจัย เชน ชนิดของจอภาพที่ใช และแสงไฟภายในหองจะมีผลตอสีบนจอภาพของคุณ หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู การเทียบสี ในหนา 62
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เวอรชนัใหมลาสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากลวนใช
sRGB เพ่ือแสดงสี เน่ืองจากเปนสีที่เปนคาเร่ิมตนในระบบปฏิบัตกิาร Microsoft ซ่ึงไดนํา sRGB มาใชอยางกวางขวาง เม่ือ
โปรแกรมและอุปกรณใช sRGB เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลสี ผูใชทั่วไปจะพบวาการจับคูสีมีคณุภาพดียิง่ขึ้น

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

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดทุี่นํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเคร่ืองพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเคร่ืองฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดโีอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเคร่ืองพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน

สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการจับคูสีคือการพมิพสี sRGB

การใช HP ToolboxFX เพือ่พมิพพาเลตต Microsoft Office Basic Colors
คุณสามารถใช HP ToolboxFX เพ่ือพิมพพาเลตตของ Microsoft Office Basic Colors ได ใชพาเลตตน้ีเพ่ือเลือกสีที่คุณ
ตองการใชในเอกสารที่จะพิมพ ซ่ึงจะแสดงสีจริงที่พิมพออกมาเม่ือคณุเลือกสีพ้ืนฐานเหลาน้ีในโปรแกรมของ Microsoft
Office

1. ใน HP ToolboxFX ใหเลือกโฟลเดอร ความชวยเหลอื

2. ในสวน การแกไขปญหา ใหเลือก พมิพสีพืน้ฐาน
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เครือ่งมอืเทียบสพีืน้ฐานของ HP
เคร่ืองมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP ชวยใหคุณปรับสีผสมพิเศษในงานพิมพของคณุได ตัวอยางเชน คุณสามารถจับคูสีของ
โลโกบริษัทของคุณบนงานพิมพของคุณได คณุสามารถบันทึกและใชชุดสีใหมสําหรับบางเอกสาร หรือเอกสารทั้งหมดที่พิมพ
หรือคุณสามารถสรางชุดสีหลายชุดที่คุณสามารถเลือกไดในภายหลัง

ใช HP ToolboxFX เพือ่เปดเครือ่งมอืเทยีบสพีืน้ฐานของ HP
1. ใน HP ToolboxFX ใหเลือกโฟลเดอร ความชวยเหลอื

2. ในสวน เครือ่งมือการพมิพสี ใหเลือก เทยีบสีพืน้ฐาน
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8 ภาพถาย

หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกับเคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1518ni เทาน้ัน

● ใสการดหนวยความจํา

● การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเร่ิมตนของการดหนวยความจํา

● พิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา

● การพิมพดัชนีการดหนวยความจํา

● PictBridge
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ใสการดหนวยความจาํ
เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1518ni สามารถอานการดหนวยความจําประเภทตอไปน้ีได:

● CompactFlash (CF) Type 1 และ Type 2

● Memory Stick, Memory Stick PRO และ Memory Stick Duo

● MultiMedia Card (MMC)

● Secure Digital (SD)

● xD Picture Card

ตัวอานการดหนวยความจําของ HP Color LaserJet CP1518ni ยอมรับไฟลที่อยูในรูปแบบไฟล .JPEG เทาน้ันเม่ือพิมพ
จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ในการพิมพไฟลประเภทอ่ืนๆ คุณตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

● ใชซอฟตแวร เชนซอฟตแวร PhotoSmart Premier ที่อยูในแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ โปรดดูคําแนะนําที่วิธใีช
แบบออนไลนของซอฟตแวร

● ผูใชระบบปฏิบัติการ Windows: ใช Windows Explorer เพ่ือยายไฟลประเภทอ่ืนไปยงัคอมพิวเตอรของคณุ แลว
พิมพไฟลจากคอมพิวเตอร

ใชสล็อตการดหนวยความจําที่เหมาะสมที่เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1518ni ในการคนหาสล็อตที่เหมาะสม โปรด
ดูภาพประกอบทางดานลาง

2

1
3

4

1 ยอมรับการดหนวยความจํา xD

2 ยอมรับการดหนวยความจํา Memory Stick, Memory Stick PRO และ Memory Stick Duo

3 ยอมรับการดหนวยความจํา CompactFlash

4 ยอมรับการดหนวยความจํา Secure Digital และ MultiMedia

66 บท 8   ภาพถาย THWW



การใสและการถอดการดหนวยความจาํ

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1518ni สามารถอานการดหนวยความจําไดสูงสุด 2 GB

1. ดนัการดหนวยความจําเขาไปในสล็อตหนวยความจําที่เหมาะสมจนเขาที่

หมายเหต:ุ คณุสามารถใชการดหนวยความจํากับเคร่ืองพิมพไดทีละหน่ึงการดเทาน้ัน หากใสการดหนวยความจํา
ตั้งแตสองการดขึน้ไป เคร่ืองพิมพจะแสดงขอความแจงขอผิดพลาด

2. เคร่ืองพิมพจะอานการด หลังจากน้ัน แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะแสดงคําวา X photos found on card (พบภาพ
ถาย X ภาพบนการด) โดยที่ X หมายถึงจํานวนของไฟล .JPEG ท่ีพบบนการดหนวยความจํา

หลังจากผานไป 2-3 วินาที ขอความ Photo menu Easy Photo Print (เมนูภาพถาย พิมพภาพถายอยางงาย) จะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอของแผงควบคุม ตอนน้ี คุณสามารถใช HP Color LaserJet CP1518ni เพ่ือพิมพภาพถายได
โปรดดทูี่ พิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา ในหนา 69

3. จับการด และคอยๆ ดึงออกมาตรงๆ ออกจากสล็อตการดหนวยความจําเพ่ือถอดการดออก

ขอควรระวงั: ในการหลีกเล่ียงความเสียหายที่ไฟลที่จัดเก็บในการด อยาถอดการดหนวยความจําออกขณะเคร่ืองพิมพ
กําลังเขาใชงาน รอใหไฟ LED ใกลกับสล็อตการดหนวยความจําหยดุกะพริบกอนที่คุณจะถอดการดหนวยความจําออก
เม่ือไฟ LED ยงัคงสวางอยู สามารถถอดการดหนวยความจําออกไดอยางปลอดภัย
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาเริม่ตนของการดหนวยความจาํ
เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1518ni มาพรอมกับการตัง้คาเร่ิมตนที่คณุสามารถเปลี่ยนแปลงสําหรับการพิมพภาพ
ถายจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพได

หมายเหต:ุ การตั้งคาที่ระบบตั้งไวยังคงเปนคาน้ันอยูจนกวาทานจะเปลี่ยนแปลง และบันทึกอีกคร้ัง หากทานตองการเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาชั่วคราวเพื่อใชกับการพิมพภาพถายเฉพาะ โปรดดทูี่ พิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา
ในหนา 69

1. กด OK

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Main menu Photo setup (เมนูหลัก การตั้งคาภาพถาย) และ
กด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือกหน่ึงในรายการเมนูตอไปน้ี และกด OK

● Def. light/dark (ความจาง/เขมเร่ิมตน): เปล่ียนแปลงการตั้งคาความจางเและความเขมของภาพที่คุณกําลัง
พิมพ

● Def. # of copies (จํานวนสําเนาเร่ิมตน): เปล่ียนจํานวนของสําเนาที่ทานตองการพิมพ

● Def. output color (สีของงานเริ่มตน): ตั้งคาวาคณุกําลังจะพิมพสีหรือขาวดํา

● Restore defaults (เรียกคืนคาเร่ิมตน): ซ่ึงจะเปนการกําหนดคาทัง้หมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

4. ใช ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคา และกด OK เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกด X
เพ่ือออกจากเมนูโดยไมบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5. ทําตามขั้นตอนเหลาน้ีสําหรับรายการเมนูแตละรายการที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง
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พมิพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจาํ
ใชแผงควบคมุเพ่ือพิมพโดยตรงจากการดหนวยความจํา และเพ่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคาของงานพิมพ

พมิพภาพถายหนึ่งภาพจากการดหนวยความจาํ

1. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ ขอความ Main menu Photo menu (เมนูหลัก เมนูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Easy photo print (พิมพภาพถายอยางงาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Select photos Individual (เลือกภาพถาย หน่ึงภาพ) และ
กด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือกสําหรับแตละรายการเมนูตอไปน้ี และกด OK

● Select photo # (เลือกจํานวนภาพถาย): เลือกภาพถายหน่ึงภาพที่ตองการพิมพ ภาพถายจะมีหมายเลขกํากับ
โดยเร่ิมจากหมายเลข 1

● Image size (ขนาดของภาพถาย): ตัง้คาขนาดของภาพถายที่พิมพ

● Paper size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษ

● Paper type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษ

● # of copies (จํานวนสําเนา): ตั้งคาจํานวนสําเนาที่จะพิมพ (1 ถึง 99)

5. เม่ือขอความ [OK] to print (กด OK เพ่ือพิมพ) ปรากฏขึ้นบนหนาจอของแผงควบคุมใหกด OK กด X เพ่ือออกจาก
เมนูโดยไมมีการพิมพ

พมิพชวงของภาพถายจากการดหนวยความจาํ

1. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ ขอความ Main menu Photo menu (เมนูหลัก เมนูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Easy photo print (พิมพภาพถายอยางงาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Select photos From a range (เลือกภาพถาย จากชวง) และ
กด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือกสําหรับแตละรายการเมนูตอไปน้ี และกด OK

● First photo # (หมายเลขภาพถายภาพแรก): เลือกภาพถายภาพแรกในชวงของภาพถายที่จะพิมพ ภาพถายจะ
มีหมายเลขกํากับ โดยเร่ิมจากหมายเลข 1

● Last photo # (หมายเลขภาพถายภาพสุดทาย): เลือกภาพถายภาพสุดทายในชวงของภาพถายที่จะพิมพ

● Image size (ขนาดของภาพถาย): ตัง้คาขนาดของภาพถายที่พิมพ

● Paper size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษ

● Paper type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษ

● # of copies (จํานวนสําเนา): ตั้งคาจํานวนสําเนาที่จะพิมพ (1 ถึง 99)

5. เม่ือขอความ [OK] to print (กด OK เพ่ือพิมพ) ปรากฏขึ้นบนหนาจอของแผงควบคุมใหกด OK กด X เพ่ือออกจาก
เมนูโดยไมมีการพิมพ
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พมิพภาพถายทัง้หมดจากการดหนวยความจาํ

1. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ ขอความ Main menu Photo menu (เมนูหลัก เมนูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Easy photo print (พิมพภาพถายอยางงาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Select photos All (# - #) (เลือกภาพถาย ทั้งหมด (# - #))
และกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือกสําหรับแตละรายการเมนูตอไปน้ี และกด OK

● Image size (ขนาดของภาพถาย): ตัง้คาขนาดของภาพถายท่ีพิมพ

● Paper size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษ

● Paper type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษ

● # of copies (จํานวนสําเนา): ตั้งคาจํานวนสําเนาที่จะพิมพ (1 ถึง 99)

5. เม่ือขอความ [OK] to print (กด OK เพ่ือพิมพ) ปรากฏขึ้นบนหนาจอของแผงควบคุมใหกด OK กด X เพ่ือออกจาก
เมนูโดยไมมีการพิมพ
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การพมิพดชันกีารดหนวยความจาํ
ใชแผงควบคมุเพ่ือพิมพดัชนีรูปขนาดยอของภาพถายทั้งหมดในการดหนวยความจํา

1. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ โปรดดูที่ ใสการดหนวยความจํา ในหนา 66 ขอความ Main menu Photo
menu (เมนูหลัก เมนูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Photo menu Index print (เมนูภาพถาย พิมพดัชนี) และกด
OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Fast (เร็ว) หรือ Best (ดทีี่สุด) และกด OK กด X เพ่ือออกจาก
เมนูโดยไมมีการพิมพ
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PictBridge
ใชสล็อต PictBridge และสายเคเบิล USB เพ่ือเชื่อมตอกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีโอดิจิตอลที่ใชงานรวมกันไดกับ
HP Color LaserJet CP1518ni คุณจะสามารถพิมพภาพจากอุปกรณเหลาน้ีไดโดยไมตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอร

พอรต PictBridge อยูใกลกับสล็อตการดหนวยความจํา

1

เชือ่มตอกลองถายรปูดจิติอลหรือกลองถายวดิโีอดจิิตอลกบัเครื่องพมิพ

ขอควรระวัง: ในการหลีกเล่ียงความเสียหายที่เคร่ืองพิมพ อยาเชื่อมตออุปกรณอ่ืนที่ไมใชกลองถายรูปดิจิตอลหรือกลองถาย
วิดีโอดิจิตอลที่ใชงานรวมกันไดกับพอรต PictBridge

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคุณใชอะแดปเตอร AC เพ่ือใชงานกลองถายรูปหรือกลองถายวิดโีอเม่ือเชื่อมตออุปกรณดัง
กลาวกับเคร่ืองพิมพ หากคุณใชงานอุปกรณเหลาน้ีโดยใชแบตเตอร่ี ใหตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่มีพลังงานเต็ม

ขึ้นอยูกับรุนของกลองถายรูปและกลองถายวิดโีอ คุณอาจตองเลือกโหมดการพิมพที่สอดคลองกับฟงกชนั PictBridge กอนที่
จะเชื่อมตออุปกรณดงักลาวกับ HP Color LaserJet CP1518ni คุณอาจตองเปดกลองถายรูปดวยตนเอง หรือเลือกโหมด
เลนสําหรับกลองถายวิดีโอ หลังจากเชื่อมตออุปกรณดังกลาวกับเคร่ืองพิมพ อานคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณของคณุ
กอนเชื่อมตอกับ HP Color LaserJet CP1518ni

1. กอนที่คณุจะเชื่อมตออุปกรณกับเคร่ืองพิมพ ใหตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีโอแลว

2. ใชสายเคเบิล USB ทีม่าพรอมกับอุปกรณดงักลาวเพ่ือเชื่อมตออุปกรณกับพอรต PictBridge ที่เคร่ืองพิมพ

3. เปดกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีโอ ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับการพิมพโดยตรงจากอุปกรณดังกลาว

4. เม่ือคณุพิมพภาพถายโดยตรงจากกลองถายรูปหรือกลองถายวิดีโอที่เชื่อมตอกับ HP Color LaserJet CP1518ni
เสร็จแลว ใหถอดสายเคเบิลที่เชื่อมตออุปกรณดังกลาวกับพอรต PictBridge ออกทุกคร้ัง
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9 การจดัการและบาํรงุรกัษา

● พิมพหนาขอมูล

● HP ToolboxFX

● ใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั

● การกําหนดคาเคร่ืองพิมพโดยใช Macintosh

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง

● เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● การใชหนวยความจํา

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● การอัปเกรดเฟรมแวร
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พมิพหนาขอมลู
ใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณส้ินเปลืองที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและการตัง้คา
ปจจุบัน

