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1 ขอมลูเบือ้งตนของผลติภณัฑ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● ภาพรวมผลิตภัณฑ

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● ซอฟตแวรของผลิตภัณฑที่สนับสนุน
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การเปรยีบเทียบผลติภณัฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคุณสมบัติดังน้ี

รุนทัว่ไป รุนเครอืขาย

● พมิพหนาขนาด Letter ดวยความเร็วสูงสุด 20 หนาตอนาท ี(ppm)
และหนาขนาด A4 ดวยความเร็วสูงสุด 19 ppm

● ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10
ซอง

● การพิมพสองดาน (พมิพสองหนา) ดวยตนเองและการทําสําเนา

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 32 MB

● เคร่ืองสแกนแบบแทน

คณุสมบัตขิองรุนทั่วไป และ:

● พอรตระบบเครือขายอีเธอรเน็ต 10/100 Base-T

● โปรโตคอลเครือขาย IPv4

● โปรโตคอลเครือขาย IPv6
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
การพมิพ ● พมิพหนาขนาด Letter ดวยความเร็วสูงสุด 20 ppm และหนาขนาด A4 ดวยความเร็วสูงสุด 19 ppm

● พมิพดวยความละเอียด 600 จุดตอนิว้ (dpi) และ FastRes 1200 dpi

● การตั้งคาทีป่รับแตงไดเพื่อคณุภาพการพมิพสูงสุด

การทาํสาํเนา ● ทาํสําเนาดวยความละเอียด 300 จุดตอนิว้ (dpi)

หนวยความจาํ ● มีหนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 32 เมกะไบต (MB)

การจดัการกระดาษ ● ถาดปอนกระดาษหลักใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษไดถงึ 100 แผน

การสแกน ● การสแกนทกุโทนสีความละเอียด 1200 พกิเซลตอนิว้ (ppi)

คณุสมบตัขิองไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● FastRes 1200 ที่มีคณุภาพการพิมพ 1200 จุดตอนิว้ (dpi) สําหรับการพมิพขอความและภาพในงานธรุกจิ
ดวยความรวดเร็วและมีคณุภาพสูง

การเชือ่มตออนิเตอรเฟส ● ทกุรุนมีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● รุนเครือขายมีพอรตระบบเครือขายอีเธอรเน็ต 10/100 Base-T

การพมิพแบบประหยดั ● การพิมพแบบ N-up (พมิพงานมากกวาหนึ่งหนาในกระดาษหนึง่แผน)

● การตั้งคาโหมดประหยดัผงหมึกที่ใชผงหมึกนอยกวา

อปุกรณสิน้เปลอืง ● ตวัเคร่ืองมาพรอมกบัตลับหมึกพิมพชดุแรกทีพ่มิพได 1,000 หนา (อายกุารใชงานเฉล่ีย) อายกุารใชงาน
เฉล่ียของตลับหมึกพิมพสํารองคอื 2,000 หนา

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนใชกบัโปรแกรมอานหนาจอขอความได

● ตดิตัง้และใสตลับหมึกพมิพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว
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ภาพรวมผลติภณัฑ

ภาพดานหนา

1
2

3

4
56

1 ฝาปดสแกนเนอร

2 แผงควบคมุ

3 สลักชองใสตลับหมึกพิมพ

4 ถาดกระดาษออก

5 ถาดปอนกระดาษหลัก

6 ถาด 1

ภาพดานหลงัเครือ่งพมิพ

7

8
9

7 พอรตแบบเชื่อมประสาน

8 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

9 ชองเสียบสายไฟ

พอรตอนิเตอรเฟซ

ทุกรุนมีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูง และรุนเครือขายยังมีพอรตอีเธอรเน็ต 10/100 Base-T อีกดวย
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2

1

1 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

2 พอรตอีเธอรเน็ต (เฉพาะรุนเครือขาย)

ตาํแหนงของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเคร่ือง
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ระบบปฏบิตัิการท่ีสนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32 บิต)

● Windows Vista (32 บิต)

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนทีสู่งกวา

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

● Windows XP (64 บิต)

● Windows Vista (64 บิต)

● Windows 2003 Server (64 บิต)

หมายเหต:ุ สําหรับ Mac OS X v10.4 และรุนที่สูงกวา จะรองรับ PPC และ Intel Core Processor Mac

ซอฟตแวรของผลติภณัฑที่สนบัสนนุ

ซอฟตแวรทีม่าพรอมกบัผลติภณัฑ

คุณมีตัวเลือกหลายตวัเลือกเพ่ือดําเนินการติดตั้งที่แนะนํา การติดตั้งอยางงายจะทําการติดตั้งดวยการใชคาเร่ิมตน การติดตั้ง
ขั้นสูงใหคุณสามารถดูขอตกลงในการอนุญาตใชงานและคาเร่ิมตนได

การตดิตั้งอยางงายสําหรบั Windows
● ไดรเวอร HP

◦ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

◦ ไดรเวอรการสแกน

● ซอฟตแวร HP MFP

◦ โปรแกรม HP LaserJet Scan

◦ โปรแกรมถอนการติดตัง้

● โปรแกรม HP Update

● HP Customer Participation Program

● โปรแกรม Shop for HP Supplies

● โปรแกรมอ่ืนๆ

◦ Readiris OCR (ไมไดติดตัง้ไรวมกับซอฟตแวรอ่ืน และจําเปนตองติดตั้งแยกตางหาก)

การตดิตั้งขัน้สูง

การติดตั้งขั้นสูงรวมคุณสมบัตทิั้งหมดของการตดิตั้งอยางงาย HP Customer Participation Program สามารถเลือกได
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ซอฟตแวร Macintosh
● HP Product Setup Assistant

● HP Uninstaller

● ซอฟตแวร HP LaserJet

◦ HP Scan

◦ HP Director

◦ โปรแกรม Scan to e-mail

◦ HP Photosmart

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ

เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows และ Macintosh ที่ชวยใหคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกับ
เคร่ืองพิมพได โดยซอฟตแวรน้ีเรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คุณลักษณะ
ตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชนัลาสุดไดที่ www.hp.com/support/LJM1120 โปรแกรมการติดตั้งสําหรับ
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบการเชือ่มตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุด โดยขึ้น
อยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

THWW ซอฟตแวรของผลิตภัณฑที่สนับสนุน 7
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2 แผงควบคมุ

● ภาพรวมแผงควบคมุ

● เมนูแผงควบคุม
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ภาพรวมแผงควบคมุ

1 3
4
5

6

2

7

8
9

1 หนาจอแผงควบคุม ● แสดงขอมูลสถานะ, เมนู และขอความแสดงขอผิดพลาด

2 ปุมลูกศรซาย ● นําทางไปที่รายการกอนหนาในรายการแสดง หรือลดคาของรายการทีเ่ปนตวัเลขลง เมื่อใชกบั
รายการทีเ่ปนตัวเลข การกดปุมนีห้นึง่คร้ังจะลดคาลงครั้งละ 1 หากกดปุมคางไวจะลดคาลงครั้ง
ละ 10

3 ปุม การตัง้คา/ตกลง ● เรียกใชเมนบูนแผงควบคุม

● ลบสถานะที่ผดิพลาด หากลบสถานะเหลานัน้ได

● บันทกึคาทีเ่ลือกสําหรับรายการ

● ดําเนนิการซึ่งสอดคลองกบัรายการทีเ่ลือกไวบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ

4 ปุมลูกศรขวา ● นําทางไปทีร่ายการถดัไปในรายการแสดง หรือเพิ่มคาของรายการทีเ่ปนตวัเลขลง เมื่อใชกับ
รายการทีเ่ปนตัวเลข การกดปุมนี้หนึง่คร้ังจะเพิม่คาขึ้นคร้ังละ 1 หากกดปุมคางไวจะเพ่ิมคาขึน้
คร้ังละ 10

5 ปุม ยกเลิก ● ยกเลิกงานพิมพ, การทําสําเนา, หรือการสแกนทีก่ําลังดําเนินการอยูในปจจุบันและสงคนืหนาที่
กําลังใชงานอยูทัง้หมดออกจากทางเดนิกระดาษ เวลาทีใ่ชในการยกเลิกงานขึน้กับขนาดของ
งานพมิพ (กดปุมเพยีงคร้ังเดียวเทานัน้) ปุมนีย้งัลบขอผดิพลาดตอเนือ่งตางๆ ทีเ่กีย่วของกบังาน
ทีย่กเลิกอีกดวย