1. กด OK เพื่อเปดเมนู

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเล่ือนไปที ่Reports (รายงาน) และกด OK

3. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเล่ือนไปที ่Config report (รายงานการกําหนดคา) หรือ Supplies
status (สถานะอุปกรณส้ินเปลือง) และกด OK เพ่ือพิมพรายงาน

4. กด X เพ่ือออกจากเมนู

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสามารถพิมพหนาขอมูลได คณุตองติดตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพและเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับ
คอมพิวเตอร
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HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คุณสามารถใชดําเนินการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวรที่แนะนําเพ่ือใช HP ToolboxFX

หมายเหต:ุ HP ToolboxFX ใชกับระบบปฏิบัตกิาร Windows Server 2003 หรือ Macintosh ไมได ในการใช HP
ToolboxFX คณุตองติดตัง้โปรโตคอล TCP/IP บนคอมพิวเตอรของคณุ

คุณไมจําเปนตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพ่ือเปดและใช HP ToolboxFX

การด ูHP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากวิธีเหลาน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX ( )

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP และ Vista) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet CP1510 Series และคลิก HP ToolboxFX

HP ToolboxFX ประกอบดวยโฟลเดอรตอไปน้ี:

● สถานะ ในหนา 75

● การแจงเตอืน ในหนา 76

● ขอมูลผลิตภัณฑ ในหนา 76

● ความชวยเหลือ ในหนา 77

● การตัง้คาอุปกรณ ในหนา 77

● การตัง้คาเครือขาย ในหนา 81

สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● สถานะอุปกรณ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษตดิ หรือถาดวางเปลา หลังการแกไขปญหา
เคร่ืองพิมพแลว คลิกที่ รเีฟรชสถานะ เพ่ืออัปเดตสถานะเคร่ืองพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ดูรายละเอียด เชน เปอรเซ็นตโดยประมาณของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพ และ
จํานวนหนาที่ไดพิมพโดยตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยังมีลิงคสําหรับการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและคนหาขอมูลการ
รีไซเคิลอีกดวย

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจํานวน
หนวยความจําที่ติดตัง้ และมีการติดตัง้ถาดเสริมหรือไม
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● สรุปเครอืขาย ดูคําอธิบายโดยละเอียดของการกําหนดคาเครือขาย รวมทั้ง IP แอดเดรสและสถานะเครือขาย

● พมิพหนาขอมูล พิมพหนาการกําหนดคาและหนาขอมูลอ่ืนๆ เชน หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดูที่ พิมพหนา
ขอมูล ในหนา 74

● บันทกึงานการใชสี ดูขอมูลการใชสีของเคร่ืองพิมพ

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทํางาน ดูประวัตขิอผิดพลาดของเครื่องพิมพ แสดงขอผดิพลาดลาสุดกอน

ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน คอืตารางที่ประกอบดวยรหัสที่สอดคลองกับขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอของ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ รายละเอียดโดยยอของขอผิดพลาดแตละขอ และจํานวนหนาที่พิมพเม่ือเกิดขอผิดพลาดแตละ
คร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่ ขอความบนแผงควบคุมและการแจงขอมูลสถานะ
ในหนา 97

การแจงเตอืน

โฟลเดอร การแจงเตอืน มีลิงคไปยังหนาหลักเหลาน้ี:

● ตัง้คาการแจงสถานะ ตัง้คาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลแบบปอป-อัปถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

● ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล ตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลดวยอีเมลถึงคณุเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

ตัง้คาการแจงขอมูลสถานะ

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือตั้งคาใหเคร่ืองพิมพสงการแจงขอมูลไปยงัคอมพิวเตอรของคณุเม่ือกระดาษติด ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ
HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพที่ใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และเกิดขอความแสดงขอผิดพลาดบางอยาง

เลือกเพ่ือรับการแจงขอมูลแบบปอป-อัป, ไอคอนซิสเต็มเทรย, บนเดสกท็อป หรือแบบผสม การแจงขอมูลแบบปอป-อัปและ
บนเดสกท็อปจะปรากฏขึน้เฉพาะในกรณีที่เคร่ืองพิมพกําลังทําการพิมพจากคอมพิวเตอรทีคุ่ณตั้งคาการแจงเตือนเอาไว การ
แจงเตือนของเดสกทอปจะปรากฏใหเห็นชั่วขณะหน่ึง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการตั้งคา เกณฑตลบัหมึกใกลหมด ซ่ึงจะกําหนดระดับผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด ในหนา
การตัง้คาระบบ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตัง้คาการแจงขอมลูดวยอีเมล

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาอีเมลแอดเดรสไดถึง 2 อีเมลแอดเดรสเพื่อรับการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง คุณ
สามารถระบุเหตุการณที่แตกตางกันสําหรับแตละอีเมลแอดเดรสได ใชขอมูลของเซิรฟเวอรอีเมลท่ีจะสงการแจงขอมูลดวย
อีเมลของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คุณสามารถกําหนดคาใหสงการแจงเตือนทางอีเมลไดเฉพาะจากเซิรฟเวอรที่ไมจําเปนตองใชการตรวจสอบผู
ใช หากเซิรฟเวอรอีเมลของคุณตองการใหคุณล็อกอินดวยชื่อผูใชและรหัสผาน คุณจะใชการแจงเตือนอีเมลไมได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขอมลูผลติภัณฑ

โฟลเดอร ขอมูลผลติภัณฑ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาตอไปน้ี:

● หนาสาธติ พิมพหนาที่แสดงคุณภาพการพิมพสีที่เปนไปได และลักษณะการพิมพทั้งหมดของเครื่องพิมพ
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ความชวยเหลอื

โฟลเดอร ความชวยเหลอื ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● การแกไขปญหา ดหัูวขอวิธีใชการแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปด
Microsoft Office Basic Colors สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดทูี่ การ
เทียบสี ในหนา 62

● กระดาษและวัสดพุิมพ พิมพขอมูลเก่ียวกับวิธีใชกระดาษและวัสดุพิมพประเภทตางๆ เพื่อใหไดงานที่ดีที่สุดจาก
เคร่ืองพิมพของคณุ

● ทาํอยางไร ลิงคไปยังดัชนีของคูมือผูใช

● เครื่องมือการพิมพสี เปด Microsoft Office Basic Colors หรือจานสีทั้งหมดพรอมคา RGB ที่เก่ียวของ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี ในหนา 62 ใช HP Basic Color Match
เพ่ือปรับคาสีผสมพิเศษในงานพิมพของคุณ

● คูมือผูใช ดูขอมูลเก่ียวกับการใช การประกัน ขอกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือผูใชมีท้ังรูปแบบ HTML
และ PDF

การตัง้คาอปุกรณ

โฟลเดอร การตัง้คาอปุกรณ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● ขอมูลอุปกรณ ดขูอมูล เชน รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ และบุคคลที่สามารถตดิตอได

● การจดัการกระดาษ กําหนดคาถาดหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษ
และประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน

● การพมิพ เปล่ียนการตั้งคาพิมพของเคร่ืองพิมพที่เปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL5c เปล่ียนการตั้งคา PCL

● PostScript เปล่ียนการตั้งคา PS

● ภาพถาย เปล่ียนการตั้งคาภาพถาย

● คณุภาพการพมิพ เปล่ียนการตั้งคาคณุภาพการพิมพ

● ความเขมในการพมิพ เปล่ียนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนแปลงการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสําหรับ
แฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

● โหมดการพมิพเพิม่เตมิ เปล่ียนแปลงโหมดการพิมพเร่ิมตน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดยอัตโนมัติ เปล่ียนการตั้ง
คา ระดบัทีแ่สดงวาหมึกเหลอืนอย ซ่ึงตัง้คาระดบัผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด

● บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

● บนัทกึ/เรยีกคนืการตัง้คา บันทึกการตัง้คาปจจุบันของเคร่ืองพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คณุอาจใชไฟลน้ีเพ่ือโหล
ดการตั้งคาน้ีใหกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองอ่ืน หรืออาจเก็บไวเพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับมาใชการตัง้คาน้ีในภายหลัง

● รหัสผาน กําหนดรหัสผานเพ่ือปกปองการตั้งคาของเคร่ือง เม่ือกําหนดรหัสผานแลว หนาจอจะปรากฏขอความใหผูใช
ปอนรหัสผานกอนจะยอมใหเปล่ียนแปลงการตั้งคาของเคร่ืองได รหัสผานน้ีเปนรหัสผานเดียวกับรหัสผานเว็บ
เซิรฟเวอรที่ใหมาดวย
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ขอมลูเกีย่วกบัอุปกรณ

หนาขอมูลอุปกรณจะเปนที่เก็บขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพเพ่ือใชอางอิงตอไป ขอมูลที่คุณพิมพในฟลดตางๆ ในหนาน้ีจะ
ปรากฏบนหนาการกําหนดคา คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลาน้ีได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาเร่ิมตนของคุณ ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดยีวกันทีมี่อยูในเมนูแผงควบคุมตางๆ ในแผง
ควบคุม โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ การใชเมนูของแผงควบคุม ในหนา 50

ในกรณีที่กระดาษหมด จะมีตัวเลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพดงัตอไปน้ี:

● เลือก รอปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลิก จากรายการดรอปดาวน การดาํเนนิการเมื่อกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการดรอปดาวน เวลากระดาษหมด เพ่ือสงงานพิมพไปยงัถาดกระดาษอ่ืน

ฟลด เวลาเมือ่กระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคณุ คณุสามารถระบุไดตั้งแต 0
ถึง 3600 วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขณะพมิพ

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคมุ
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่การใชเมนูของแผงควบคมุ ในหนา 50

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PCL5c
ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาเม่ือคณุใชภาษาการพิมพ PCL

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือกน้ีเม่ือคณุกําลังใชภาษาการพิมพ PostScript เม่ือใชมีการเปดตัวเลือก ขอผดิพลาดการพิมพ PostScript หนา
ขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดขอผิดพลาด PostScript

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ภาพถาย

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาการพิมพภาพถาย และเพ่ือเปดหรือปดการใชการดหนวยความจํา

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนแปลงจึงจะมีผล

คณุภาพการพิมพ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อปรับปรุงลักษณะของงานพิมพของคุณ ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตวัเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนเมนูแผงควบคมุ
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่การใชเมนูของแผงควบคมุ ในหนา 50
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การปรบัเทียบมาตรฐานของสี

● การปรับเทยีบเม่ือเปดเครื่อง ระบุวาตองการใหเคร่ืองพิมพทําการปรับเทียบเม่ือคุณเปดเคร่ืองหรือไม

● เวลาการปรบัเทยีบ ระบุความถ่ีที่ตองการใหเคร่ืองทําการปรับเทียบ

● โหมดการปรับเทยีบ ระบุประเภทของการปรับเทียบที่เคร่ืองพิมพควรใช

◦ ปกติ

◦ เตม็ (ชากวา)

การปรับเทียบแบบเต็มชวยปรับปรุงความถูกตองของสีในภาพถายที่พิมพบน HP Color Laser Photo Paper
100 x 150 มม. (4 x 6 น้ิว)

● ปรับเทยีบทนัท ีตัง้คาใหเคร่ืองพิมพปรับเทียบทันที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ

ใชการตั้งคาเหลาน้ีเพ่ือชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ

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

● ไฮไลต ไฮไลตคือสีที่ออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพ่ิมการตัง้คา ไฮไลต การปรับ
น้ีจะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

● มดิโทน สีกลางคือสีที่มีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพ่ิมการตั้ง
คา มดิโทน การปรับน้ีไมสงผลตอสีสวางหรือสีแบบเงา

● แรเงา แรเงาคือสีที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพ่ิมการตั้งคา แรเงา
การปรับน้ีจะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

ประเภทกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดโหมดการพิมพที่สอดคลองกับกระดาษประเภทตางๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคา
เร่ิมตนจากโรงงาน ใหเลือก เรยีกคนืโหมด

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

โหมดการพมิพเพิม่เติม

ขอควรระวงั: การตัง้คาขั้นสูงเหลาน้ีควรใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพิมพเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงคาน้ีจะมีผลกระทบอยาง
มากกับคุณภาพการพิมพหรือการทํางานของเครื่องพิมพ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาโหมดการพิมพ การหลอม, การโอนภาพ, การโอนภาพสองหนา และ ผงหมกึ ที่สอดคลองกับ
กระดาษประเภทตางๆ ที่พบในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งคา ปรับใหดทีีสุ่ด ของเคร่ืองพิมพได เชน
การทําความสะอาดดรัมและเบลทโอนภาพ

ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน ใหเลือก เรียกคนืโหมด

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนแปลงจึงจะมีผล

โหมดการพมิพ การตัง้คา

การหลอม ● กระดาษมวนงอ ลดอุณหภูมิของฟวเซอรเพื่อปองกันหรือลดการมวนงอของกระดาษ การมวนงอของกระดาษอาจเปน
ปญหาไดสําหรับกระดาษทีม่ีน้าํหนักเบาซึ่งใชสภาพแวดลอมทีม่ีความชื้นสูง

● พ้ืนที่พมิพมาก เพิ่มอุณหภมูิของฟวเซอรเพือ่ใหผงหมึกติดกบักระดาษไดดีขึ้นเมื่อตองการผงหมึกในเปอรเซ็นตทีสู่ง
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โหมดการพมิพ การตัง้คา

โหมดการพิมพนี้จะ
ควบคมุอุณหภูมิของ
ฟวเซอร

● การปดผนึกฝาปด ลดอุณหภูมิของฟวเซอรเพื่อใหแนใจวาปากซองไมปดผนกึระหวางการพิมพ

● ลด/เพิม่การหลอม สามารถลดอุณหภูมิของฟวเซอรได 2 ระดับ และเพิ่มอุณหภูมิของฟวเซอรได 2 ระดับ ผูใชสามารถเลือก
อุณหภูมิของฟวเซอรทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสําหรับงานพมิพปจจุบันได

การโอนภาพ

โหมดการพิมพนี้จะ
ควบคมุแรงดนั
ไบอัสของการโอนภา
พ

● กระดาษแหง เพิม่แรงดนัไบอัสของการโอนภาพเพือ่ปองปญหาคุณภาพการพิมพจากการโอนภาพในสภาพแวดลอมทีม่ี
ความชื้นต่ํา (แหง)

● กระดาษชื้น ลดแรงดนัไบอสัของการโอนภาพเพื่อปองปญหาคุณภาพการพมิพจากการโอนภาพในสภาพแวดลอมทีม่ีความ
ชื้นสูง (เปยก)

● กระดาษผิวหยาบ เพิม่แรงดนัไบอัสของการโอนภาพเพือ่ปองปญหาคุณภาพการพิมพจากการโอนภาพเมื่อใชกระดาษผวิ
หยาบ (ตัวอยาง กระดาษบอนดที่ทาํจากใยฝาย)

● ลด/เพิม่การโอนภาพ สามารถลดแรงดนัไบอัสของการโอนภาพได 2 ระดับ และเพิ่มแรงดันไบอัสของการโอนภาพได 2
ระดบั ผูใชสามารถเลือกแรงดันไบอัสสําหรับการโอนภาพทีด่ีทีสุ่ดสําหรับงานพมิพปจจุบันได