● ออกจากเมนูบนแผงควบคมุ

6 ปุม การตัง้คาการทําสําเนาเพิม่เติม ● เขาสูการตัง้คาการทําสําเนาของงานการทําสําเนาปจจุบัน

7 ปุม จางลง/เขมขึน้ ● เขาสูการตัง้คาการความคมชัดของงานการทําสําเนาปจจุบัน

8 ปุม จํานวนสําเนา ● ใชเปล่ียนแปลงจํานวนสําเนาที่พิมพจากงานการทาํสําเนาปจจุบัน

9 ปุม เร่ิมการคัดลอก ● เร่ิมตนงานการทําสําเนา
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เมนูแผงควบคมุ

การใชเมนขูองแผงควบคมุ

ในการเขาถึงเมนูแผงควบคุม ใหใชขัน้ตอนตอไปน้ี

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามรายการตางๆ

● กด ตกลง เพ่ือเลือกตวัเลือกที่ตองการ

● กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการดําเนินการหรือกลับไปยังสถานะพรอม

เมนหูลกัของแผงควบคมุ

จากเมนูหลักของแผงควบคมุ จะมีเมนูตอไปน้ี:

● ใชเมนู Copy setup (การตัง้คาการทาํสําเนา) เพ่ือกําหนดการตั้งคาเร่ิมตนในการทําสําเนาทั่วไป เชน ความคมชัด,
การเรียงลําดับหนา หรือจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ

● ใชเมนู Reports (รายงาน) เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● ใชเมนู System setup (การตัง้คาระบบ) ในการตั้งคาพ้ืนฐานของเครื่อง เชน ภาษา หรือคุณภาพการพิมพ

● ใชเมนู Service (บรกิาร) เพ่ือเรียกคนืคาเร่ิมตน, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปดใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอ
คณุภาพงานพิมพ

หมายเหต:ุ ในการพิมพรายการโดยละเอียดของเมนูแผงควบคุมทั้งหมด ใหส่ังพิมพผังเมนู โปรดดทูี่ หนาขอมูล
ในหนา 72

ตาราง 2-1  เมนCูopy setup (การตัง้คาการทาํสาํเนา)

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

Default Quality (คณุภาพ
เริม่ตน)

Text (ขอความ)

Draft (ราง)

Mixed (ผสม)

Film photo (ภาพถายฟลม)

Picture (รูปภาพ)

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับคณุภาพของสําเนา

Def. light/dark (ความจาง/
เขมเริ่มตน)

 ตัง้คาตัวเลือกความคมชดัเร่ิมตน

Def. # of copies (จาํนวน
สาํเนาเริม่ตน)

(ระหวาง: 1-99) ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับจํานวนสําเนา

Def. Reduce/Enlrg (ยอ/
ขยายเริ่มตน)

Original=100% (ตนฉบบั=100%)

A4–>Ltr=94% (A4 เปน Letter =
94%)

Ltr->A4=97% (Letter เปน A4 =
97%)

Full Page=91% (เตม็หนา=91%)

2 pages/sheet (2 หนา/แผน)

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารทีท่ําสําเนา
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รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

4 pages/sheet (4 หนา/แผน)

Custom:25-400% (กาํหนดเอง:
25-400%)

ตาราง 2-2  เมนRูeports (รายงาน)

รายการเมนู คาํอธบิาย

Demo page (หนาตวัอยาง) พิมพหนากระดาษทีแ่สดงคุณภาพการพมิพ

Menu structure (โครงสรางเมน)ู พิมพตารางเมนแูผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแตละเมนู

Config report (รายงานการ
กาํหนดคา)

พิมพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเครื่อง รวมทั้งขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชือ่มตอกบัเครือขาย

ตาราง 2-3  เมนSูystem setup (การตัง้คาระบบ)

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

Language (ภาษา) (รายการภาษาบนหนา
จอของแผงควบคุมที่
เลือกใชได)

 ตัง้คาภาษาทีแ่ผงควบคมุใชแสดงขอความและรายงานเกี่ยวกับเคร่ือง

Paper setup (การ
ตัง้คากระดาษ)

Def. paper size
(ขนาดกระดาษทีเ่ปนคา
เริ่มตน)

Letter

A4

Legal

ตัง้คาขนาดกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพมิพใดๆ ที่
ไมไดระบุขนาดกระดาษ

Def. paper type
(ประเภทกระดาษทีเ่ปน
คาเริม่ตน)

แสดงรายการประเภท
ของวัสดพุิมพ

ตัง้คาประเภทกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพิมพใดๆ
ทีไ่มไดระบุประเภทกระดาษ

Print Density
(ความเขมในการพมิพ)

(ระหวาง 1-5)  ตัง้คาปริมาณผงหมึกที่เคร่ืองควรใชเพ่ือเพิม่ความเขมใหเสนและขอบ
ตางๆ

ตาราง 2-4  เมนSูervice (บรกิาร)

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

Restore defaults (เรยีกคนื
คาเริ่มตน)

 ตัง้คาทีก่ําหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

Cleaning mode (โหมดการ
ทาํความสะอาด)

 ทาํความสะอาดเครื่องพิมพเมื่อมีคราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงานพมิพ
กระบวนการทําความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทาง
เดนิของกระดาษ

เมื่อเลือก เคร่ืองพมิพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4
ในถาด 1 กด ตกลง เพือ่เร่ิมกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการ
จะเสร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่ิมพแลวทิ้งไป

Less paper curl (กระดาษ
มวนนอยลง)

On (เปด)

ปด

เมื่องานที่พมิพออกมางอเสมอๆ ตวัเลือกนีจ้ะตัง้คาเคร่ืองพมิพใหทํางานในโหมด
ทีล่ดการโคงงอ

คาเร่ิมตนคอื ปด

Archive print (พมิพเกบ็
ถาวร)

On (เปด) เมื่อพิมพหนาเอกสารทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ตวัเลือกนีจ้ะตัง้คาเคร่ืองพิมพให
ทาํงานในโหมดทีล่ดรอยเปอนและฝุนละอองจากผงหมึก

ตาราง 2-1  เมนCูopy setup (การตัง้คาการทาํสาํเนา) (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

ปด คาเร่ิมตนคือ ปด

ตาราง 2-4  เมนSูervice (บรกิาร) (ตอ)

THWW เมนูแผงควบคมุ 13
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ

● ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows
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ระบบปฏบิตัิทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32 บิต)

● Windows Vista (32 บิต)

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

● Windows XP (64 บิต)

● Windows Vista (64 บิต)

● Windows 2003 Server (64 บิต)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพ
เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows ที่ทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพได ซอฟตแวรน้ีจะ
เรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คุณลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การพิมพ
บนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุดไดที่ www.hp.com/support/LJM1120 โปรแกรมการติดตั้งสําหรับ
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุด โดยขึ้น
อยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

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

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

พมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงาน
พมิพทัง้หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

Windows 2000, XP,
Server 2003 และ
Vista

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

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

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนีเ้ปนกระบวนการทีใ่ชเปนสวน
ใหญ

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences
(กาํหนดลักษณะการพมิพ)

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties (คุณสมบัติ)

3. จากนัน้ คลิกทีแ่ถบ จดัโครงแบบ
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ประเภทการตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรบั Windows
ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรมีดังตอไปน้ี:

● Easy (อยางงาย) ตดิตั้งโซลูชันของซอฟตแวรทั้งหมด

● Advanced (ขัน้สูง) เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือเลือกซอฟตแวรและไดรเวอรที่จะตดิตั้ง

การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP และคลิก HP LaserJet M1120

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูิลติีทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เวบ็เซิรฟเวอรในตวั (ฉพาะรุนเครอืขาย)

รุนเครือขายมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถเขาใชขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและกิจกรรมตางๆ ทางเครือขาย
ได ขอมูลน้ีปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ
Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐานสามารถใชได ไมจําเปนตองติดตัง้หรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคณุตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใชงาน
อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคา)

ซอฟตแวรแจงขอมลูสถานะ

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

ซอฟตแวรยงัมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเคร่ืองพิมพ การแจง
เตือนจะมีขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหา

สวนประกอบและยทูลิติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน
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4 ใชเครือ่งพมิพกบั Macintosh