การโอนภาพสองหนา

โหมดการพิมพนี้จะ
ควบคมุแรงดนั
ไบอัสสําหรับการโอน
ภาพสําหรับงานพมิพ
สองหนา

โหมดนี้จะมีตัวเลือกเหมือนกับโหมด การโอนภาพ แตจะใชเมื่อเคร่ืองพมิพพิมพดานทีส่องของงานพิมพสองดาน

ผงหมึก

โหมดการพิมพนี้จะ
ควบคมุปริมาณผง
หมึกที่ใชในหนา

ลดผงหมึก

ลดปริมาณผงหมึกสําหรับแตละสีทีใ่ชในหนาเพ่ือปองกนัปญหาคุณภาพการพิมพ เชน ผงหมึกกระจายในสภาพแวดลอมทีม่ีความ
ชื้นสูง (เปยก) ตวัเลือกไดแก 100% (ไมมีการปรับ), 95% (-1), 90% (-2) และ 85% (-3)

ปรบัใหดทีีสุ่ด

● ผงหมึกพ้ืนหลัง

เลือก ใช เพ่ือลดการพิมพพ้ืนหลังบนกระดาษมัน

● การทําความสะอาดพิเศษสําหรับดรัม

เลือก ใช เพื่อลดส่ิงสกปรกท่ีเหลือจากกระดาษที่มีความเปนกรดสูงซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพได

● แถบของดรัม

เลือก ใช เพื่อลดการเกิดเสนบางทีเ่ปนขอบกพรองดานคุณภาพของภาพที่ดรัมไวแสง โดยการเพ่ิมรอบการหมุนดรัม
และเขยาดรัมเล็กนอยหลังจากงานพิมพแตละงาน (จะไดยินเสียงเขยาเบาๆ)

● การทําความสะอาดเบลทโอนภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทําความสะอาดเบลทโอนภาพ ใชตัวเลือกน้ีหากงานพิมพกอนหนาซ่ึงมีพ้ืนที่การ
พิมพมากทิ้งภาพจางๆ ไว (ภาพซํ้า) บนงานพิมพตอมา

● แรงดันไฟฟาการทําความสะอาดเบลทโอนภาพ

ปรับแตงการทําความสะอาดเบลทโอนภาพและแรงดันแปรงได

● แรงดันไฟฟาเบลทโอนภาพ-Y

ปรับแตงแรงดันไฟฟาสําหรับโอนภาพของตลับหมึกพิมพสีเหลืองไปยงั Intermediate Transfer Belt (ITB)

● แรงดันไฟฟาเบลทโอนภาพ-M
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ปรับแตงแรงดันไฟฟาสําหรับโอนภาพของตลับหมึกพิมพสีแดงไปยงั Intermediate Transfer Belt (ITB)

● แรงดันไฟฟาเบลทโอนภาพ-C

ปรับแตงแรงดันไฟฟาสําหรับโอนภาพของตลับหมึกพิมพสีนํ้าเงินไปยงั Intermediate Transfer Belt (ITB)

● แรงดันไฟฟาเบลทโอนภาพ-K

ปรับแตงแรงดันไฟฟาสําหรับโอนภาพของตลับหมึกพิมพสีน้ําดําไปยัง Intermediate Transfer Belt (ITB)

การตัง้คาระบบ

ใชการตั้งคาระบบเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาการพิมพเบ็ดเตล็ด การตั้งคาเหลาน้ีไมมีอยูในแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บริการ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก HP ToolboxFX ใหวิธีที่สะดวกในการทําความสะอาด
เสนทางกระดาษ โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93

การตัง้คาเครอืขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบน้ีเพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือไดเชือ่มตอกับเครือขาย
ที่ใช IP

ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง

ปุมท่ีอยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตที่คุณสามารถสั่งซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได คณุตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพ่ือใชคุณลักษณะน้ี

ลงิคอืน่ๆ

ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คณุตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากคณุใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชื่อมตออยูเม่ือคุณเปด HP ToolboxFX เปนคร้ังแรก คุณจะตองเชื่อมตอกอนจึงจะสามารถเยีย่มชม
เว็บไซตเหลาน้ี การเชื่อมตออาจจําเปนตองใหคุณปด HP ToolboxFX แลวเปดใหมอีกคร้ัง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● การสนับสนุนและการแกปญหา เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงคุณสามารถคนหาความชวยเหลือ
สําหรับปญหาตางๆ ได

● การลงทะเบียนผลติภัณฑ เชื่อมตอไปยงัเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP 
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ใชเวบ็เซริฟเวอรในตัว
หากมีการเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพผานระบบเครือขาย เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะสามารถใชงานไดโดยอัตโนมัต ิคณุสามารถเปด
เว็บเซิรฟเวอรในตัวไดจาก Windows 95 และรุนใหมกวา

หมายเหต:ุ เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช HP ToolboxFX เพ่ือดูสถานะเคร่ืองพิมพ

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือดสูถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชันการพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ แทนการ
ใชแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

● ดขูอมูลสถานะควบคุมอุปกรณ

● กําหนดประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดบรรจุกระดาษแตละถาด

● ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟกของถาดกระดาษ

● ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

● ดแูละพิมพหนาขอมูลภายใน

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟกระบบเครือขาย

● ดเูน้ือหาการสนับสนุนสําหรับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

● จํากัดการเขาใชคณุสมบัติการพิมพสี

ในการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว คุณตองมี Microsoft Internet Explorer 6 หรือรุนท่ีสูงกวา, Netscape Navigator 7 หรือ
รุนที่สูงกวา, Safari 1.2 หรือรุนที่สูงกวา, Konqueror 3.2 หรือรุนที่สูงกวา, Firefox 1.0 หรือรุนที่สูงกวา, Mozilla 1.6
หรือรุนที่สูงกวา หรือ Opera 7 หรือรุนที่สูงกวา เว็บเซิรฟเวอรในตัวทํางานไดเม่ือมีการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายที่
ใช IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพที่ใช IPX หรือ AppleTalk คุณไมจําเปนตองตออินเทอรเน็ต
ก็สามารถเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรน้ีได

การเขาใชงานเวบ็เซิรฟเวอรในตวัโดยใชการเชือ่มตอระบบเครอืขาย

1. ในโปรแกรมเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนในเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหพิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในฟลด
แอดเดรส/URL (ในการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 74 )

หมายเหต:ุ เม่ือเปด URL ไดแลว คุณอาจจะบันทึก URL น้ีไว เพ่ือใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็วในคร้ังตอไป

2. เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแถบ 3 แถบซ่ึงประกอบดวยการตัง้คาและขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ไดแก แท็บ สถานะ, แท็บ การ
ตัง้คา และแท็บ เครอืขาย ใหเลือกคลิกแถบท่ีคุณตองการดู

ตอไปน้ีคือขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับแถบทั้งสามแถบ

สวนของเซริฟเวอรทีใ่หมาดวย

ตารางดานลางแสดงหนาจอทั่วไปของเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

แถบหรือสวน คาํอธบิาย

แถบ สถานะ 

แสดงขอมูลเคร่ืองพิมพ สถานะ และการ
กาํหนดคา

● สถานะอปุกรณ: แสดงสถานะเครื่องพิมพและอายใุชงานทีเ่หลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โดย
คา 0% หมายถงึอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นหมดแลว

● สถานะวัสดสุิน้เปลอืง: หนานีจ้ะแสดงอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โดยคา
0% หมายถึงอุปกรณสิ้นเปลืองนัน้หมดแลว หนานีจ้ะแสดงหมายเลขชิน้สวนของอุปกรณสิน้เปลือง
ดวย
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แถบหรอืสวน คาํอธบิาย

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาการกําหนดคาของเครื่องพมิพ

● สรปุเครอืขาย: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายของเคร่ืองพิมพ

● พมิพหนาขอมลู: ชวยใหคุณพมิพหนารายการแบบอักษร PCL, PCL6, PS และหนาสถานะวัสดุสิ้น
เปลืองทีเ่คร่ืองพิมพสรางขึ้น

● พมิพล็อกการใชส:ี แสดงงานพมิพสีของผูใชในแตละงาน

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน: แสดงรายการทัง้หมดเกีย่วกบัการทํางานและขอผิดพลาดของเครื่องพมิพ

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยงัหนาทีแ่สดงผลิตภณัฑทีส่นับสนนุ ปุม สนบัสนนุ จะมีรหสัผานปองกนัไว

● ปุม ซือ้อปุกรณสิ้นเปลอืง: แสดงลิงคไปยงัหนาทีค่ณุสามารถสั่งซื้อวัสดุส้ินเปลืองใหกับเคร่ืองพิมพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิ้นเปลอืง สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได

แถบการตัง้คา 

ใหคุณสามารถกําหนดคาเคร่ืองพมิพจาก
คอมพิวเตอรของคุณได

● ขอมลูอปุกรณ: ใหคณุตัง้ชือ่เคร่ืองพมิพและกําหนดหมายเลขสินทรัพยของเคร่ืองได ใสชื่อของบุคคลที่
จะไดรับขอมูลเกีย่วกบัเคร่ืองพิมพ

● การจดัการกระดาษ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการจัดการกระดาษของเคร่ืองพมิพได

● การพมิพ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการพมิพของเคร่ืองพมิพได

● PCL 5c: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PCL 5c ของเคร่ืองพิมพได

● PostScript: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PostScript ของเคร่ืองพมิพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคณุเปล่ียนคาเร่ิมตนคณุภาพการพมิพของเคร่ืองพิมพได รวมถงึการตัง้คา
การปรับเทยีบดวย

● ความเขมในการพมิพ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงาของวัสดุสิ้นเปลือง
แตละอยางได

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคณุกําหนดคาโหมดการพมิพที่สอดคลองกบัประเภทกระดาษทีเ่คร่ืองพิมพ
ยอมรับได

● การตัง้คาระบบ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนระบบของเครื่องพิมพได

● บรกิาร: ชวยใหคุณเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพมิพได

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยงัหนาทีแ่สดงผลิตภณัฑทีส่นับสนนุ ปุม สนบัสนนุ จะมรีหสัผานปองกนัไว

● ปุม ซือ้อปุกรณสิ้นเปลอืง: แสดงลิงคไปยงัหนาทีค่ณุสามารถสั่งซื้อวัสดุส้ินเปลืองใหกับเคร่ืองพิมพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิ้นเปลอืง สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได

หมายเหต:ุ แถบ การตัง้คา สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหัสผานได หากเครื่องพมิพอยูในเครือขาย ให
ปรึกษาผูดแูลระบบเครื่องพมิพกอนเปล่ียนการตั้งคาทีแ่ถบนี้

แถบเครอืขาย 

ใหคุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาเครือขาย
จากคอมพวิเตอรของคุณได

ผูดแูลระบบเครือขายสามารถใชแถบนีเ้พือ่ควบคมุการตั้งคาเกี่ยวกบัเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อได
เชือ่มตอกับเครือขายที่ใช IP แถบนี้จะไมปรากฏ เมื่อเชือ่มตอเคร่ืองพิมพกบัคอมพิวเตอรของคณุโดยตรง

หมายเหต:ุ แถบ เครอืขาย อาจจะมีการควบคมุโดยใชรหสัผาน
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การกาํหนดคาเครือ่งพมิพโดยใช Macintosh
HP embedded Web server (EWS) เขาใชงานไดโดยคลิกปุม Utility เม่ือดูควิการพิมพ ซ่ึงจะเปนการเปดเว็บเบรา
เซอร เชน Safari ท่ีใหผูใชเขาใชงาน EWS ได และยงัสามารถเขาใชงาน EWS โดยตรงไดโดยการพิมพ IP แอดเดรสของ
ระบบเครือขายหรือชื่อ DNS ของเคร่ืองพิมพในเว็บเบราเซอร

ซอฟตแวร HP USB EWS Gateway ที่ติดตัง้โดยอัตโนมัติ ชวยใหเว็บเบราเซอรเขาใชงานเคร่ืองพิมพได หากเคร่ืองพิมพ
เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB คลิกปุม Utility เม่ือใชการเชื่อมตอ USB เพ่ือเขาใชงาน EWS ผานทางเว็บเบราเซอร

ใช EWS เพ่ือดําเนินการตอไปน้ี:

● ดสูถานะอุปกรณและเปล่ียนการตั้งคาอุปกรณ

● ดแูละเปล่ียนการตั้งคาเครือขายของอุปกรณ

● พิมพหนาขอมูลของอุปกรณ

● ดล็ูอกแสดงบันทึกการทํางานของอุปกรณ
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การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวงั: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

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

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ในการติดตัง้ตลับหมึกพิมพ HP ตลับใหม โปรดด ูเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 87 ในการนําตลับหมึกที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ใหมากับตลับหมึกตลับใหม

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

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● คณุพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกต ิ(ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

การทาํงานตออัตโนมตัิ

ขอความ สั่งซื้อวสัดสุิ้นเปลือง จะปรากฏขึ้นเม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายกุารใชงาน ขอความ Replace supplies
(เปลีย่นอุปกรณสิน้เปลอืง) จะปรากฏขึ้นเม่ือตลับหมึกพิมพหมึกหมด เพ่ือใหไดคณุภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ Replace supplies (เปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลือง) ปรากฏขึน้ ปญหาคุณภาพการพิมพอาจ
เกิดขึน้เม่ือใชตลับหมึกพิมพที่หมึกหมดแลว อาจทําใหสูญเสียวัสดุพิมพและผงหมึกจากตลับหมึกพิมพอ่ืนๆ ไปโดยเปลา
ประโยชน การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ Replace supplies (เปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืง) ปรากฏขึ้นสามารถ
ปองกันการสูญเสียดังกลาวได

คุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิใน HP ToolboxFX ชวยใหเคร่ืองพิมพทํางานตอโดยใชตลับหมึกพิมพที่ถึงระดบัที่ตองมีการ
เปล่ียนได

คาํเตอืน! การใชคุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิอาจทําใหคุณภาพการพิมพต่ําลงได

คาํเตอืน! ขอบกพรองในการพิมพหรือความลมเหลวของวัสดุส้ินเปลืองที่เกิดขึ้นเม่ือใชวัสดส้ิุนเปลือง HP ในโหมดการพิมพ
ในกรณีฉุกเฉินจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของวัสดุส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกันตลับ
หมึกพิมพ HP สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดทูี่ ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ
ในหนา 127

คุณสามารถเปดหรือปดคุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิไดตลอดเวลา และคณุไมจําเปนตองเปดคุณลักษณะดงักลาวอีกคร้ัง
เม่ือตดิตั้งตลับหมึกพิมพ เม่ือเปดคุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิเคร่ืองพิมพจะทําการพิมพตอโดยอัตโนมัติเม่ือตลับหมึก
พิมพถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนแลว ขอความ ใชการเขยีนทบัขอความการเปลีย่นวสัดสุิน้เปลอืง จะปรากฏขณะใชตลับหมึก
พิมพในโหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉิน เม่ือคุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพดวยวัสดุส้ินเปลืองใหม เคร่ืองพิมพจะยกเลิกโหมดการ
พิมพในกรณีฉุกเฉินจนกวาตลับหมึกพิมพอ่ืนจะถึงระดับท่ีตองมีการเปลี่ยน
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เปดหรอืปดคณุลกัษณะการพมิพในกรณฉีกุเฉิน

1. เปด HP ToolboxFX

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ ทําตอโดยอัตโนมตัิ เลือก ใช เพ่ือเปดคุณลักษณะน้ี เลือก ไมใช เพ่ือปดคุณลักษณะน้ี
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
1. เปดฝาดานหนา

2. ดงึชองใสตลับหมึกพิมพออกมา

3. จับที่จับของตลับหมึกพิมพตลับเกาแลวดึงตลับขึ้นมาตรงๆ เพ่ือถอดตลับหมึกออก

4. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ

THWW เปล่ียนตลับหมึกพิมพ 87



5. ลอกแผนพลาสตกิสีสมที่ดานลางตลับหมึกพิมพอันใหมออก

ขอควรระวงั: หามสัมผสัดรัมสงภาพที่อยูใตตลับหมึกพิมพ เน่ืองจากรอยน้ิวมือที่ตดิอยูบนดรัมสงภาพอาจทําใหเกิด
ปญหาดานคุณภาพการพิมพ

6. ใสตลับหมึกพิมพใหมลงในเคร่ืองพิมพ

7. ดงึแถบท่ีอยูทางดานซายของตลับหมึกพิมพขึ้นมาตรงๆ เพ่ือลอกเทปปดผนึกทั้งแผนออก ทิ้งเทปปดผนึกไป
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8. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

9. ปดฝาดานหนา

10. ใสตลับหมึกพิมพเกาลงในกลองของตลับหมึกพิมพใหม ปฏิบัตติามคําแนะนําในกลองเก่ียวกับการรีไซเคลิ
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การใชหนวยความจาํ

หนวยความจาํของเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพมีชองเสียบ Dual Inline Memory Module (DIMM) 1 ชอง ใชชองเสียบ DIMM เพ่ืออัปเกรดเครื่องพิมพดวย
อุปกรณตอไปน้ี

● หนวยความจําเคร่ืองพิมพที่มากขึ้น (DIMM มีใหเลือกทั้งแบบ 64, 128 และ 256 MB)

● ภาษาเครื่องพิมพและตวัเลือกเคร่ืองพิมพบน DIMM อ่ืนๆ

หมายเหต:ุ หากตองการส่ังซ้ือ DIMM โปรดดู อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณประกอบ ในหนา 121

คุณอาจตองการเพิ่มหนวยความจําเคร่ืองพิมพ หากคุณพิมพกราฟกที่ซับซอนหรือเอกสาร HP postscript level 3
emulation เปนประจํา หรือใชแบบอักษรที่ดาวนโหลดจํานวนมาก นอกจากน้ี หนวยความจําเพ่ิมจะชวยใหเคร่ืองพิมพ
สามารถพิมพสําเนาหลายชดุโดยมีการเรียงชุดดวยความเร็วสูงสุด

กอนที่จะส่ังซ้ือหนวยความจําเพ่ิมเติม ใหดูขนาดหนวยความจําที่ตดิตั้งอยูในปจจุบัน โดยพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดทูี่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

การตดิตัง้ DIMM หนวยความจาํ
คุณสามารถติดตัง้หนวยความจําเพ่ิมเตมิสําหรับเคร่ืองพิมพ หรือสามารถตดิตั้ง DIMM สําหรับแบบอักษรเพ่ือใหเคร่ืองพิมพ
สามารถพิมพอักขระตางๆ ได (ตัวอยาง ภาษาจีนหรือตัวอักษรในภาษาไซริลลิก)

ขอควรระวัง: ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM ไดรับความเสียหาย ขณะจับ DIMM ใหสวมแถบขอมือกันไฟฟาสถิต หรือหม่ัน
แตะที่ผิวของชุดกันไฟฟาสถิตของ DIMM บอยๆ กอนจะจับโลหะที่เคร่ืองพิมพ

การตดิตั้ง DIMM สําหรับหนวยความจาํและแบบอักษร
1. ปดเคร่ืองพิมพ และถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด

2. ที่ดานขวาของเครื่องพิมพ เปดฝาชองใส DIMM
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3. หากตองการเปลี่ยน DIMM ที่ติดตัง้อยูแลว ใหงางสลักที่อยูแตละขางของชองเสียบ DIMM ออกจากกัน ยกชองเสียบ
DIMM ขึ้น และดึงออก

4. นํา DIMM อันใหมออกจากซองบรรจุกันไฟฟาสถิต และหาตําแหนงรอยบากทางดานลางของ DIMM

5. ในขณะที่ถือ DIMM โดยจับที่ขอบ ใหจัดวางรอยบากบน DIMM ในตรงกับแถบในชอง DIMM ในแนวเอียง

6. กด DIMM ลงสลักทั้งสองยึด DIMM เม่ือการตดิตั้งถูกตอง จะมองไมเห็นหนาสัมผัสที่เปนโลหะ

หมายเหต:ุ หากคุณรูสึกตดิขัดเม่ือใส DIMM ตรวจดูวารอยบากที่ดานลางของ DIMM อยูในแนวเดียวกับแถบในชอง
เสียบ หากยงัไมสามารถใส DIMM ได โปรดตรวจสอบวาคุณใส DIMM ถูกประเภท
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7. ปดฝาชองใส DIMM

8. ตอสายไฟและสายเคเบิล USB หรือเครือขาย และเปดเคร่ืองพิมพ

9. หลังติดตัง้หนวยความจํา DIMM ดูที่ การเปดใชหนวยความจํา ในหนา 92

การเปดใชหนวยความจํา

หลังจากตดิตั้ง DIMM หนวยความจํา คุณจะตองตั้งใหไดรเวอรเคร่ืองพิมพรับรูหนวยความจําใหมที่เพ่ิมเขาไป

การใชหนวยความจาํใน Windows

1. ที่เมนู Start ใหไปที่ Settings และคลิกท่ี Printers หรือ Printers and Faxes

2. เลือกเคร่ืองพิมพน้ี และเลือก Properties

3. ที่แถบ Configure คลิก More

4. ในสวน Total Memory ใหพิมพตัวเลขหรือเลือกจํานวนหนวยความจําทั้งหมดที่ตดิตั้งไวแลว

5. คลิก OK

ตรวจสอบการตดิตั้ง DIMM
เปดเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพอยูในสถานะ พรอม หลังจากผานลําดับของการเริ่มเปดเคร่ืองแลว หากขอความแสดง
ขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหดําเนินการดังตอไปน้ี:

1. ใหพิมพหนาแสดงการกําหนดคา โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

2. ตรวจสอบสวน การตั้งคาและตัวเลือกที่ติดตัง้ไว ในหนาการกําหนดคา และเปรียบเทียบกับหนาการกําหนดคาที่คณุพิมพ
ไวกอนการติดตั้ง DIMM

3. DIMM อาจติดตั้งไมถูกตอง ตดิตั้งอีกคร้ังโดยทําตามขั้นตอนเดมิ

-หรอื-

DIMM อาจมีขอบกพรอง ลองใช DIMM ใหม
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การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถแก
ไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ การด ูHP ToolboxFX ในหนา 75

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิกหนา บรกิาร

3. ในพื้นที่ โหมดการทาํความสะอาด คลิก เริ่มตน เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนา แลวกลับไปสูสถานะ พรอม เม่ือกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ
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การอปัเกรดเฟรมแวร
ในการอัปเกรดเฟรมแวรของเคร่ืองพิมพ ใหดาวนโหลดไฟลอัปเดตเฟรมแวรจาก www.hp.com/go/
ljcp1510series_software และบันทึกไฟลในเครือขายหรือคอมพิวเตอร
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10 การแกปญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตน

● ขอความบนแผงควบคุมและการแจงขอมูลสถานะ

● กระดาษติด

● ปญหาคุณภาพการพิมพ

● ปญหาที่เก่ียวกับงานพิมพ

● ปญหาที่เก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● ปญหาของเครื่อง Macintosh
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกไขปญหาเบือ้งตน
หากคุณพบปญหาเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ใหใชรายการที่ตองตรวจสอบตอไปน้ีในการคนหาสาเหตุของปญหา

● ปล๊ักไฟเคร่ืองพิมพเสียบอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพเปดอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพอยูในสถานะ พรอม หรือไม

● สายเคเบิลที่จําเปนทั้งหมดเชื่อมตออยูหรือไม

● ตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

● ตลับหมึกที่เพ่ิงเปล่ียนเม่ือเร็วๆ น้ีไดรับการติดตัง้อยางถูกตองหรือไม และดึงแท็บท่ีตลับหมึกออกแลวหรือยงั

โปรดดูที่คูมือเร่ิมตนหากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการตดิตั้งและการตั้งคา

หากคุณไมพบวิธีแกปญหาในคูมือเลมน้ี โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1510series

ปจจยัที่มีผลตอประสทิธภิาพของเครือ่งพมิพ

ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB
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ขอความบนแผงควบคมุและการแจงขอมลูสถานะ
ขอความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเคร่ืองพิมพปจจุบันหรือสถานการณที่ตองมีการดําเนินการ

ขอความการแจงขอมูลสถานะจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร (นอกเหนือจากขอความบนแผงควบคุม) เม่ือเคร่ืองพิมพมี

ปญหาบางอยาง หากมีขอความการแจงขอมูลสถานะ  จะปรากฏในคอลัมน การแจงขอมลูสถานะ ในตารางตอไปน้ี

ขอความบนแผงควบคมุจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจตองรับทราบขอความโดยกด OK เพ่ือเร่ิมพิมพตอ หรือกด X เพ่ือ
ยกเลิกงานพิมพ บางคร้ังเม่ือมีขอความ งานพิมพที่คางอยูอาจพิมพไมเสร็จ หรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หาก
ขอความเก่ียวของกับการพิมพและคณุสมบัติทําตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏ
ขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

สําหรับบางขอความ การรีสตารทเคร่ืองพิมพอาจแกปญหาได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสง
ซอม

ขอความบนแผงควบคมุ การแจงขอมลูสถานะ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

10.XXXX Supply error
(10.XXXX อปุกรณสิน้เปลอืงผดิ
พลาด)

ไมมีหรืออาน e-label ของตลับหมึก
พมิพไมได

● 10.0000 = ขอผดิพลาด e-label
สีดํา

● 10.0001 = ขอผดิพลาด e-label
สีน้ําเงิน

● 10.0002 = ขอผดิพลาด e-label
สีแดง

● 10.0003 = ขอผดิพลาด e-label
สีเหลือง

● 10.1000 = ไมมี e-label สีดาํ

● 10.1001 = ไมมี e-label สี
น้ําเงิน

● 10.1002 = ไมมี e-label สีแดง

● 10.1003 = ไมมี e-label สี
เหลือง

การติดตั้งตลับหมึกพิมพอกีคร้ัง

ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

หากยงัแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับ
หมึก

49 Error (49 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

50.X Fuser error (50.X ฟวเซอรผดิ
พลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกีย่วกบั
ฟวเซอร

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 25 นาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
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เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

51.XX Error (51.XX ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจาก
ฮารดแวรภายในเครื่อง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

54.XX Error (54.XX ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพพบขอผดิพลาดของเซ็น
เซอรภายในตวัใดตัวหนึง่

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

55.X Error (55.X ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

57 Fan error (57 พดัลมผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพมีปญหาเกี่ยวกับพัดลมใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

59.X Error (59.X ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพมีปญหาเกี่ยวกับมอเตอรตัว
ใดตัวหนึง่

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม
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หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

79 Error (79 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผดิพลาดจาก
เฟรมแวรภายในเครื่อง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

79 Service error (79 เกดิขอผดิ
พลาดทีบ่รกิาร)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

มีการตดิตัง้ DIMM ทีไ่มสามารถใชรวม
กนัได

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ตดิตัง้ DIMM ทีเ่คร่ืองพิมพ
สนบันสนุน โปรดดรูายการ
DIMM ทีเ่คร่ืองสนับสนนุที่
บริการและการสนบัสนุน
ในหนา 125 โปรดดูคําแนะนํา
ในการติดตั้ง DIMM ที่ การติดตั้ง
DIMM หนวยความจํา
ในหนา 90

3. เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

<Color> in wrong position
(<Color> อยูในตาํแหนงไมถกูตอง)

ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพไวในชองทีไ่มถูก
ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแต
ละตลับอยูในชองที่ถกูตอง การติดตั้ง
ตลับหมกึพมิพจะเรียงลําดบัจากดานบน
ถงึดานลาง ดังนี ้สีเหลือง, สีแดง, สี
น้าํเงิน, สีดํา

Front Door open (ชองเปดอยู) ฝาปดดานหนาของเคร่ืองพิมพเปดอยู ปดฝา

Genuine HP supply installed
(ตดิตัง้อุปกรณสิน้เปลอืงของแทของ
HP)

ตดิตัง้อุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP
ขอความนีจ้ะปรากฏขึ้นชัว่ครูหลังจาก
ตดิตั้งอุปกรณสิ้นเปลือง และแทนที่ดวย
ขอความ พรอม

ไมตองดําเนินการใดๆ

Incorrect supplies (อปุกรณสิน้
เปลอืงไมถกูตอง)

ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพในชองที่ไมถกูตอง
มากกวาหนึง่ตลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแต
ละตลับอยูในชองที่ถกูตอง การติดตั้ง
ตลับหมกึพมิพจะเรียงลําดบัจากดานบน
ถงึดานลาง ดังนี ้สีเหลือง, สีแดง, สี
น้าํเงิน, สีดํา

Install <Color> cartridge (ตดิตัง้
ตลบัหมกึพมิพ <Color>)

ยงัไมไดติดตั้งตลับหมึกพิมพหรือติดตัง้
ในเคร่ืองพิมพไมถกูตอง

ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพ โปรดดูที ่เปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ ในหนา 87

Jam in <location> (กระดาษตดิใน
<location>)

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นาํกระดาษที่ตดิออกจากตําแหนงที่ระบุ
เคร่ืองควรจะเริ่มพมิพตอ หากเครื่องไม
ทาํงานตอ ใหลองสั่งพิมพงานอีกคร้ัง
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หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดด ูบริการและการ
สนบัสนนุ ในหนา 125

Load paper (ใสกระดาษ) ถาด 2 วางเปลา ใสกระดาษใน ถาด 2

Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใส
ถาด # <TYPE> <SIZE>)

มีการกาํหนดคาประเภทและขนาด
กระดาษทีต่องการสําหรับงานพมิพใน
ถาดแลว แตยงัไมไดใสกระดาษในถาด
นัน้