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh

● สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตัิการ Macintosh
ระบบปฏบิตักิารที่สนบัสนนุสาํหรบั Macintosh

อุปกรณสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนที่สูงกวา

หมายเหต:ุ สําหรับ Mac OS v10.4 และรุนที่สูงกวา จะรองรับ PPC และ Intel Core Processor Mac

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh
โปรแกรมติดตั้ง HP จะมีไฟล PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ
HP Printer Utility สําหรับใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอร Macintosh

PPD ท่ีมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript จะชวยใหคณุสามารถเขาใชงานคณุสมบัติตางๆ ของอุปกรณได ใช
เคร่ืองพิมพ PostScript ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอร

ลาํดบัความสําคญัสําหรบัการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Macintosh
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

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

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครื่องพมิพ: การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนๆ

การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Macintosh

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. ในเมน ูFile (ไฟล) คลิก Print (พมิพ)

2. เปล่ียนแปลงคาทีค่ณุตองการใน
เมนปูอปอัปตางๆ

1. ในเมน ูFile (ไฟล) คลิก Print (พมิพ)

2. เปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการใน
เมนปูอปอัปตางๆ

3. ในเมนปูอปอัป Presets (คาลวงหนา)
ใหคลิก Save as (บันทกึเปน) และพมิพ
ชือ่ทีต่องการตั้งเปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทึกไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้คณุตอง
เลือกตัวเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังทีค่ณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

1. ใน Finder ไปทีเ่มน ูGo (ไป) คลิก
Applications (แอปพลิเคชัน)

2. เปด Utilities และเปด Printer Setup
Utility

3. คลิกที่ควิการพิมพ

4. ในเมน ูPrinters (เคร่ืองพิมพ) คลิก
Show Info (แสดงขอมูล)

5. คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือก
ทีต่ิดตัง้ได)

หมายเหต:ุ หากเลือกโหมด Classic คุณอาจ
ไมสามารถกําหนดคาได
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ประเภทการตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบั Macintosh

การตดิต้ังซอฟตแวร Macintosh สาํหรบัการเชือ่มตอโดยตรง (USB)
1. ใสแผนซีดีเคร่ืองพิมพลงในไดรฟซีดีรอมแลวรันโปรแกรมติดตั้ง หากเมนูซีดีไมเปดทํางานเองโดยอัตโนมัต ิให

ดบัเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีบนเดสกท็อป

2. ดบัเบิลคลิกไอคอน Installer (โปรแกรมตดิตั้ง) ในโฟลเดอร HP LaserJet Installer

3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

ควิสําหรับเคร่ืองพิมพ USB จะถูกสรางขึน้โดยอัตโนมัติเม่ือตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร อยางไรก็ดี ควิจะใช
PPD ทั่วไปหากไมไดรันโปรแกรมติดตัง้กอนเชื่อมตอสายเคเบิล USB ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือเปล่ียน PPD ของ
ควิ

4. บนฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ใหเปด Applications เปด Utilities และเปด Printer Setup Utility

5. เลือกคิวเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง และคลิก Show Info (แสดงขอมูล) เพ่ือเปดกลองโตตอบ Printer Info (ขอมูล
เคร่ืองพิมพ)

6. ในเมนูปอปอัป เลือก Printer Model (รุนเคร่ืองพิมพ) จากน้ัน ในเมนูปอปอัปที่เลือก Generic (ทั่วไป) ไว ใหเลือก
PPD ที่ถูกตองสําหรับอุปกรณ

7. พิมพหนาทดสอบจากโปรแกรมซอฟตแวรใดก็ไดเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาตดิตั้งซอฟตแวรถูกตอง

หากการติดตั้งลมเหลว ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง หากยงัไมสามารถติดตั้งได ใหดูหมายเหตุการติดตัง้หรือไฟล
Readme ลาสุด ที่มีอยูในแผนซีดีของอุปกรณ หรือแผนเอกสารที่ใหมาในกลองเพ่ือขอความชวยเหลือ

การตดิต้ังซอฟตแวร Macintosh สาํหรบัเครือขาย (เฉพาะรุนเครอืขาย)

1. เชือ่มตอสายเคเบิลเครือขายระหวางเซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect และพอรตเครือขาย

2. ใสแผนซีดีไวในไดรฟซีดีรอม หากซีดีไมรันอัตโนมัต ิดบัเบิลคลิกที่ไอคอนซีดบีนเดสกทอป

3. ดบัเบิลคลิกไอคอน Installer (โปรแกรมตดิตั้ง) ในโฟลเดอร HP LaserJet Installer

4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

5. บนฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ใหเปด Applications เปด Utilities และเปด Printer Setup Utility

6. คลิก Add Printer

7. เลือกอุปกรณจากรายการ

8. คลิก Add Printer (เพ่ิมเคร่ืองพิมพ)

9. ปด Print Center (ศูนยการพิมพ) หรือ Printer Setup Utility (ยทูิลิตีการตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

ยทูลิติทีีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh

เวบ็เซริฟเวอรในตัว (ฉพาะรุนเครือขาย)

รุนเครือขายมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถเขาใชขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและกิจกรรมตางๆ ทางเครือขาย
ได ขอมูลน้ีปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ
Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย
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เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐานสามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใชงาน
อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคา)
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ใชคุณสมบตัิตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh
พมิพ

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการตั้งคาการพิมพ

4. ใชอง Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก Save As... (บันทึกเปน) และพิมพชื่อที่ตองการตั้งเปนคาลวงหนา

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสําหรบัพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพที่คุณตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Factory Default (คาที่ตั้งจากโรงงาน)

การปรับขนาดเอกสารหรอืการพมิพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดกัีบขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในสวนของ Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ใหเลือก Scale to fit paper size  (ปรับใหพอ
ดกัีบขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

4. หากคณุตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทาน้ัน ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทาน้ัน)

การพมิพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนูปอปอัป Cover Page (หนาปก) แลวเลือกวาจะพิมพหนาปก Before Document (กอนเอกสาร) หรือ
After Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมนูปอปอัป Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหต:ุ หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)
เปน Standard (มาตรฐาน)
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนูปอปอัป Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่ทานตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4,
6, 9, หรือ 16)

5. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การใชเมนู Services (การบริการ)

หากอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพ่ือรับขอมูลอุปกรณและสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เปดเมนู Services (การบริการ)

3. เลือกการบํารุงรักษาจากรายการแบบดรอปดาวน แลวคลิก Launch (เร่ิม) เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวยจะเปดหนาที่ให
ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการที่คุณเลือก

4. ไปที่เว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับอุปกรณน้ี เลือกตัวเลือก Internet Services (บริการอินเตอรเน็ต) จากรายการ
แบบดรอปดาวน แลวคลิก Go! (ไป)
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สแกนจากเครือ่งพมิพและ HP Director (Macintosh)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานและการตั้งคาที่อธบิายในสวนน้ี โปรดดูที่วิธีใชแบบออนไลนของ HP Director

งานสแกน

หากตองการสแกนไปยงัโปรแกรม ใหสแกนขอมูลโดยใชโปรแกรมน้ัน โปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได
สามารถสแกนภาพได หากโปรแกรมที่คุณใชไมสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได คุณสามารถบันทึกภาพที่สแกน
เปนไฟล และวาง เปด หรือนําเขาไฟลในโปรแกรมได

ใชการสแกนแบบหนาตอหนา

1. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนขึน้แลววางตนฉบับควํ่าลงบนเครื่องสแกนแบบแทนโดยใหมุมบนซายของตนฉบับติด
กับมุมของกระจกที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร คอยๆ ปดฝาลง

2. ดบัเบิลคลิกที่ชื่อ HP Director บนเดสกทอป

3. คลิก HP Director และคลิก Scan เพ่ือเปดกลองโตตอบ HP

4. คลิก Scan

5. ในการสแกนหลายหนา ใหปอนหนาถัดไป และคลิก สแกน ทําซํ้าจนกวาจะสแกนครบทุกหนา

6. คลิก Finish และคลิก Destinations

สแกนไปยงัไฟล

1. ใน ปลายทาง ใหเลือก บนัทกึเปนไฟล

2. ตัง้ชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3. คลิก Save เคร่ืองจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