ใสกระดาษที่ถกูตองในถาดนัน้ หรือกด
ตกลง เพ่ือใชกระดาษในถาดอื่น

Load tray 1 plain <SIZE> (ใส
ถาด 1 ธรรมดา <SIZE>)

Cleaning mode (โหมดการทาํความ
สะอาด) [OK] to start

เคร่ืองพิมพพรอมสําหรับกระบวนการ
ทําความสะอาด

ใสกระดาษธรรมดาขนาดทีร่ะบุใน ถาด
1 และกด OK

Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใส
ถาด 1 <TYPE> <SIZE>)

ไมไดกําหนดคาประเภทและขนาด
กระดาษทีต่องการสําหรับงานพมิพใน
ถาดใด

ใสกระดาษที่ถกูตองในถาด 1 หรือกด
OK เพื่อใชกระดาษในถาดอื่น

Manual feed <TYPE> <SIZE>
(ปอนดวยตนเอง <TYPE> <SIZE>)

Press [OK] (กด [OK]) for
available media (สาํหรบัวัสดพุมิพที่
มอียู)

ตัง้คาเคร่ืองพมิพไวในโหมดปอนดวย
ตนเอง

กด OK เพือ่ลบขอความ หรือ ใส
กระดาษทีถ่กูตองในถาด 1

Memory is low (หนวยความจาํเหลอื
นอย)

Press [OK] (กด [OK])

หนวยความจําของเครื่องพมิพเกือบเต็ม กด ตกลง เพือ่สิ้นสุดงาน หรือกด X เพือ่
ยกเลิกงานพมิพ

แยกงานพิมพนัน้ออกเปนงานพมิพที่
เล็กลงกวาเดิม โดยมีจํานวนหนาทีล่ด
นอยลง

สําหรับขอมูลเกีย่วกับการเพิ่มหนวย
ความจําของเคร่ืองพมิพ โปรดด ูการติด
ตัง้ DIMM หนวยความจํา ในหนา 90

Misprint (พมิพผดิ)

Press [OK] (กด [OK])

กระดาษอาจดเีลยเล็กนอยเมื่อเล่ือนผาน
เคร่ืองพมิพ

กดปุม ตกลง เพือ่ลบขอความ

Non HP Supply installed (ตดิตัง้
อปุกรณสิน้เปลอืงทีไ่มใชของ HP)

ตดิตัง้อปุกรณส้ินเปลืองทีไ่มใชของ HP หากคุณมั่นใจวาคณุซื้ออุปกรณสิ้น
เปลืองของแทของ HP โปรดไปที่
www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกนัของ HP ไมครอบคลุมถงึ
บริการหรือการซอมแซมเนื่องจากการ
ใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

Order <color> cartridge (สัง่ซือ้
ตลบัหมกึพมิพ <color>)

ตลับหมึกพมิพทีร่ะบุใกลหมดอายุการใช
งาน

ส่ังซื้อตลับหมกึพมิพทีแ่จงในขอความ
การพิมพยงัคงดาํเนินตอไป จนกวา
Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลับหมกึพมิพ <color>)
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดจาก อุปกรณสิ้น
เปลืองและอุปกรณประกอบ
ในหนา 121

Order supplies (สัง่ซือ้อปุกรณสิน้
เปลือง)

อุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่กลหมดมีมากกวา
หนึ่งอยาง

ตรวจดเูคร่ืองวัดระดับหมึกบนแผงควบ
คมุ หรือพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองออกมาเพื่อดวูาตลับใดมีหมึก
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เหลือนอย โปรดดทูี ่พมิพหนาขอมูล
ในหนา 74

สัง่ซื้อตลับหมกึพมิพทีแ่จงในขอความ
การพิมพยังคงดําเนนิตอไป จนกวา
Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ <color>)
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดจาก อุปกรณส้ิน
เปลืองและอุปกรณประกอบ
ในหนา 121

Print failure (พมิพไมสําเรจ็)

Press [OK] (กด [OK]) หากยงัผดิ
พลาดอยู ใหปดเครือ่งกอนเปดใหม

เคร่ืองพมิพไมสามารถประมวลผลหนา
ได

กด ตกลง เพื่อเร่ิมพมิพงานตอ แตอาจมี
ผลกระทบตอคณุภาพงานพิมพ

หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปด
เคร่ืองพมิพแลวเปดใหม สงงานพิมพ
ใหม

Rear Door open (ชองเปดอยู) ฝาปดดานหลังของเครื่องพิมพเปดอยู ปดฝา

Remove shipping locks from
<color> cartridge (ถอดตวัลอ็คออก
จากตลบัหมกึ <color>)

ตวัล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพตดิตั้งอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดตัว
ล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพแออกแลว

Remove shipping locks from
all cartridges (ถอดตวัลอ็คออกจาก
ตลบัหมกึทัง้หมด)

ตวัล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพตดิตั้งอยูในตลับหมึกพิมพหนึ่ง
ตลับหรือหลายตลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดตัว
ล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพแตละตลับออกแลว

Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลับหมกึพมิพ <color>)

หมึกพมิพในตลับหมด เปล่ียนตลับหมึก โปรดดทูี ่เปล่ียนตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 87

Replace supply (เปลี่ยนอปุกรณสิน้
เปลอืง)

Override in use (มกีารใชการแทน
ที)่

รายการเมนู Print quality (คณุภาพ
การพมิพ) Replace supplies
(เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง) ตั้งคาเปน
Override out (เมือ่พจิารณาวาหมด)

คณุยงัสามารถพมิพงานตอไดจนกวา
คณุจะพจิารณาวาคณุภาพในการพิมพ
งานลดลง

โปรดดทูี ่เมน System setup (การตั้ง
คาระบบ) ู ในหนา 51

Tray 2 jam (ถาด 2 กระดาษตดิ)

Clear jam and then (ดงึกระดาษที่
ตดิออกและ) Press [OK] (กด [OK])

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นาํกระดาษที่ตดิออกจากตําแหนงที่ระบุ
และกด OK

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP โปรดดทูี ่บริการและ
การสนบัสนนุ ในหนา 125

Unexpected size in tray # (ขนาด
ทีไ่มทราบในถาด #)

Load [size] (ใส [size]) Press
[OK] (กด [OK])

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษทีพ่มิพใน
ถาดทีไ่มตรงกบัการกําหนดคาของถาด
นัน้

ใสกระดาษทีถ่กูตองลงในถาด หรือ
กาํหนดคาถาดตามขนาดกระดาษทีใ่ส
ลงไป โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 25

Used <color> Cartridge in use
(มีการใชตลับหมกึ <color> ทีใ่ชแลว)

ตรวจพบและยอมรับตลับหมึกพมิพแบบ
เตมิ

ไมตองดําเนินการใดๆ

Used supplies in use (มกีารใช
อปุกรณสิน้เปลอืงทีใ่ชแลว)

ตดิตั้งตลับหมึกพมิพแบบเตมิ ไมตองดําเนินการใดๆ

Used supply installed (ตดิตัง้
อปุกรณสิน้เปลอืงทีใ่ชแลว)

To accept (ในการยอมรบั) Press
[OK] (กด [OK])

ตดิตั้งตลับหมึกพมิพแบบเตมิ กด OK เพือ่ดําเนนิการตอ
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ขอความบนแผงควบคมุ การแจงขอมลูสถานะ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

การพมิพสองหนาดวยตวัเอง

Load tray # (ใสถาด #) Press [OK]
(กด [OK])

ดานแรกของงานพิมพสองดานดวยตน
เองไดรับการพมิพแลว และตองใส
กระดาษเพื่อพมิพหนาทีส่อง

ใสกระดาษในถาดทีร่ะบโุดยใหดานที่
พิมพแลวหงายขึ้น และดานบนของ
กระดานหันออกจากตัวคุณ และกด OK

ขอผดิพลาดของอปุกรณ

Press [OK] (กด [OK])

เกดิขอผิดพลาดภายใน กด ตกลง เพือ่เร่ิมพมิพงานตอ

ไดรเวอรไมถกูตอง

Press [OK] (กด [OK])

คณุกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมถูก
ตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง
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กระดาษตดิ
ใชภาพประกอบน้ีเพ่ือหาตําแหนงของกระดาษติด สําหรับคําแนะนําในการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ แกปญหากระดาษ
ติด ในหนา 104

1

3
2 4

1 ถาดกระดาษออก

2 ถาด 1

3 ถาด 2

4 ฟวเซอร (หลังฝาปดดานหลัง)

การแกไขกระดาษตดิ

เม่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

ใช HP ToolboxFX เพ่ือเปดคณุลักษณะการแกไขกระดาษติด

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ HP ToolboxFX ในหนา 16

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ การแกไขกระดาษตดิ เลือก เปด จากรายการดรอปดาวน

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ1

สาเหตุ วธิแีกไข

ปรับตวักัน้ความยาวและความกวางของกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกัน้ใหชิดกบัปกกระดาษ

กระดาษไมตรงตามขอกาํหนด ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของ HP เทานั้น โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 19

กระดาษทีคุ่ณบรรจุนั้นเคยใชงานกบัเคร่ืองพมิพหรือเคร่ืองถายเอกสารมา
แลว

อยาใชกระดาษทีผ่านการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

บรรจุกระดาษในถาดปอนไมถกูวิธี นาํกระดาษสวนทีเ่กนิออกจากถาดปอนกระดาษ ตรวจดวูาปกกระดาษอยูใต
เคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสดุในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดุพมิพ ในหนา 25
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สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ1

สาเหตุ วธิแีกไข

กระดาษเบี้ยว ปรับตวักั้นกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกัน้กระดาษเพื่อ
ใหพอดีกบัปกกระดาษโดยไมทาํใหบิดเบี้ยว

กระดาษโคงงอหรือเกาะตดิกนั นาํกระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศา หรือควํ่ากระดาษลง ใส
กระดาษกลับเขาไปในถาด

หมายเหต:ุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกดิไฟฟาสถติ ซึ่ง
อาจทําใหกระดาษเกาะตดิกนัได

มกีารนํากระดาษออกไปกอนทีจ่ะออกมาทางถาดกระดาษออก รอใหหนาทีพ่ิมพแลวออกมาทีถ่าดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยบิ
ออกมา

สภาพกระดาษทีใ่ชไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาดไมดงึกระดาษ หยบิกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษมีน้าํหนักเกนิ 163 g/m2 เคร่ือง
จะไมสามารถดึงกระดาษจากถาดได

กระดาษที่ใชมีขอบที่ไมเรียบหรือเปนหยัก เปล่ียนกระดาษ

กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนนู กระดาษทีเ่ปนรูหรือมีลายนนูจะดงึแยกจากกนัไดยาก ใหปอนกระดาษทลีะ
แผน

เกบ็รักษากระดาษไมถกูตอง เปล่ียนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหบีหอเดมิที่ไดมาและเกบ็
ในทีท่ี่เหมาะสม

1 หากเคร่ืองพิมพยงัคงเกิดปญหากระดาษติดอยู โปรดตดิตอฝายสนบัสนนุลูกคาของ HP หรือผูใหบริการทีไ่ดรับอนญุาตของ HP

แกปญหากระดาษตดิ

กระดาษตดิในถาด 1

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

1. หากคณุมองเห็นกระดาษที่ติดอยู ใหดึงกระดาษที่ตดิออกมาตรงๆ
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2. หากคุณมองไมเห็นกระดาษที่ติดอยู ใหเปดฝาผดิ ถาด 1 และดึง ถาด 2 ออกมา

1

2

3. ผลักแท็บทั้งสองดานลงเพื่อปลดแผง ถาด 1

4. นํากระดาษที่ตดิอยูออกโดยดึงออกมาตรงๆ

ขอควรระวงั: อยาดึงกระดาษที่ตดิขึ้น ใหแนใจวาดึงออกมาตรงๆ

5. ผลักแท็บทั้งสองดานลงเพื่อปลดแผง ถาด 1
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6. ใส ถาด 2 กลับเขาที่เดิม

2

1

กระดาษตดิใน ถาด 2

1. ดงึ ถาด 2 ออกมาแลวนําไปวางบนที่ราบ

1

2

2. นํากระดาษที่ติดอยูออกโดยดงึออกมาตรงๆ
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3. ใส ถาด 2 กลับเขาที่เดิม

2

1

4. กด OK เพ่ือพิมพตอ

กระดาษตดิบรเิวณฟวเซอร

1. เปดฝาปดดานหลัง

2. นํากระดาษที่ตดิออก

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ
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3. ปดฝาปดดานหลัง

กระดาษตดิในถาดกระดาษออก

1. มองหากระดาษที่ติดอยูในบริเวณถาดกระดาษออก

2. นํากระดาษที่มองเห็นไดออกใหหมด

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

3. เปดแลวปดฝาปดดานหลังเพ่ือใหขอความหายไป
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ปญหาคณุภาพการพมิพ
คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้งเน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ

ตรวจสอบทุกคร้ังใหแนใจวาการตั้งคา ประเภท ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับประเภทของกระดาษทีคุ่ณใชอยู

ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การเปดไดรเวอร
เคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ ในหนา 14

ใชสวน การตัง้คาอุปกรณ ใน HP ToolboxFX เพ่ือปรับการตัง้คามีสงผลตอคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การดู HP
ToolboxFX ในหนา 75

และใช HP ToolboxFX เพ่ือชวยในการแกไขปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การใช HP ToolboxFX เพ่ือแกไข
ปญหาคณุภาพการพิมพ ในหนา 114

ระบแุละแกไขขอบกพรองในการพมิพ

ใชรายการตรวจสอบและแผนภูมิแสดงปญหาคุณภาพการพิมพในสวนน้ี เพ่ือแกปญหาคุณภาพการพิมพ

รายการตรวจสอบคุณภาพการพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

2. หากคุณใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว

3. พิมพหนาแสดงการกําหนดคาและหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดูท่ี พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

◦ ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือดูวาอุปกรณส้ินเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไม สําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ

◦ หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลเหลาน้ีอยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดูท่ี บริการและการสนับสนุน ในหนา 125 หรือแผนพับที่ใหมาในกลอง

4. พิมพหนาตัวอยางจาก HP ToolboxFX หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลน้ีออกมา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

5. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่นหากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

6. เร่ิมตนการทํางานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงมีอยู ใหเลือกตัวเลือกใด
ตวัเลือกหน่ึงตอไปน้ี:

◦ หากปญหาน้ีปรากฏในทุกหนาที่พิมพ โปรดดทูี่ ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 109

◦ หากปญหาน้ีปรากฏในหนาที่พิมพสีเทาน้ัน โปรดดูที่ การแกปญหาที่เกิดกับเอกสารสี ในหนา 113

ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทัว่ไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตวัอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา ไมวาจะพิมพสีหรือพิมพสีดําเทาน้ัน หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแก
ไขปญหาของตวัอยางแตละตัวอยาง
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งานพิมพสีซีดหรือจาง สื่อที่ใชไมถกูตองตามขอกาํหนดรายละเอียดของ
HP

ใชสือ่ที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP 

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพ่ือ
ตรวจสอบอายุการใชงานทีเ่หลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

มีผงหมึกเลอะเปนจุด วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกําหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 93