สแกนไปยงัอีเมล

1. ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2. ขอความอีเมลเปลาจะเปดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเปนเอกสารแนบ

3. ปอนผูรับอีเมล, เพ่ิมขอความ หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ แลวคลิก Send
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5 การเชื่อมตอ

● เชือ่มตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย USB

● ขอสงวนสิทธิเ์ก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพรวมกัน

● ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน

● โปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการสนับสนุน

● ตดิตั้งเคร่ืองพิมพบนเครือขาย (เฉพาะรุนเครือขาย)
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เชือ่มตอเครือ่งพมิพกับคอมพวิเตอรโดยตรงดวย USB
หมายเหต:ุ อยาเชื่อมตอสาย USB จากเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรจนกวาโปรแกรมติดตัง้จะพรอมตใหคุณดําเนินการ

1. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรยังไมเร่ิมตนทํางาน ใหไปที่ไฟล setup.exe
บนแผนซีดีและดบัเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

2. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตัง้

3. รอจนกระบวนการติดตัง้เสร็จสมบูรณ จากน้ันรีสตารตคอมพิวเตอร

ขอสงวนสทิธิเ์กีย่วกบัการใชเครือ่งพมิพรวมกนั
HP ไมสนับสนุนเครือขายแบบ Peer-to-peer เน่ืองจากคณุสมบัติดงักลาวเปนฟงกชันของระบบปฏิบัติการของ Microsoft
และไมใชของไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ HP ไปที่ Microsoft www.microsoft.com

ระบบปฏบิตัิการเครอืขายที่สนับสนนุ
ระบบปฏิบัตกิารตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิตและ 64 บิต)

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนที่สูงกวา
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โปรโตคอลเครอืขายที่ไดรบัการสนบัสนนุ
● TCP/IP

ตดิตัง้เครือ่งพมิพบนเครอืขาย (เฉพาะรุนเครอืขาย)

เชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครอืขาย

ในการเชื่อมตอรุนเครือขายเขากับเครือขาย คุณจะตองมีรายการตางๆ ดังตอไปน้ี:

● เครือขาย TCP/IP แบบใชสาย

● สายอีเธอรเน็ต (RJ-45)

1. เชื่อมตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตที่มีอยูในอีเธอรเน็ตอับหรือเราเตอร

2. เชื่อมตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตท่ีดานหลังของเคร่ือง

3. ตรวจสอบวามีไฟสีเขียวสวางขึ้นที่พอรตเครือขายที่ดานหลังของเคร่ือง

4. พิมพหนาการกําหนดคา

หมายเหต:ุ หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB และสายอีเธอรเน็ตเขากับเคร่ืองพิมพพรอมกัน

ตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบัรุนเครอืขาย

ในการใชเคร่ืองพิมพในระบบเครือขาย ใหตดิตั้งซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขาย
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6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพที่รองรับ

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ

● กําหนดคาถาด
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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 6-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั

ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

A3 297 x 420 มม.   

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

16k 197 x 273 มม.

16k 195 x 270 มม.

16k 184 x 260 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 61 107 x 152 มม.

5 x 81 127 x 203 มม.

10 x 15 ซม.1 100 x 150 มม.

กําหนดเอง ถาดปอนกระดาษหลกั: ขนาดเล็กทีสุ่ด 76 x127 มม.; ขนาด
ใหญที่สุด 216 x 356 มม.

1 สนบัสนุนขนาดเหลานี้โดยใชขนาดทีก่ําหนดเอง

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั

ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Envelope #10 105 x 241 มม.

Envelope DL 110 x 220 มม.

Envelope C5 162 x 229 มม.
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ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope Monarch 98 x 191 มม.

โปสการด 100 x 148 มม.

Double postcard 148 x 200 มม.

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

● ใชฉลากทีเ่รียบ

● 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

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั (ตอ)
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การใสกระดาษและวสัดทุี่ใชพมิพ

ถาดปอนกระดาษหลกั

คุณสามารถเขาใชงานถาดปอนกระดาษหลักจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพจะพิมพโดยใชถาดปอนกระดาษ
หลักกอนที่จะทําการพิมพโดยใชถาด 1

ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษขนาด 75 g/m2 ไดถึง 10 แผนหรือซองจดหมาย 1 ซอง, หรือแผนใส 1 แผน หรือ
การด 1 แผน คุณสามารถใชถาดปอนกระดาษหลัก เพ่ือพิมพหนาแรกบนกระดาษที่ตางไปจากหนาอ่ืนๆ ของเอกสาร

ตัวก้ันกระดาษชวยใหแนใจวากระดาษจะถูกโหลดเขาไปในเคร่ืองพิมพอยางถูกตองและงานพิมพไมเอียง (เกิดการพิมพเอียง
บนกระดาษ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตวัก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่คณุใช

ถาด 1

ถาด 1 บรรจุกระดาษ 75 g/m2 ไดมากถึง 250 แผน หรือนอยกวาสําหรับกระดาษที่หนากวา (ปกกระดาษสูงไมเกิน
25 มม.) ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และควํ่าหนาที่ตองการพิมพลง

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 1 มีตัวก้ัน
กระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
คุณใช
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หมายเหต:ุ เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หามคล่ี
กระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษตดิ โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ

กาํหนดคาถาด
ในการตั้งคาขนาดหรือประเภทกระดาษเริ่มตนจากแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

กาํหนดคาถาดสําหรบังานทาํสําเนา

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตัง้คากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper size (ขนาดกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน) หรือ Def. paper type (ประเภทกระดาษ
ที่เปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทหรือขนาดเร่ิมตนของถาด และกด ตกลง

หมายเหต:ุ ในการกําหนดคาถาดกระดาษของเครื่องสําหรับงานพิมพ ใหใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดูท่ี เปล่ียนแปลง
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ ในหนา 40
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7 งานพมิพ

ในสวนน้ีจะมีขอมูลเก่ียวกับงานพิมพแบบทั่วไป

● เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขอความชวยเหลือสําหรับตวัเลือกการพิมพใดๆ

● ยกเลิกงานพิมพ

● การจัดทําหนังสือเลมเล็ก

● เปล่ียนการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

● เปล่ียนความเขมของงานพิมพ

● พิมพบนวัสดพิุมพชนิดพิเศษ

● ใชกระดาษและปกสําหรับพิมพชนิดอ่ืน

● การพิมพหนาวางในหนาแรก

● ปรับขนาดเอกสาร

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแหลงกระดาษ

● การเลือกประเภทกระดาษ

● การกําหนดการวางแนวกระดาษที่จะพิมพ

● การใชลายนํ้า

● ประหยดัผงหมึก

● พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows

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

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

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

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในกลองรายการ ประเภทกระดาษ หรือ ขนาดกระดาษ ใหเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษ

5. คลิก OK

ประเภทกระดาษทีร่องรบัและความจขุองถาด

ผลิตภัณฑน้ีกําหนดลําดับความสําคัญของถาดสําหรับปอนวัสดุพิมพไวดังตอไปน้ี:

1. ถาดปอนกระดาษหลัก

2. ถาด 1

ขนาดท่ีเล็กที่สุดของวัสดุพิมพคือ 76 x 127 มม.

ขนาดท่ีใหญที่สุดของวัสดุพิมพคือ 216 x 356 มม.

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด ใหเปล่ียนการตั้งคาขนาดกระดาษและประเภทกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพกอนการ
พิมพ

ประเภท ขอกาํหนดรายละเอยีดของวัสดพุมิพ ถาดปอนกระดาษหลกั ความจถุาด 12

ธรรมดา

สี

พมิพมากอนแลว

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

รีไซเคิล

75 g/m2 ถึง 104 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมเกนิ 250 แผน

บาง 60 g/m2 ถึง 75 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมเกนิ 260 แผน

ซองจดหมาย นอยกวา 90 g/m2 ซองจดหมาย 1 ซอง ซองจดหมาย 10 ซอง

ฉลาก มาตรฐาน 1 แผน ไมสนับสนนุ

กระดาษบอนด 75 g/m2 ถึง 104 g/m2 1 แผน ไมเกนิ 250 แผน

หยาบ 75 g/m2 ถึง 104 g/m2 1 แผน ไมเกนิ 200 แผน

แผนใส 4 มม. สําหรับเคร่ืองโอเวอรเฮดขาวดํา 1 แผน ไมเกนิ 200 แผน

หนกั 110 g/m2 ถงึ 125 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมสนับสนนุ

กระดาษหัวจดหมาย 75 g/m2 ถึง 104 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมเกนิ 250 แผน

2 ความสูงปกกระดาษสูงสุดของถาด 1 คอื 25 มม. (1 นิว้)
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ขอความชวยเหลอืสาํหรบัตัวเลอืกการพมิพใดๆ
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเคร่ืองหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

Windows Macintosh

● ในกลองโตตอบ คณุสมบตั ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกทีปุ่ม
ความชวยเหลือ

● กดปุม F1 บนแปนพิมพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามทีมุ่มขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพมิพ

● คลิกขวาทีร่ายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?