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึ้นทีส่ื่อสําหรับพิมพแผน
นัน้แผนเดียว

ใหลองพิมพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพื้นผิว
ของกระดาษชื้นเปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอรสี

ปกกระดาษทีใ่ชคณุภาพไมดกีระบวนการผลิต
อาจทําใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอรสี

มร้ิีวหรือแถบในแนวตัง้ปรากฏบนหนากระดาษ

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

a
a
a
a
a

c
c
c
c
c

b
b
b
b
b

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพ่ือ
ตรวจสอบอายุการใชงานทีเ่หลืออยู โปรดดูที่
พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สภาพอากาศที่แหงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําให
โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

การตั้งคาโหมดการพิมพเพิม่เติมไมถกูตอง ลอง
พมิพงานอีกคร้ังโดยใชโหมดการพิมพเพิม่เตมิ
การโอนภาพ การตัง้คา กระดาษแหง

โปรดดูที ่โหมดการพิมพเพิ่มเตมิ ในหนา 79

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87
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มีรอยเปอนหมึกบนกระดาษ วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวา
ตวักัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทาง
ผานกระดาษ

ทําความสะอาดตวักั้นกระดาษ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93

หมึกจะเลอะออกไดงายเมื่อสัมผสัถูก ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พมิพลงบนสือ่ในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพมิพความเร็วในการพมิพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93

รอยเปอนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานทีพ่ิมพ ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พมิพลงบนสือ่ในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพมิพความเร็วในการพมิพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินจิฉัยคณุภาพ
การพิมพ โปรดดทูี ่การดู HP ToolboxFX
ในหนา 75

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู บริการและการ
สนับสนนุ ในหนา 125 หรือแผนพับทีอ่ยูใน
กลองผลิตภัณฑ

ตลับหมึกอาจมีปญหา ในการตรวจดวูาตลับหมึกพมิพมีปญหาหรือไม
ใหเปด HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินิจฉัย
คุณภาพการพมิพ โปรดดูที ่การด ูHP
ToolboxFX ในหนา 75

รอยเปอนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานที่ไม
พมิพ

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินจิฉัยคณุภาพ
การพิมพ โปรดดทูี ่การดู HP ToolboxFX
ในหนา 75

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู บริการและการ
สนับสนนุ ในหนา 125 หรือแผนพับทีอ่ยูใน
กลองผลิตภัณฑ
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งานทีพ่ิมพไดมีตวัอักษรผิดรูป วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปน
คล่ืน แสดงวาคุณอาจตองนาํเคร่ืองสแกนแบบ
เลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี ใหตดิตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP ด ูบริการและการสนบัสนุน
ในหนา 125 หรือแผนพับทีอ่ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

งานที่พมิพไดมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พิมพลงบนสื่อในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คณุใชพิมพความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนกั

รายการเมน ูบรกิาร Less paper curl (ลดการ
มวนงอของกระดาษ) ตั้งคาเปน Off (ปด)

ใชเมนแูผงควบคุมเพือ่เปล่ียนการตั้งคา โปรดดทูี่
การใชเมนขูองแผงควบคุม ในหนา 50

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

อุณหภมูิและความชืน้สูงอาจทาํใหกระดาษมวน
งอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ขอความหรือภาพกราฟกในหนาเอกสารทีพ่ิมพ
ออกมาเอียง

ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษหรือสื่อสําหรับ
พิมพอยางถกูตอง และปรับตัวกั้นกระดาษไม
แนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดพุิมพ ในหนา 25

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หนาเอกสารทีพ่ิมพออกมายนหรือพบั ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและ
ตัวกัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดู
ที ่การใสกระดาษและวัสดพุมิพ ในหนา 25

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180 องศา

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

มีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรทีพ่ิมพ ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี
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ภาพทีป่รากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดํา
เขม) ยงัปรากฏซ้ําในสวนที่เหลือของหนา
กระดาษ (เปนโทนสีเทา)

การตัง้คาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการ
พมิพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหเปล่ียนโทน
(ความเขม) ของพื้นทีท่ี่เกดิภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหกลับหนา
เอกสาร 180 องศาเพื่อพมิพภาพทีอ่อนกวากอน

ลําดับของภาพทีพ่มิพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดบัภาพทีจ่ะพิมพตวัอยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถัดลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเคร่ืองพิมพ หากเกดิปญหาขึ้นกบังานพิมพอีก ใหปด
เคร่ืองพิมพประมาณ 10 นาท ีแลวเปด
เคร่ืองพิมพเพื่อเร่ิมพมิพงานใหมคร้ัง

การแกปญหาทีเ่กดิกบัเอกสารสี

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือคุณพิมพงานสี

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพมิพเอกสารสีออกมาเปนสีดําเทานัน้ คณุไมไดเลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

เลือกโหมดสีแทนโหมดสีเทา

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพทีเ่ลือกในโปรแกรมไมถกู
ตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถกูตอง

อาจตั้งคาคอนฟกเคร่ืองพมิพไมถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคา (โปรดดทูี ่พมิพหนา
ขอมูล ในหนา 74) หากไมมีสีปรากฏในหนา
แสดงการกําหนดคา ใหตดิตอฝายบริการลูกคา
ของ HP ด ูบริการและการสนับสนนุ
ในหนา 125 หรือแผนพับทีอ่ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

เคร่ืองไมพมิพสีใดสีหนึง่ หรือพิมพออกมาไมถูก
ตอง

เทปกาวอาจยังอยูบนตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ
จนหมดแลว

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

เคร่ืองพมิพอาจนาํมาใชงานทามกลางสภาพทีม่ี
ความชืน้สูงมาก

ตรวจดใูหแนใจวาความชืน้ในบริเวณทีใ่ชงาน
เคร่ืองพิมพไมสูงเกนิขอกําหนดเกีย่วกบัความชืน้

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมกึพมิพ
<color>) และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87

สทีี่พมิพไดไมสม่ําเสมอหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก
พมิพใหม

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจเสียหาย ใหนําตลับหมึกพมิพของสีทีพ่ิมพไมสม่ําเสมอ
ออกมา แลวใสกลับเขาไปใหม

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมกึพมิพ
<color>) และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 87
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

สบีนหนาเอกสารทีพ่มิพไดไมตรงกับสีที่ปรากฏ
บนหนาจอ

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

สีทีเ่หน็บนหนาจอคอมพวิเตอรตางจากทีพ่ิมพ
ออกมา

โปรดดูที ่การเทยีบสี ในหนา 62

หากเครื่องไมพมิพสีทีอ่อนมากหรือสีทีเ่ขมมาก
ซึ่งปรากฏบนหนาจอ โปรแกรมซอฟตแวร
อของคุณอาจตคีวามสีทีอ่อนมาก วาเปนสีขาว
และสีทีเ่ขมมาก วาเปนสีดํา

หากเปนเพราะสาเหตุนี ้ใหหลีกเล่ียงการใชสีที่
เขมมากๆ หรือออนมากๆ

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

ลวดลายบนเอกสารสีทีพ่ิมพไดไมสม่ําเสมอ สื่อทีใ่ชพิมพอาจหยาบเกนิไป ใหใชกระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพทีเ่รียบ เชน
กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสีโดยทั่วไป กระดาษที่เรียบกวายอมให
งานพมิพทีด่กีวา

การใช HP ToolboxFX เพือ่แกไขปญหาคณุภาพการพิมพ 
หมายเหต:ุ กอนดําเนินการตอ ใหพิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือจํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณสําหรับตลับหมึก
พิมพแตละตลับ โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 74

คุณสามารถพิมพหนาซ่ึงชวยระบุตลับหมึกพิมพที่ทําใหเกิดปญหาไดจากซอฟตแวร HP ToolboxFX หนาการแกปญหา
คุณภาพการพิมพจะพิมพแถบระดบัสี 5 แถบ ซ่ึงแบงออกเปนสวนที่เหล่ือมทับกัน 4 สวน ดวยการพินิจพิเคราะหแตละสวน
คุณจะแยกแยะขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหน่ึงได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีน้ําเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

● หากมีรอยแตมหรือจุดปรากฏในสวนใดสวนหน่ึงเพียงสวนเดียว ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพของสวนน้ัน

● หากมีรอยแตมหรือเสนปรากฏมากกวาหน่ึงสวน ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เหมือนกับสีของรอยแตมหรือเสนดงักลาว
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● หากมีจุด รอยแตม หรือเสนปรากฏเปนรูปแบบซํ้าๆ บนหนากระดาษ ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การทํา
ความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 93 หลังจากทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว ใหพิมพหนาการแกปญหาคุณภาพการ
พิมพอ่ืนเพ่ือดูวาขอบกพรองยังมีอยูหรือไม

● หากยงัเกิดปญหาน้ีอยู ใหลองดําเนินการดังน้ี:

◦ โปรดดู ปญหาคุณภาพการพิมพ ในหนา 109 ในคูมือน้ี

◦ ไปที่ www.hp.com/support/ljcp1510series

◦ ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดู ขอตกลงการใหบริการ HP Care PackTM ในหนา 130 ในคูมือน้ี

การพมิพหนาการแกปญหาคณุภาพการพมิพ

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ การด ูHP ToolboxFX ในหนา 75

2. คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลอื แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3. คลิกปุม พมิพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาที่พิมพ

การปรับเทยีบเครือ่งพมิพ

หากคณุประสบปญหาดานคุณภาพการพิมพไมวารูปแบบใดก็ตาม ใหปรับเทียบเคร่ืองพิมพ

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ การด ูHP ToolboxFX ในหนา 75

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาเครือ่งพมิพ แลวคลิกหนา คณุภาพการพมิพ

3. ในสวน การปรับเทียบสี ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย ปรับเทยีบเดีย๋วนี้

4. คลิก ใช เพ่ือปรับเทียบเคร่ืองพิมพทันที

THWW ปญหาคุณภาพการพิมพ 115

http://www.hp.com/support/ljcp1510series


ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ
ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

หนาเอกสารทีพ่ิมพวางเปลา คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพมิพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่ําลังพิมพเพื่อดวูาเนื้อหามี
อยูครบทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพิมพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเคร่ืองพมิพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

เคร่ืองพมิพกระดาษชามาก สื่อสําหรับพิมพประเภททีม่ีน้ําหนกัมากอาจเปน
สาเหตุใหพมิพงานไดชา

ลองพมิพบนกระดาษอื่น

เอกสารทีม่ีรายละเอียดซับซอนอาจพมิพไดชา การใหความรอนทีเ่หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพิมพต่ําลง เพือ่ใหงานพิมพมีคณุภาพสูง
สุด

ไมพมิพหนาเอกสาร เครื่องพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เคร่ืองพิมพอยางถกูตองแลว

หากยงัเกดิปญหานีอ้ยู คุณอาจตองเปล่ียนลูกกล้ิง
ดงึกระดาษและแผนแยกกระดาษใหม โปรดดทูี่
บริการและการสนบัสนนุ ในหนา 125

สื่อสําหรับพิมพติดอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่กระดาษติด
ในหนา 103

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไม
ถกูตอง

● ถอดสายเคเบิล USB ทีต่ออยูทัง้สองดาน
ออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพมิพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทาํงานผานเคร่ืองคอมพวิเตอร
ของคณุ

เคร่ืองพมิพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนั
ได หากคุณมีฮารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ชื่อมตอกบัพอรต
เดียวกันกบัเคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ้าจรบ
กวนการทาํงานของเครื่องได หากตองการเชื่อม
ตอและใชเคร่ืองพมิพ คณุจะตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกบัอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร

116 บท 10   การแกปญหา THWW



ปญหาที่เกีย่วกบัซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
ปญหา วธิแีกไข

ไมมีไดรเวอรของเคร่ืองพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยุกตทีก่ําลังทํางานอยู ในการปด
โปรแกรมประยุกตทีม่ีไอคอนอยูใน system tray ใหคลิกปุมขวา
ของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ือง
คอมพิวเตอร

มขีอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึน้ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยุกตทีก่ําลังทํางานอยู ในการปด
โปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของ
เมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ตรวจสอบพืน้ทีว่างในไดรฟทีคุ่ณกาํลังติดตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
หากจําเปน ใหเพิ่มพืน้ที่วางใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวติดตั้ง
ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

● หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตั้งซอฟตแวร
เคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ● พมิพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตกิารทํางานของ
เคร่ืองพมิพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้หมดถกูตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม
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ปญหาของเครือ่ง Macintosh
แกไขปญหากบั Mac OS X

หมายเหต:ุ หากคุณกําลังติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชการเชือ่มตอ USB อยาเชื่อมตอสายเคเบิล USB กับเคร่ืองพิมพและ
คอมพิวเตอรกอนติดตั้งซอฟตแวร การเชือ่มตอสายเคเบิล USB จะทําให Mac OS X ติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติ แตการ
ติดตั้งจะไมถูกตอง คุณตองยกเลิกการติดตัง้เคร่ืองพิมพ ถอดสายเคเบิล USB ติดตัง้ซอฟตแวรจากแผนซีดีรอมของ
เคร่ืองพิมพ และเชื่อมตอสายเคเบิล USB เม่ือซอฟตแวรแจงใหคุณดําเนินการ

ไมมีรายชือ่ไดรเวอรเครื่องพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิิตกีารตัง้คาเครือ่งพมิพ) 

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจไมไดตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือตดิตัง้ไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่ประกอบดวยตวัอักษรสองตวั
สําหรับภาษาทีคุ่ณกาํลังใช หากจําเปน ใหตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดูคาํ
แนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ: LIBRARY/
PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดยที่
<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณกาํลังใช
ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

ชือ่เครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอืชือ่โฮสต Rendezvous จะไมปรากฏในรายชือ่เครือ่งพมิพที ่Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถูกตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากทานไมไดเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจเลือกประเภทการเชือ่มตอไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก USB, การพิมพทาง IP หรือ Rendezvous ไว ขึน้อยู
กบัประเภทของการเชื่อมตอ

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ทีไ่มถกูตอง พมิพหนาการกําหนดคา (โปรดดูที ่พิมพหนาขอมูล ในหนา 74) ตรวจสอบวาชือ่
เคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรง
กบัชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center
หรือ Printer Setup Utility

สายเคเบลิอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมทีม่ีคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกโดยอตัโนมตัใิน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถูกตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากทานไมไดเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจไมไดตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือตดิตัง้ไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่ประกอบดวยตวัอักษรสองตวั
สําหรับภาษาทีคุ่ณกาํลังใช หากจําเปน ใหตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดูคาํ
แนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ: LIBRARY/
PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดยที่
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกโดยอตัโนมตัใิน Print Center หรอื Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีคุ่ณกาํลังใช
ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมทีม่ีคุณภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพมิพ เร่ิมคิวการพมิพอีกคร้ัง เปด Print Monitor และเลือก Start Jobs