ในกลองโตตอบ พมิพ ใหคลิกทีปุ่ม ?
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ยกเลกิงานพมิพ
หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกด ยกเลิก จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกด ยกเลิก จะ
ลบงานท่ีปรากฏอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือควิการพิมพได

หากตองการหยดุงานพิมพทันที ใหนําส่ือที่ใชพิมพที่เหลือออกจากเครื่องพิมพ หลังจากเครื่องหยุดพิมพแลว ใหใชตัวเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงดงัตอไปน้ี:

● แผงควบคมุของเครือ่ง: หากตองการยกเลิกงานพิมพ ใหกดแลวปลอย ยกเลิก บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชัว่ครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถยกเลิกงาน
พิมพได

● ควิการพมิพของ Windows:  หากมีงานพิมพกําลังรออยูในควิการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือที่เก็บ
พักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดังกลาว

◦ Windows 2000: ไปที่กลองโตตอบ Printer คลิก Start คลิก Settings แลวคลิก Printers ดับเบิลคลิกที่
ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง เลือกงานพิมพ และคลิก Delete

◦ Windows XP หรอื Server 2003: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and
Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณ
ตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนา
ตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

● ควิการพมิพของ Macintosh: เปดควิการพิมพโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ
และคลิก Delete
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การจดัทาํหนงัสอืเลมเลก็
คุณสามารถทําสําเนาหนากระดาษ 2 หนาลงบนกระดาษแผนเดยีวเพ่ือใหคุณสามารถพับตรงก่ึงกลางหนาทําใหเปนสมุดเลม
เล็กได เคร่ืองจะจัดเรียงหนาในลําดับที่ถูกตอง ตัวอยางเชน หากเอกสารตนฉบับมี 8 หนา เคร่ืองจะพิมพหนา 1 และหนา 8 ลง
ในกระดาษแผนเดยีวกัน

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

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

3. คลิกที่แถบ Finishing (ตกแตง)

4. เลือก Print On Both Sides (พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน)

5. ในชองดรอปดาวนของ Booklet Layout (รูปแบบหนังสือเลมเล็ก) เลือก Left Edge Binding  (เย็บเลมขอบดาน
ซาย) หรือ Right Edge Binding (เยบ็เลมขอบดานขวา) การตั้งคา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) จะ
เปล่ียนมาที ่2 หนาตอแผนโดยอัตโนมัติ

6. คลิก OK (ตกลง)

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

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือกการตัง้คาความละเอียดหรือคณุภาพการพิมพที่คณุตองการจากเมนูแบบดึงลงของ
Print Quality

3. คลิก ตกลง

เปลีย่นความเขมของงานพมิพ
การเพ่ิมความเขมของงานพิมพจะทําใหงานพิมพบนหนากระดาษมีความเขมมากขึ้น

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

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

3. คลิกแถบ การตัง้คาอุปกรณ

4. ใชตัวเล่ือน ความเขมในการพิมพ ในการเปล่ียนการตัง้คา

5. คลิก OK
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พมิพบนวสัดพุมิพชนดิพเิศษ
ตรวจสอบวากระดาษหรือวัสดพิุมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดของ HP โดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดีกวา

1. เปดถาดกระดาษเขาและนําส่ือใด ๆ ที่อยูในถาดออก

2. ใสส่ือที่ใชพิมพ ดใูหแนใจวา ดานบนสุดของส่ือหันเขาหาเคร่ือง และดานที่พิมพหงายขึ้น

3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดีกับความสูงและความกวางของส่ือสําหรับพิมพ

4. ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ในแถบ กระดาษ หรือแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกประเภทวัสดุพิมพจากรายการด
รอปดาวน ประเภทกระดาษ

ขอควรระวงั: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คาประเภทวัสดพิุมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง เคร่ืองพิมพจะปรับ
อุณหภูมิฟวเซอรตามการตั้งคาประเภทวัสดุพิมพ เม่ือพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ เชน แผนใสหรือฉลาก การปรับ
คาน้ีจะปองกันไมใหฟวเซอรทําใหวัสดุเสียหายเม่ือปอนวัสดผุานเคร่ืองพิมพ

5. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ
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ใชกระดาษและปกสาํหรบัพมิพชนดิอืน่
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

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

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกกระดาษที่ตองการ

4. คลิก ใชกระดาษอยางอื่น

5. เลือกหนาที่คณุตองการใชในการพิมพหนาเฉพาะในกระดาษชนิดอ่ืน

6. ในการพิมพปกหนาหรือปกหลัง เลือก เพิม่หนาวางหรอืปกทีพ่มิพไวแลว

7. คลิก OK

หมายเหต:ุ ขนาดกระดาษในงานพิมพทุกหนาจะตองเทากัน

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

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

3. ในแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหคลิก ใชกระดาษอยางอื่น

4. ในกลองรายชื่อ คลิก ปกหนาหรอืปกหลัง

5. คลิก เพิ่มหนาวางหรอืปกทีพ่ิมพไวแลว

6. คลิก OK
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ปรบัขนาดเอกสาร
ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกติ นอกจากน้ี ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

ลดหรอืเพิม่ขนาดเอกสาร

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลกัษณะ ใหเลือก % ของขนาดปกต ิและพิมพเปอรเซ็นตที่คุณตองการยอหรือขยายเอกสาร

ทานสามารถใชแถบเล่ือนในการปรับเปอรเซ็นตได

4. คลิก OK

การพมิพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกนั

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลกัษณะ ใหคลิก พมิพเอกสารบน

4. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

5. ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดีกับกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน ไมได เลือกตัวเลือก ปรับขนาดให
พอดี

6. คลิก OK

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

4. คลิก ตกลง

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกแหลงจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

4. คลิก ตกลง
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การเลอืกประเภทกระดาษ
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกประเภทจากจากรายการดรอปดาวน ประเภท

4. คลิก ตกลง

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ตกแตง ใหเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน ในสวน การวางแนวกระดาษ

4. คลิก ตกลง

การใชลายน้าํ
ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. จากแถบ ลกัษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

4. คลิกที่ลายนํ้าที่คุณตองการใช

5. หากทานตองการใหลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

6. คลิก OK

ในการลบลายนํ้า ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. บนแถบ Paper/Quality ใหคลิก EconoMode

4. คลิก ตกลง
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พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน)
หมายเหต:ุ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพยงัประกอบดวยสวนของคําแนะนําและกราฟกสําหรับการพิมพสองดานดวยตัวเอง

1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเปดคุณสมบัติ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)

2. ที่แท็บ การตกแตง ใหเลือก พมิพสองดาน (ดวยตนเอง)

หมายเหต:ุ หากตวัเลือก พิมพทัง้สองดาน เปนสีจางหรือไมมีอยู ใหเปดคณุสมบัติ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ) ในแท็บ การ
ตัง้คาอุปกรณ หรือแท็บ ตัง้คาคอนฟก ใหเลือก พมิพสองดานดวยตนเองได แลวคลิก ตกลง ปฏิบัติขั้นที่ 1 และ 2 ซํ้า

3. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ

4. หลังจากพิมพดานหน่ึงเสร็จแลว นํากระดาษที่เหลือออกจากถาดปอนกระดาษ แลวแยกไวจนกวางานพิมพสองดานของ
คณุจะเสร็จสมบูรณ

5. นําปกส่ือทีพ่ิมพแลวออกจากถาดกระดาษออกแลวจัดใหตรง โดยยงัคงวางตามแนวกระดาษเดมิ
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6. ใสปกส่ือในถาดปอนกระดาษอีกคร้ังตามแนวกระดาษเดิม ดานที่พิมพแลวจะตองควํ่าลง โดยปอนขอบดานบนของ
กระดาษเขาเคร่ืองพิมพกอน

7. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง และรอใหเคร่ืองพิมพพิมพดานที่สอง
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได

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

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

3. คลิกแถบ ตกแตง

4. ในรายการดรอปดาวน ตวัเลอืกเอกสาร ใหเลือกจํานวนหนาที่คณุตองการพิมพในแตละแผน (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

5. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตวัเลือกที่ถูกตองสําหรับ พมิพขอบหนา และ ลาํดบัหนา

● หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

6. คลิก OK เคร่ืองน้ีจะไดรับการตั้งคาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว
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การตัง้คาการประหยดั

EconoMode
การตั้งคา EconoMode ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเคร่ืองพิมพเพ่ือประหยัดผงหมึก

พมิพเกบ็ถาวร

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพทีเ่กิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Service (บรกิาร) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพเกบ็ถาวร เลือก On (เปด) หรือ ปด และกด ตกลง
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8 การทาํสาํเนา

● ใสเอกสารตนฉบับ

● ใชทําสําเนา

● การตัง้คาการทําสําเนา

● การทําสําเนาหนังสือ

● ทําสําเนาภาพถาย

● งานทําสําเนาพิมพสองหนา (สองดาน)
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ใสเอกสารตนฉบบั
1. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนขึ้น

2. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาลงบนเคร่ืองสแกนแบบแทนใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

3. คอยๆ ปดฝาลง

ใชทําสาํเนา

ทาํสาํเนาแบบกดปุมเดยีว

1. ใสเอกสารตนฉบับบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

2. กด เร่ิมการคัดลอก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเพ่ือเร่ิมการทําสําเนา

3. ทําตามขั้นตอนเดิมหากตองการทําสําเนาหนาอ่ืนๆ อีก

สาํเนาหลายชดุ

เปลีย่นจํานวนสาํเนาของงานปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด จํานวนสําเนา

2. ใชปุมลูกศรในการกําหนดจํานวนสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการพิมพสําหรับงานปจจุบัน

3. กด เร่ิมการคัดลอก เพ่ือเร่ิมการทําสําเนางานของคุณ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

เปลีย่นจํานวนสาํเนาเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Copy setup (การตัง้คาการทาํสําเนา) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. # of copies (จํานวนสําเนาเร่ิมตน) และกด ตกลง
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4. ใชปุมลูกศรในการกําหนดจํานวนสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการใหเปนคาเร่ิมตน

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกของคุณ

ยกเลกิงานทาํสาํเนา

หากตองการยกเลิกงานทําสําเนา ใหกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน
การกด ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ หากคณุยกเลิกงานทําสําเนา ใหนําเอกสารออกจากเครื่องสแกนแบบแทน

ยอหรอืขยายขนาดสําเนา

ยอหรอืขยายขนาดสาํเนาของงานปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคาการทําสําเนาเพ่ิมเติม

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) และกด ตกลง

3. เลือกขนาดท่ีคุณตองการยอหรือขยายเอกสารตนฉบับ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%) ใหใชปุมลูกศรในการตั้งคาเปอรเซ็นต

หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2 หนา/แผน) หรือ 4 pages/sheet (4 หนา/แผน) ใหเลือกการวางแนวกระดาษ
(แนวตั้งหรือแนวนอน)

4. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันท ีหรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยงัคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

คุณตองเปล่ียนขนาดของส่ือที่ใชพิมพที่ระบบตั้งไว ที่จะใชในถาดปอนกระดาษเพื่อใหตรงกับขนาดที่ตองการ มิฉะน้ัน สําเนา
บางสวนจะถูกตัดออก

ปรบัขนาดสาํเนาเริ่มตน

หมายเหต:ุ ขนาดในการทําสําเนาที่ระบบตัง้ไว คือ ขนาดที่เอกสารตนฉบับจะถูกยอหรือขยายโดยปกต ิหากคุณใชการตั้งคา
ขนาดเร่ิมตนจากโรงงาน คอื Original=100% (ตนฉบับ=100%) สําเนาทั้งหมดจะมีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับ

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Copy setup (การตัง้คาการทาํสําเนา) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. Redu/Enlrg (ยอ/ขยายเร่ิมตน) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตวัเลือกของการยอหรือขยายในการทําสําเนาที่ตองการ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%) ใหใชปุมลูกศรในการตั้งคาเปอรเซ็นตของ
ขนาดตนฉบับที่คุณตองการทําสําเนาตามปกติ

หากคุณเลือก 2 pages/sheet (2 หนา/แผน) หรือ 4 pages/sheet (4 หนา/แผน) ใหเลือกการวางแนวกระดาษ
(แนวตั้งหรือแนวนอน)

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เคร่ืองพิมพสามารถยอสําเนาไดสูงสุดถึง 25% ของตนฉบับ หรือขยายสําเนาไดสูงสุดถึง 400% ของตนฉบับย
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การตัง้คาการยอ/การขยาย

● Original=100% (ตนฉบับ=100%)

● A4 > Ltr=94% (A4 เปน Letter = 94%)

● Ltr > A4=97% (Letter เปน A4 = 97%)

● Full Page=91% (เตม็หนา=91%)

● 2 pages/sheet (2 หนา/แผน)

● 4 pages/sheet (4 หนา/แผน)

● Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%)

หมายเหต:ุ ในการตั้งคา 2 pages/sheet (2 หนา/แผน) หรือ 4 pages/sheet (4 หนา/แผน) ใหเลือกการวางแนว
กระดาษของหนา (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การตัง้คาการทําสาํเนา

คณุภาพของการทาํสําเนา

การตั้งคาคุณภาพการทําสําเนามี 5 แบบดงัตอไปน้ี: Text (ขอความ), Draft (ราง), Mixed (ผสม), Film photo (ฟลมรูป
ถาย) และ Picture (รูปภาพ)

คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับคณุภาพของสําเนาคือ Text (ขอความ) โดยการตัง้คาน้ีเหมาะสําหรับการสแกนขอมูลที่ประกอบ
ดวยขอความที่ประกอบดวยตัวอักษรเปนสวนใหญ

เม่ือทําสําเนาภาพถายหรือกราฟก คุณสามารถเลือกการตั้งคา Film photo (ฟลมรูปถาย) สําหรับภาพถาย หรือการตั้งคา
Picture (รูปภาพ) สําหรับกราฟกอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของสําเนา เลือกการตั้งคา Mixed (ผสม) สําหรับเอกสารที่ประกอบ
ดวยขอความและกราฟก

ปรบัคณุภาพของสาํเนาสําหรบังานปจจุบัน

1. ที่แผงควบคุมของอุปกรณ ใหกดปุม การตัง้คาการทําสําเนาเพิ่มเติม สองคร้ังเพ่ือดูการตัง้คาคณุภาพปจจุบันของสําเนา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกการตั้งคาคุณภาพ

3. เลือกการตั้งคา และกด เร่ิมการคดัลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมงานการทําสําเนาทันที หรือกด ตกลง เพ่ือบันทึกการ
เลือกโดยไมเร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ปรบัคณุภาพของสาํเนาทีร่ะบบตัง้ไว

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Copy setup (การตัง้คาการทาํสําเนา) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Default quality (คุณภาพเริ่มตน) ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคุณภาพของการทําสําเนา และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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ทาํความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน

การที่กระจกสกปรก ไมวาจะเปนเพราะรอยน้ิวมือ รอยเปอน เสนผม และมีเศษวัสดุอ่ืนๆ สงผลใหประสิทธภิาพในการทํางาน
และความสามารถตาง ๆ ของเคร่ืองลดลง โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษตางๆ เชน คุณสมบัติพอดีหนากระดาษ และการทําสําเนา

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ จากน้ันใหยกฝาปดขึน้

2. ทําความสะอาดกระจกดวยผานุมๆ ท่ีไมเปนขุยหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไร
ดกับสวนหน่ึงสวนใดของเครื่องพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกโดย
ตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไปในเครื่องพิมพ ทําใหเกิดความเสียหายได

3. เพ่ือปองกันการเกิดรอยดาง ใหเช็ดกระจกใหแหงดวยผาชามัวรหรือฟองนํ้าใยสังเคราะห

ปรับคาความเขม (ความคมชดั)