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต Rendezvous ที่ไมถกูตอง พมิพหนาการกําหนดคา (โปรดดูที ่พิมพหนาขอมูล ในหนา 74) ตรวจสอบวาชื่อ
เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรง
กบัชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ใน Print Center
หรือ Printer Setup Utility

ไฟล EPS พมิพดวยแบบอกัษรทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กดิขึ้นในบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตวัอกัษรทีอ่ยูในไฟล EPS ใหกบัเคร่ืองพมิพกอนทีจ่ะพมิพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนทีจ่ะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวยเลขฐาน
สอง (Binary Encoding)

คณุไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ขอผดิพลาดนีเ้กดิขึน้เม่ือไมมีการตดิตั้งซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพมิพ USB หากเพิม่การด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมือ่เชือ่มตอดวยสาย USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากทีเ่ลือกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีอ้าจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจดวูาเคร่ือง Macintosh ของคุณรองรับ USB และมีซอฟตแวร USB ที่
เหมาะสมจาก Apple

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัตกิาร Macintosh คุณเปน Mac OS X V10.28 ขึ้น
ไป

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

THWW ปญหาของเครื่อง Macintosh 119



เมือ่เชือ่มตอดวยสาย USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากทีเ่ลือกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

● ตรวจดูใหแนใจวาคณุไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟ
จากแหลงเชื่อมตอที่พวงกนั ปลดการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากแหลงเชื่อม
ตอที่พวงกนัและเชือ่มตอสายเคเบิลเขากบัพอรต USB โดยตรงที่
คอมพิวเตอรโฮสต

● ตรวจดูวามีฮบั USB ทีไ่มมีไฟเขามากกวาหนึง่ฮับ เชือ่มตอในแถวเดยีวกนั
หรือไม ปลดการเชือ่มตออุปกรณทัง้หมดจากแหลงเชื่อมตอทีพ่วงกนัและ
เชือ่มตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงทีค่อมพิวเตอรโฮสต

หมายเหต:ุ คยีบอรด iMac เปนฮับ USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ
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A อปุกรณสิน้เปลอืงและอปุกรณประกอบ

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

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

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

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

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในเอเชียแปซิฟก ไปที่ www.hp.com/paper/

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

สัง่ซือ้โดยตรงจาก HP
คุณสามารถเลือกซ้ือสินคาตามรายการตอไปน้ีไดโดยตรงจาก HP:

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

● วสัดสุิ้นเปลอืงและอุปกรณเสรมิ: หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ www.hp.com/go/
ljsupplies หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสําหรับทั่วโลก โปรดไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html หากตอง
การส่ังซ้ืออุปกรณเสริม โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp1510series

สัง่ซื้อผานผูใหบรกิารหรอืฝายสนบัสนนุ

หากตองการส่ังซ้ืออะไหลหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอศูนยบริการรับอนุญาตหรือผูใหการสนับสนุนของ HP

สัง่ซือ้โดยตรงผานซอฟตแวร HP ToolboxFX
HP ToolboxFX เปนซอฟตแวรเคร่ืองมือการจัดการเครื่องพิมพที่ออกแบบมาเพื่อใหการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ, การตรวจ
สอบ, การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง, การแกไขปญหา และการอัปเดตเปนเร่ืองงายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เปนไปได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับซอฟตแวร HP ToolboxFX โปรดดูที่ การดู HP ToolboxFX ในหนา 75
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หมายเลขชิน้สวน
ตาราง A-1  ชิ้นสวนสาํรองและอปุกรณสิ้นเปลอืง

ชิน้สวน หมายเลขชิน้สวน ชนดิ/ขนาด

ตลับหมึกพิมพ

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

CB540A ตลับหมึกพมิพสีดําทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

CB541A ตลับหมึกพมิพสีน้าํเงินทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

CB542A ตลับหมึกพมิพสีเหลืองทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

CB543A ตลับหมึกพมิพสีแดงทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

สายเคเบิล C6518A สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟตุ])

หนวยความจํา CB421A

CB422A

CB423A

64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM

128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM

256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
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ชิน้สวน หมายเลขชิน้สวน ชนดิ/ขนาด

วัสดพุิมพ C2934A 50 แผน

HP Color LaserJet Transparencies (letter)

C2936A 50 แผน

HP Color Laser Transparencies (A4)

Q1298A กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)

Q1298B กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)

HPU1132 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)

CHP410 500 แผน

กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)

HPJ1124 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (letter)

CHP310 500 แผน

กระดาษ HP LaserJet (A4)

Q6608A 100 แผน

กระดาษ HP Color Laser Photo, อาบมัน

Q6611A 150 แผน

กระดาษ HP Color Laser Brochure, อาบมัน (Letter)

Q6541A 200 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมันเล็กนอย (Letter)

Q6543A 150 แผน

กระดาษ HP Brochure Laser, เนือ้ดาน (Letter)

Q2546A 300 แผน

กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมัน

Q6549A 100 แผน

กระดาษ HP Photo, เนื้อดาน (Letter)

HPL285R 500 แผน

กระดาษ HP Color Laser (Letter)

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

ตาราง A-1  ชิน้สวนสาํรองและอปุกรณสิ้นเปลอืง (ตอ)
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B บรกิารและการสนบัสนนุ
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ขอความเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series การรับประกันจํากดัเวลาหนึง่ป

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

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

HP ไมรับประกันวา การปฏิบัตงิานของผลิตภัณฑของ HP จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากความผดิพลาด หากภายในเวลาอันสมควร HP
ไมสามารถซอมหรือทดแทนผลิตภัณฑใดๆ ใหอยูในสภาพดังที่ประกันไว ทานมีสิทธิที่จะขอรับเงินคืนเต็มจํานวนทันทีที่ทานสงผลิตภัณฑ
ดังกลาวคืน

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน

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

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

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกิด
จากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ 
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

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

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

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

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ฝายบรกิารลกูคาของ HP
บรกิารออนไลน

สําหรับการเรียกดูซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ขอมูลผลิตภัณฑ และขอมูลการสนับสนุนลาสุดตลอด 24 ชั่วโมงผาน
ทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com/support/ljcp1510series

ไปที่ www.hp.com/support/net_printing สําหรับขอมูลเก่ียวกับเซิรฟเวอรการพิมพภายนอก HP Jetdirect

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

บรกิารสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

ซอฟตแวรยทูลิติี,้ ไดรเวอร และขอมลูอเิลก็ทรอนกิส

www.hp.com/go/ljcp1510series_software

ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอ่ืนๆ ได

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

● แคนาดา: www.hp.ca/catalog/supplies

● ยโุรป: www.hp.com/ljsupplies

● เอเชียแปซิฟก: www.hp.com/paper/

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

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

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดตอไปที่หมายเลขบริการสนับสนุนลูกคาสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ ดูแผนขอมูลที่
มีมาในกลองผลิตภัณฑ

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

สําหรับบริการเพิ่มเติม โทรหมายเลข 1-800-446-0522
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HP ToolboxFX
ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเคร่ืองพิมพ และดูขอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน โปรดใช HP
ToolboxFX คณุตองติดตัง้ซอฟตแวรที่แนะนํา เพ่ือใช HP ToolboxFX โปรดดูที่ การดู HP ToolboxFX ในหนา 75

การสนบัสนนุและขอมลูจาก HP สําหรบัคอมพวิเตอร Macintosh
ไปที่ www.hp.com/go/macosx สําหรับขอมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครสมาชิก HP สําหรับ
การอัปเดตไดรเวอร

ไปที่ www.hp.com/go/mac-connect สําหรับผลิตภัณฑที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผูใชเคร่ือง Macintosh
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ขอตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหน่ึงของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พ้ืนที่
โปรดติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศ/พ้ืนที่เพ่ือขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

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

ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองน้ี ใหไปที่ http://www.hpexpress-services.com/
10467a และพิมพหมายเลขรุนของเคร่ืองพิมพ ในอเมริกาเหนือ ทานสามารถรับขอมูลขอตกลงการใหบริการไดจากฝาย
บริการลูกคาของ HP โทร 1-800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-268-1221 (แคนาดา) สําหรับประเทศ/พื้นที่
อ่ืน โปรดตดิตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศ/พ้ืนที่ของทาน โปรดอานเอกสารในกลอง หรือไปที่
http://www.hp.com เพ่ือดหูมายเลขโทรศัพทของฝายบริการลูกคาของ HP ในประเทศ/พ้ืนที่ของทาน

การขยายเวลารบัประกนั

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

ขอควรระวงั: ความเสียหายทีเ่กิดจากการขนสงเน่ืองจากการบรรจุไมเหมาะสมเปนความรับผิดชอบของลูกคา เคร่ืองพิมพ
ตองอยูในลักษณะตัง้ระหวางการขนสง

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ

ขอควรระวงั: ขั้นตอนนี้สําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่อยูใน
เคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บไวในบรรจุภัณฑเดิมหรือบรรจุภัณฑที่คลาย
กันเพ่ือไมใหถูกแสงโดยตรง

1. นําตลับหมึกพิมพทั้งส่ีตลับออกและสงแยกตางหาก

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

ผูทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ผูอื่นทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงคืน:

 

 

คําแนะนําพเิศษในการขนสง:

คณุสงอะไร?

ชื่อรุน: หมายเลขรุน: หมายเลขสินคา:

โปรดแนบงานพมิพทีแ่สดงถงึปญหานี้มาดวยหามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ทีไ่มจําเปนตอการซอมแซม

ทานไดนาํตลบัหมกึพมิพออกแลวหรอืไม?

ทานตองนําอุปกรณดงักลาวออกกอนสงเคร่ืองพิมพ ยกเวนในกรณีทีเ่กดิปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนนิการดังกลาวไมได

[  ] นาํออกแลว [  ] ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

ตองทาํสิง่ใดบาง? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้ (ปญหาคอือะไร? คณุทําอยางไรเมื่อเกดิปญหาดงักลา วทานกําลังรันซอฟตแวรอะไร ปญหานัน้เกิดขึ้นซ้ําไดอีกหรือไม?)

 

2. หากปญหาเกดิขึ้นเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกดิปญหาแตละครั้งนัน้นานเพยีงใด

3. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับอุปกรณตอไปนี ้โปรดแจงชือ่ผูผลิตและหมายเลขรุน

คอมพวิเตอร: โมเด็ม: เครือขาย:

4. ความเห็นเพิม่เติม:

 

คณุจะจายคาซอมแซมอยางไร?

[  ] อยูในเง่ือนไขการรับประกัน วันทีซ่ื้อ/ไดรับ:

(แนบเอกสารเพื่อยนืยนัการซื้อหรือการไดรับทีม่ีวันที่ไดรับสินคาดวย)

[  ] เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:

[  ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:

ยกเวนกรณกีารบรกิารตามสญัญาหรือตามเงื่อนไขการรบัประกนั ทานตองมเีลขทีใ่บสัง่ซือ้และ/หรือลายเซน็ผูมอีาํนาจประกอบกบัการขอรับบรกิารดวย หากใชราคาซอม
แซมมาตรฐานกับการซอมคร้ังนีไ้มได HP จะใชราคาขัน้ต่ําของการสั่งซื้อแทน ทานสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานไดโดยตดิตอศนูยซอมแซมที่ไดรับอนุญาต
ของ HP

ลายเซ็นลูกคา: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงใบเรียกเกบ็:

 

 

คําแนะนําพเิศษเกีย่วกบัการเรียกเกบ็:
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C ขอกําหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

● ขอกําหนดทางดานไฟฟา

● ขอกําหนดของการสิ้นเปลืองพลังงาน

● ระดบัเสียงรบกวน

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษและวัสดุพิมพ

● ขอกําหนดเก่ียวกับการเอียง
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ขอกาํหนดภายนอก
ตาราง C-1  ขอกาํหนดภายนอก

ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

254 มม. 436 มม. 399 มม. 18.20 กก.
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ขอกาํหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในการทาํงาน
ตาราง C-2  ขอกาํหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในการทาํงาน

สภาพแวดลอม คาทีแ่นะนาํ คาทีส่ามารถใชได

อุณหภูมิ 17° ถงึ 25°C 15° ถงึ 30°C

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

ระดับความสูง ไมมีขอมูล 0 ถงึ 3048 ม.

หมายเหต:ุ คาเหลาน้ีอางอิงขอมูลเบ้ืองตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp1510series
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ขอกาํหนดทางดานไฟฟา
คาํเตอืน! ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เน่ืองจากอาจทํา
ใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

ตาราง C-3  ขอกาํหนดทางดานไฟฟา

รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

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

50 ถงึ 60 เฮริตซ (+/- 2 เฮริตซ)

220 ถึง 240 โวลต (+/- 10%)

50 ถงึ 60 เฮริตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

กระแสไฟของวงจรขัน้ต่ําทีแ่นะนาํ 4.5 A 2.5 A
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ขอกาํหนดของการสิน้เปลอืงพลงังาน
ตาราง C-4  การสิ้นเปลอืงพลงังาน (คาเฉลีย่ หนวยเปนวตัต)1,4

รุนของผลติภณัฑ ขณะพมิพ (12 PPM)2,3 พรอม2 พกัเครือ่ง2 ปด2

เคร่ืองพมิพ HP Color LaserJet
CP1510 Series 260 12 11.2 0.0

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljcp1510series
2 การสิ้นเปลืองพลังงานแสดงถงึคาสูงสุดที่วัดสําหรับการพมิพสีและขาวดําเมื่อใชแรงดนัไฟฟามาตรฐานทัง้หมด
3 ความเร็วของ HP Color LaserJet CP1510 Series คือ 8 ppm สําหรับการพิมพสีและ 12 ppm สําหรับการพิมพขาวดํา (ขนาด Letter และ A4)
4 การกระจายความรอนสงูสุดสําหรับทกุรุนในโหมดพรอม = 41 BTU/ชั่วโมง
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ระดับเสยีงรบกวน
ตาราง C-5  HP Color LaserJet CP1510 Series1,2

ระดบัพลงัเสยีง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (12 ppm)3 LWAd = 6.1 Bels (A) [61dB (A)]

พรอม LWAd = ไมมีเสียงรบกวน

ระดบัแรงดนัเสยีง: ตาํแหนงดานขาง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (12 ppm)3 LpAm = 47 dB (A)

พรอม LpAm = ไมมีเสียงรบกวน

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljcp1510series
2 คาคอนฟเกอเรชนัทีท่ดสอบ: การพมิพขาวดําสองดานของ HP Color LaserJet CP1510 Series
3 ความเร็วของ HP Color LaserJet CP1510 Series คอื 8 ppm สําหรับการพิมพสีและ 12 ppm สําหรับการพมิพขาวดาํ (ขนาด Letter และ A4)
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ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษและวสัดพุมิพ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับกระดาษและวัสดุพิมพที่รองรับ โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 19

THWW ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษและวัสดพุิมพ 139



ขอกาํหนดเกีย่วกบัการเอยีง
เคร่ืองพิมพมีขอกําหนดเก่ียวกับการเอียงดงัน้ี:

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

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

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

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

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่าํนงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

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

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

การใชกระดาษ

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

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

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

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

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle
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คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตรโิก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อนั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (นํ้าหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

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

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

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

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี
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การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

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

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

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายขุอง HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

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

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

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

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

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

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

ขอมลูเพิม่เตมิ:

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

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

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) เพือ่วัตถปุระสงคดานขอบังคบั ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้มเกี่ยวของกบัชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83713, USA

ตลุาคม 2550

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

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

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

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

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

คาํเตอืน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMI (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

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

VAROITUS !