การปรับคาความเขมจะสงผลตอความสวางหรือความมืด (ความคมชัด) ในการทําสําเนาเอกสารทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือ
เปล่ียนระดบัความคมชัดของงานพิมพปจจุบันเทาน้ัน

ปรบัระดบัความเขมของหมกึในงานพมิพปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด จางลง/เขมขึน้ เพื่อดูการตั้งคาความคมชัดปจจุบัน

2. ในปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลงจากตนฉบับ หรือเล่ือนแถบ
ไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความเขมใหสูงกวาตนฉบับ

3. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันท ีหรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ปรบัการตัง้คาความจาง/เขม

หมายเหต:ุ การปรับคาความเขมในการทําสําเนาที่ระบบตั้งไวจะสงผลกับการทําสําเนาทั้งหมด

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Copy setup (การตัง้คาการทาํสําเนา) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. Light/dark (ความจาง/เขมเร่ิมตน) และกด ตกลง
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4. ใชปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบเลื่อนไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลง หรือเล่ือนไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความ
เขมในการทําสําเนาใหมากขึ้น

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เปลีย่นความเขมของการพมิพงานทาํสาํเนา

การเพ่ิมความเขมของงานพิมพที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะปรับการพิมพในหนาใหเขมขึ้น

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตัง้คากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Print Density (ความเขมของงานพิมพ) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเพ่ิมหรือลดการตั้งคาความเขม และกด ตกลง

กาํหนดคาสาํเนาแบบกาํหนดเอง

เม่ือคณุเปล่ียนการตั้งคาการทําสําเนาที่แผงควบคุม Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนขึ้นท่ีหนาจอ
แผงควบคุม การตั้งคาที่กําหนดเองจะยังมีผลตอไปอีกประมาณ 2 นาที และเคร่ืองพิมพจะกลับไปใชการตั้งคาเร่ิมตน หากตอง
การกลับไปใชการตัง้คาเร่ิมตนทันที ใหกด ยกเลิก

พมิพหรือทาํสาํเนาแบบจรดขอบ

เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพแบบจรดขอบเต็มที่ได พ้ืนที่การพิมพสูงสุดคอื 203.2 x 347 มม. (8 x 13.7 น้ิว) โดยเหลือขอบ
ที่ไมสามารถพิมพได 4 มม. รอบหนา

ทาํสาํเนาบนวสัดพุมิพประเภทและขนาดอืน่

เคร่ืองพิมพไดรับการตัง้คาใหทําสําเนาบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 โดยขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นท่ีที่ซ้ือเคร่ืองพิมพ คุณ
สามารถเปลี่ยนขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่คณุตองการใชทําสําเนาสําหรับงานทําสําเนาปจจุบันหรือสําหรับงานทํา
สําเนาทั้งหมดได

การตัง้คาขนาดวัสดพุมิพ

● Letter

● Legal

● A4

การตัง้คาประเภทวัสดพุมิพ

● ธรรมดา

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษหวัจดหมาย

● แผนใส

● กระดาษสาํหรบัแฟมเจาะ

● ฉลาก

58 บท 8   การทําสําเนา THWW



● กระดาษบอนด

● กระดาษทีน่าํกลับมาใชใหม

● กระดาษสี

● กระดาษบาง

● กระดาษหนา

● การดสตอ็ค

● ซองจดหมาย #10

● กระดาษหยาบ

เปลีย่นการตัง้คาขนาดวสัดพุมิพเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper size (ขนาดกระดาษท่ีเปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกขนาดกระดาษ แลวกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เปลีย่นการตัง้คาประเภทวสัดพุิมพเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper type (ประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทวัสดพิุมพ และกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เรยีกคนืคาเริม่ตนการตัง้คาการทาํสาํเนา

ใชแผงควบคุมเพ่ือเรียกคืนการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Copy setup (การตั้งคาการทําสําเนา) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Restore defaults (เรียกคืนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง
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การทาํสาํเนาหนงัสอื
1. ยกฝาปดขึน้ แลวนําหนังสือมาวางบนเครื่องสแกนแบบแทน โดยใหหนาที่ตองการทําสําเนาอยูชิดกับมุมที่ระบุดวย

เคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. คอยๆ กดฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนลง เพ่ือกดหนังสือใหแนบกับกระจกของเครื่องสแกน

ขอควรระวงั: การกดฝาปดกระจกถายสําเนาโดยใชแรงมากเกินไปอาจทําใหบานพับฝาปดหักได

4. กด เร่ิมการคัดลอก
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ทาํสาํเนาภาพถาย
1. ยกฝาปดขึ้นแลววางภาพถายบนเคร่ืองสแกนแบบแทนโดยควํ่าดานที่มีภาพลงและใหมุมบนซายของของภาพตดิกับมุม

ที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. ปรับคาคุณภาพของสําเนาเปน Film photo (ฟลมถายรูป)

4. กด เร่ิมการคัดลอก

งานทาํสาํเนาพมิพสองหนา (สองดาน)
ทาํสาํเนาตนฉบับทีม่ีสองดานใหเปนเอกสารทีม่ีเพยีงดานเดยีว

สําเนาที่ไดจากขั้นตอนเหลาน้ีจะถูกพิมพลงบนดานเดยีว และจําเปนตองจัดเรียงดวยตนเอง

1. วางเอกสารหนาแรกที่จะทําสําเนาโดยควํ่าหนาลงบนเครื่องสแกนแบบแทน แลวปดฝาครอบเครื่องสแกน

2. กด เร่ิมการคัดลอก

3. พลิกหนาเอกสารบนเครื่องสแกนไปอีกดานหน่ึง แลวปดฝาครอบเครื่องสแกน

4. กด เร่ิมการคัดลอก

5. ทําซํ้าขั้นที่ 1 ถึง 4 สําหรับแตละหนาจนกระทั่งทําสําเนาเอกสารตนฉบับครบทุกหนา
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การทาํสาํเนาตนฉบบัทีม่ีสองดานใหเปนเอกสารทีม่ีสองดาน

1. วางเอกสารหนาแรกที่จะทําสําเนาโดยควํ่าหนาลงบนเครื่องสแกนแบบแทน แลวปดฝาครอบเครื่องสแกน

2. กด เร่ิมการคัดลอก

3. พลิกหนาเอกสารบนเครื่องสแกนไปอีกดานหน่ึง แลวปดฝาครอบเครื่องสแกน

4. นําหนาสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยควํ่าหนาลงโดยปอนขอบบนของ
กระดาษเขาไปในเคร่ืองกอน

5. กด เร่ิมการคัดลอก

6. นําหนาสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แลววางไวเพ่ือจัดเรียงหนาดวยตนเองตอไป

7. ทําซํ้าขั้นที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับหนาเอกสารตนฉบับ จนกระทั่งทําสําเนาเอกสารตนฉบับครบทุกหนา
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9 การสแกน

● ใสตนฉบับสําหรับการสแกน

● ใชสแกน

● การตัง้คาสแกน

● สแกนหนังสือ

● สแกนภาพถาย
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ใสตนฉบบัสาํหรบัการสแกน
1. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนขึ้น

2. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาลงบนเคร่ืองสแกนแบบแทนใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

3. คอยๆ ปดฝาลง

ใชสแกน

วธิกีารสแกน

งานสแกนสามารถดําเนินการไดโดยใชวิธีตอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

● การสแกนโดยใช HP Director (Macintosh) โปรดดูที่ สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)
ในหนา 27

● สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application
(WIA) ได

หมายเหต:ุ หากตองการศึกษาและใชงานซอฟตแวรการจดจําขอความ ใหติดตัง้โปรแกรม Readiris จากแผนซีดีรอม
ซอฟตแวร ซอฟตแวรการจดจําขอความยงัรูจักกันในชือ่ซอฟตแวร optical character recognition (OCR)

สแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)
1. ในกลุมโปรแกรมของ HP ใหเลือก Scan to เพ่ือเร่ิมตน HP LaserJet Scan

2. เลือกปลายทางการสแกน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ ตกลง ควรระบุถึงการดําเนินการที่คุณตองทําใหเสร็จ