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

VARNING !

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

HUOLTO

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

VARO !

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

VARNING !

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

ตารางสสาร (จนี)

电 产 污 办根据中国 子信息 品 染控制管理 法的要求而出台

ตาราง D-1  质有毒有害物 表

部件名称 质有毒有害物 和元素

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

打印引擎 X O X X O O

控制面板 O O O O O O

塑料外壳 O O O O O O

组格式化板 件 X O O O O O

碳粉盒 X O O O O O

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

X: 类表示在此部件所用的所有同 材料中， 种 质至少一 所含的此有毒或有害物 高于 SJ/T11363-2006 的限
制要求。
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หมายเหต:ุ 引用的“环保使用期限” 产是根据在正常温度和湿度条件下操作使用 品而确定的。
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ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 135

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 135
ขอกําหนดเสียงรบกวน 138
ขอความ, การแกไขปญหา

ตัวอักษรผดิรูป 112
ขอความ, แผงควบคุม 97
ขอความการสั่งซ้ืออุปกรณส้ิน
เปลือง 100

ขอความติดตั้งอุปกรณส้ินเปลือง 99
ขอความเปลี่ยนอุปกรณส้ินเปลือง 100,

101
ขอความแสดงขอผิดพลาด <Color> อยูใน
ตําแหนงไมถูกตอง 99

ขอความแสดงขอผิดพลาด, แผงควบ
คมุ 97

ขอความแสดงขอผิดพลาดตัวล็อคสําหรับ
การขนสง 101

ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพิมพซับ
ซอนเกินไป 101

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพ
ผิด 100

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาไดรเวอรไม
ถูกตอง 102

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
บริการ 99

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับพัด
ลม 98

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
เคร่ืองพิมพ 102

ขอจํากัดของวัสดุ 144
ขอตกลง, การบํารุงรักษา 130
ขอตกลงการบริการ 130
ขอบังคบั DOC ของประเทศแคนา
ดา 147

ขอผดิพลาด
ซอฟตแวร 117

ค
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ

การตัง้คา 32
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ, การตั้งคา 52
ควบคุมขอบ 58
ความจุ

ถาดกระดาษออก 3
ความชวยเหลือ, ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Windows 38
ความชวยเหลือแบบออนไลน, ไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ Windows 38

ความละเอียด
HP ImageREt 3600 60
ขอกําหนดรายละเอียด 3
คณุลักษณะ 3

ความสวาง
งานพิมพสีซีด, การแกปญหา 110

ความเขม
ความเขมในการพิมพ 79
จอแสดงผล, แผงควบคุม 52

ความเขากันไดกับ Energy Star 3
ความเร็ว

ขอกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิมพ 3

คุณภาพ
HP ImageREt 3600 60
การตัง้คา HP ToolboxFX 78
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 53
การพิมพ, การแกไขปญหา 109
พิมพ, การแกปญหา 109

คุณภาพการพิมพ
HP ImageREt 3600 60
การตัง้คา HP ToolboxFX 78
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 53
การแกไขปญหา 109
หนาการแกปญหา 114

คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 3600 60
การตัง้คา HP ToolboxFX 78
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 53
การพิมพ, การแกไขปญหา 109
พิมพ, การแกปญหา 109

คุณภาพงานพิมพ
HP ImageREt 3600 60
การตัง้คา 40
การตัง้คา HP ToolboxFX 78
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 53
การพิมพ, การแกไขปญหา 109
พิมพ, การแกปญหา 109

คุณลักษณะ 3
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คุณสมบัติของความสามารถในการเขาใช
งาน 3

คาลวงหนา (Macintosh) 43
คาเร่ิมตน, การเรียกคนื 53
คาเร่ิมตนจากโรงงาน, การเรียกคืน 53
เครือขาย

DHCP 35
HP ToolboxFX 30
Internet Protocol (IP) 34
IP แอดเดรส 31,  34
TCP/IP 34,  35
Transmission Control Protocol

(TCP) 34
การกําหนดคา 30
การคนหาอุปกรณ 33
การตัง้คา 30,  52
การใชแผงควบคุมใน 55
ซอฟตแวร 16
ซับเน็ต 35
รหัสผาน, การตั้งคา 31
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 11
รายงานการตัง้คา 50
รุนที่สนับสนุน 2
หนาการกําหนดคา 50
เกตเวย 35
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 30
เว็บเซิรฟเวอรในตวั, การเขาใช 82
โปรโตคอลที่สนับสนุน 33

เคร่ือง, การทําความสะอาด 93
เคร่ืองมือเทียบสีพ้ืนฐาน HP, การ
เปด 63

โครงการที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 143

จ
จํานวนหนา 50
จํานวนหนาตอแผน

Macintosh 43
จุด, การแกไขปญหา 110
จุดตอน้ิว (dpi)

HP ImageREt 3600 60
ขอกําหนดรายละเอียด 3

ฉ
ฉลาก

การพิมพบน 40

ช
ชิ้นสวนสํารอง 123
ชิ้นสวนสํารอง, และอุปกรณส้ิน
เปลือง 123

ช็อตคัท 39
ชองสําหรับปอนกระดาษทีละแผน. โปรดดู
ถาด 1

ซ
ซองจดหมาย

การพิมพบน 40
ซอฟตแวร

HP ToolboxFX 75
HP Web Jetadmin 16
Macintosh 16
Windows 16
การตัง้คา 13
การลบใน Windows 15
ปญหา 117
เครือขาย 16
เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย 17
เว็บไซต 9,  10
ไดรเวอร 11

ซอฟตแวรระบบการพิมพ 9,  10
ซับเน็ต 35
ซับเน็ตมาสก 35

ด
ดัชนี, ภาพถาย 71
ดัชนีภาพถาย 65
ไดรเวอร

Macintosh, การแกไขปญหา 118
การตัง้คา 13,  14
การตัง้คา Windows 39
ความชวยเหลือ, Windows 38
คาลวงหนา (Macintosh) 43
ชอ็ตคัท (Windows) 39
ตวัเลือกของ Macintosh 43
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 11
หนาแสดงการใช 50
ใหมาพรอมกัน 3

ไดรเวอร Linux 12
ไดรเวอร PCL 11
ไดรเวอร PDL 11
ไดรเวอร PS Emulation 11
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ความชวยเหลือ, Windows 38

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การจัดเก็บ 85
การรับประกัน 127
การรีไซเคิล 143

การเปลี่ยน 87
การใชเม่ือหมึกหมด 85
ขอความการส่ังซ้ือ 100
ขอความแสดงขอผิดพลาด 101
ขอความใหเปล่ียน 100,  101
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox

FX 75
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 50
เคร่ืองวัดสถานะ 48
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 52
ไมใชของ HP 85

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 85
การรับประกัน 127
การรีไซเคิล 143
การเปลี่ยน 87
การใชเม่ือหมึกหมด 85
ขอความการส่ังซ้ือ 100
ขอความแสดงขอผิดพลาด 101
ขอความใหเปล่ียน 100,  101
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox

FX 75
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 50
เคร่ืองวัดสถานะ 48
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 52
ไมใชของ HP 85

ตลับหมึกพิมพ, การเขาถึง 5
ตัวอักษร, การแกไขปญหา 112
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต 128
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 128

ถ
ถาด

กระดาษติด, การแกปญหา 106
การตัง้คา 51,  78
ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับการ
ใส 100

ความจุ 3,  23
ที่ตัง้ 5
นํ้าหนักวัสดุพิมพ 23
ประเภทวัสดุพิมพที่รองรับ 23
ใหมาพรอมกัน 2

ถาด 1
กระดาษติด, การแกไข 104
การตัง้คา 51
การใส 25
ที่ตัง้ 5

ถาด 2
กระดาษติด, การแกปญหา 106
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การตัง้คา 51
การใส 25
ความจุ 5
ที่ตัง้ 5

ถาด, กระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 108
ที่ตัง้ 5

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
ความจุ 3

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 108
ความจุ 3
ที่ตัง้ 5

ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผน. โปรดดู ถาด
3

ถาดปอนกระดาษ. โปรดดู ถาด
แถบ, การแกไขปญหา 110
แถบการตัง้คา, เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมา
ดวย 83

แถบการตัง้คาระบบ, HP
ToolboxFX 81

แถบการตัง้คาเครือขาย, HP
ToolboxFX 81

แถบการตัง้คาเคร่ือง, HP
ToolboxFX 77

แถบการแจงขอมูล, HP Toolbox
FX 76

แถบการแจงขอมูลดวยอีเมล, HP
ToolboxFX 76

แถบขอมูลผลิตภัณฑ, HP
ToolboxFX 76

แถบความชวยเหลือ, HP
ToolboxFX 77

แถบบริการ
การตัง้คา HP ToolboxFX 81

แถบสถานะ, HP Toolbox FX 75
แถบสถานะ, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 82
แถบเครือขาย, เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมา
ดวย 83

ท
ทางเดินกระดาษ

กระดาษติด, การแกปญหา 107

ธ
ธีมสี 59

น
แนวตัง้, การตั้งคา 41
แนวนอน, การตั้งคา 41

บ
บริการ

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 131
ขอตกลง 130
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 128
แบบฟอรมขอมูล 132

บริการของเครือขาย
การตั้งคา, IPv4, IPv6 33

แบตเตอร่ีที่ใหมา 144
แบบฟอรมที่พิมพไวแลว

การพิมพบน 40
แบบอักษร

DIMM, การติดตัง้ 90
การตั้งคา Courier 52
รายการ, การพิมพ 50
ไฟล EPS, การแกไขปญหา 119

ใบปะหนา
Macintosh 43

ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 147
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 147
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 147
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 147

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 147

ประกาศเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน 146
ประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิต 7
ประเภท, กระดาษ

การตั้งคา HP ToolboxFX 79
การเลือกถาด 38

ปุม, แผงควบคุม 6,  48
โปรโตคอล, เครือขาย 33

ผ
ผงหมึกเปอน, การแกไขปญหา 111
ผงหมึกไมติด, การแกไขปญหา 111
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 144
แผงควบคมุ

IP แอดเดรส, การตั้งคา 31
การกําหนดคาเครือขาย เมนู 52
การตั้งคา 13
การใชการดหนวยความจํารวมกัน,
การตั้งคา 32

ขอความ, การแกไขปญหา 97
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ, การตั้งคา 32
ความเขมของจอแสดงผล 52
ที่ตั้ง 5

บริการเครือขาย, การตั้งคา, IPv4,
IPv6 33

ปุมและไฟสัญญาณ 6,  48
ผงัเมนู, การพิมพ 50
ภาษา 51
สภาพแวดลอมที่ใชรวมกัน 55
เมนู 50
เมนูการตั้งคาระบบ 51
เมนูบริการ 53
เมนูรายงาน 50
เรียกคืนคาเร่ิมตน, การตั้งคาเครือ
ขาย 33

แสดง IP แอดเดรส, การตั้งคา 32
แผนใส

การพิมพบน 40
การส่ังซ้ือ 124

ฝ
ฝาดานหนา, ที่ตั้ง 5
ฝาปดชองเพ่ือเขาสูบริเวณที่กระดาษติด, ที่
ตั้ง 5

ฝาปดดานหลัง, ที่ตั้ง 5
ฝายบริการลูกคาของ HP 128
ฝายสนับสนุนลูกคา

ขอตกลงในการบํารุงรักษา 130
ฟอรมขอมูลการบริการ 132
ออนไลน 128

พ
พอรต

การแกไขปญหา Macintosh 119
ประเภทที่ใหมาพรอมกัน 3

พอรต PictBridge USB
คณุลักษณะของผลิตภัณฑ 3

พอรต USB
การตัง้คาความเร็ว 53
การเชือ่มตอ 27
การแกไขปญหา 116
การแกไขปญหาของเครื่อง

Macintosh 119
ที่ตัง้ 5
ประเภทที่ใหมาพรอมกัน 3

พอรตอินเตอรเฟซ
ประเภทที่ใหมาพรอมกัน 3

พอรตเครือขาย
การเชือ่มตอ 27,  29
ที่ตัง้ 5
ประเภทที่ใหมาพรอมกัน 3

พาเลตต Microsoft Office Basic
Colors, การพิมพ 62
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พิมพเอกสารบน 41
พ้ืนหลัง, สีเทา 110
พ้ืนหลังสีเทา, การแกไขปญหา 110

ฟ
ฟวเซอร

กระดาษติด, การแกปญหา 107
ขอผิดพลาด 97

เฟรมแวร
เก่ียวกับการอัปเกรด 94

ไฟล EPS,การแกไขปญหา 119
ไฟสัญญาณ, แผงควบคมุ 6,  48

ภ
ภาพถาย

การพิมพดชันี 71
การพิมพโดยตรงจากการดหนวยความ
จํา 69

การดหนวยความจํา, การใส 66
ภาษา, แผงควบคุม 51

ม
มวนงอ, กระดาษ

การตัง้คา 53
เมนู, แผงควบคุม

การกําหนดคาเครือขาย 52
การตัง้คาระบบ 51
การใช 50
บริการ 53
รายงาน 50
แผนผงั, การพิมพ 50

เมนูการตั้งคาระบบ 51
เมนูบริการ 53
เมนูรายงาน 50

ร
รหัสการผลิต 7
รหัสผาน, เครือขาย 31
รอยเปอนซํ้า, การแกไขปญหา 113
ระดับการแกไข 7
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 3,  11
รายการแบบอักษร PCL 50
รายการแบบอักษร PS 50
รายละเอียด

หมายเลขรุนและหมายเลข
ผลิตภัณฑ 7

ร้ิว, การแกไขปญหา 110
เรียกคืนคาเร่ิมตน

การตัง้คาเครือขาย 33

ล
ลายนํ้า

ใบปะหนา (Macintosh) 43
ลําดับความสําคัญ, การตั้งคา 13
ล็อกการใชสี 50
ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน 76
เลอะเปนจุด, การแกไขปญหา 110

ว
วัสดุพิมพ

การตัง้คามวนงอ 53
การตัง้คาเร่ิมตน 51,  78
ขนาดที่รองรับ 21
ขนาดเอกสาร, การเลือก 41
คูมือขอกําหนด 124
จํานวนหนาตอแผน

(Macintosh) 43
ที่รองรับ 21
มวนงอ, การแกไขปญหา 112
ยน 112
หนาแรก (Macintosh) 43
หลายหนาในหนาเดียว 42

วัสดุพิมพติด. โปรดดู ติด
วัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง 40
วัสดุพิมพที่รองรับ 21
วัสดุพิเศษ

ขอกําหนด 24
วัสดุส้ินเปลือง

การส่ังซ้ือ 81,  122
เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

แถบการตั้งคา 83
แถบเครือขาย 83
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