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

เคร่ืองพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได
เคร่ืองพิมพทํางานกับโปรแกรมบน Windows ที่สนับสนุนอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน
WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ทีส่นับสนันอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได
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เม่ือคณุอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัตกิารสแกน
และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปดอยูได สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ไฟลวิธีใชหรือเอกสารที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

สแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําส่ังเชน Acquire, File Acquire, Scan,
Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดังกลาวได
หรือไม หรือคุณไมทราบคําส่ังที่เรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ หาก
โปรแกรม HP LaserJet Scan เร่ิมตน คณุสามารถทําการเปลี่ยนแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเร่ิมตน
โดยอัตโนมัติ ภาพจะไปยงัโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขัน้ตอนในการใช
จากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกบัมาตรฐาน WIA (Windows XP และ Vista เทานัน้)

WIA เปนอีกวิธีหน่ึงสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมไดโดยตรง เชน Microsoft Word WIA ใชซอฟตแวรของ
Microsoft ในการสแกน แทนซอฟตแวร HP LaserJet Scan

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําส่ัง เชน Picture/From Scanner or
Camera ในเมนู Insert หรือ File หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดูวิธีใชหรือ
เอกสารของโปรแกรม

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขั้นตอนในการใชจาก
วิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

-หรอื-

ในโฟลเดอร Cameras and Scanner ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ การทําเชนน้ีจะชวยเปดวิซารด Microsoft
WIA มาตรฐาน ซ่ึงชวยใหคุณสแกนขอมูลเปนไฟลได

การสแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)
คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR ของบริษัทอ่ืน เพ่ือสแกนขอความจากเอกสารตนฉบับลงในโปรแกรม Word Processing
เพ่ือทําการแกไขตอไปได

Readiris

โปรแกรม Readiris OCR อยูในซีดีรอมที่แยกตางหากที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หากตองการใชโปรแกรม Readiris ใหติด
ตั้งโปรแกรมจากแผนซีดีรอมซอฟตแวร จากน้ันปฏิบัตติามคําแนะนําในวิธีใชแบบออนไลน

การยกเลกิการสแกนเอกสาร

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

● บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ยกเลิก

● คลิกปุม ยกเลกิ ในกลองโตตอบบนหนาจอ

หากคณุยกเลิกงานสแกน ใหนําตนฉบับออกจากเครื่องสแกนแบบแทนดวย
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การตัง้คาสแกน

รปูแบบไฟลการสแกน

รูปแบบไฟลของเอกสารที่สแกนหรือภาพถายจะขึ้นอยูกับประเภทการสแกนและวัตถุที่สแกน

● การสแกนเอกสารหรือภาพถายไปยงัคอมพิวเตอรจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .TIF

● การสแกนเอกสารแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .PDF

● การสแกนภาพถายแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .JPEG

หมายเหต:ุ คุณสามารถเลือกประเภทไฟลตางๆ ไดเม่ือใชโปรแกรมซอฟตแวรสแกน

ความละเอยีดและสขีองเครือ่งสแกน

ในกรณีที่คณุพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคณุภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เคร่ืองสแกนไมตรงกับที่คณุตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัตขิองรูปที่สแกนดังตอไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พ้ืนผวิและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

● เวลาที่ใชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอน้ิว (ppi)

หมายเหต:ุ ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลี่ยนกับระดับ dpi (จุดตอน้ิว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรเคร่ืองสแกนไดสูง
สุดถึง 1200 ppi ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่มความละเอียดไดสูงถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดคาสีและโทนสีเทาไดที่ 1
บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) ถึง 24 บิต (สีที่แทจริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คณุสามารถปฏิบัติตามเพ่ือใหไดงานสแกนท่ีตรงตามความตองการ

หมายเหต:ุ การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเน้ือที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูล
มาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของ
รูปที่สแกนกอน
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คาํแนะนาํเกีย่วกบัการตัง้คาความละเอียดและสี

ตารางตอไปนี้อธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ 

วตัถปุระสงคในการใชงาน ความละเอียดทีแ่นะนาํ การตัง้คาสทีีแ่นะนาํ

อีเมล 150 ppi ● ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมกีารไลสีทีล่ะเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีทีล่ะเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดํา

พมิพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกทีซ่ับซอน หรือคุณตอง
การขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดาํสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายที่มกีารไลระดับสีหรือ
ภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดาํสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาทีแ่นะนาํใหใช

กระดาษสี ใชการตัง้คานีส้ําหรับภาพถายหรือเอกสารสีทีม่ีคณุภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดํา ใชการตัง้คานีส้ําหรับเอกสารทีม่ีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตัง้คานีเ้มื่อคํานงึถงึเร่ืองขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คณุภาพการสแกน

ทาํความสะอาดกระจกของเครือ่งสแกน

การที่กระจกสกปรก ไมวาจะเปนเพราะรอยน้ิวมือ รอยเปอน เสนผม และมีเศษวัสดุอ่ืนๆ สงผลใหประสิทธภิาพในการทํางาน
และความสามารถตาง ๆ ของเคร่ืองลดลง โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษตางๆ เชน คุณสมบัติพอดีหนากระดาษ และการทําสําเนา

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ จากน้ันใหยกฝาปดขึน้
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2. ทําความสะอาดกระจกดวยผานุมหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจก

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขดัผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไร
ดกับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกโดย
ตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไปในเคร่ืองพิมพ ทําใหเกิดความเสียหายได

3. เพื่อปองกันการเกิดรอยดาง ใหเช็ดกระจกใหแหงดวยผาชามัวรหรือฟองนํ้าใยสังเคราะห
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สแกนหนังสอื
1. ยกฝาปดขึน้ แลวนําหนังสือมาวางบนเครื่องสแกนแบบแทน โดยใหหนาที่ตองการทําสําเนาอยูชิดกับมุมท่ีระบุดวย

เคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. คอยๆ กดฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนลงเพ่ือกดหนังสือใหแนบกับกระจกของเครื่องสแกน

ขอควรระวงั: การกดฝาปดกระจกถายสําเนาโดยใชแรงมากเกินไปอาจทําใหบานพับฝาปดหักได

4. สแกนหนังสือโดยใชวิธีการสแกนวิธใีดวิธีหน่ึง
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สแกนภาพถาย
1. วางภาพถายบนเคร่ืองสแกนแบบแทนโดยควํ่าดานที่มีภาพลงและใหมุมบนซายของของภาพติดกับมุมที่ระบุดวยเคร่ือง

หมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. สแกนภาพถายโดยใชวิธกีารสแกนวิธีใดวิธีหน่ึง
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10 การจดัการและดูแลเครือ่งพมิพ

● หนาขอมูล

● เว็บเซิรฟเวอรในตวั (ฉพาะรุนเครือขาย)

● คณุสมบัติการรักษาความปลอดภัย

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง
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หนาขอมลู
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตัง้คาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คณุสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู System setup (การตัง้คาระบบ)
บนแผงควบคุม หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว (เฉพาะรุนเครือขาย) โปรดดทูี่ แผงควบคุม ในหนา 9

รายละเอยีดของหนา วธิกีารพมิพหนา

หนาตวัอยาง

มตีัวอยางขอความและกราฟก

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก Reports (รายงาน) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก หนาตวัอยาง และกด ตกลง

แผนผงัเมนู

แสดงเมนขูองแผงควบคมุและการตัง้คาที่ใชได

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก Reports (รายงาน) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก โครงสรางเมน ูและกด ตกลง

หนาการกาํหนดคา

แสดงการตัง้คาปจจุบันและคณุสมบัตขิองเคร่ืองพมิพ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก Reports (รายงาน) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงานการกาํหนดคา และกด ตกลง
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เวบ็เซริฟเวอรในตวั (ฉพาะรุนเครอืขาย)
รุนเครือขายมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถเขาใชขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและกิจกรรมตางๆ ทาง
เครือขายได เว็บเซิรฟเวอรทําหนาที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมเพ่ือการทํางานของโปรแกรมเว็บ ในแบบเดยีวกับของระบบ
ปฏิบัติการ เชน Windows ที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ท่ีทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ งานที่เกิดจาก
การใชโปรแกรมเหลาน้ันอาจนํามาแสดงผลผานเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Safari หรือ Netscape
Navigator

เว็บเซิรฟเวอร “ในตัว” จะอยูบนอุปกรณฮารดแวร (เชน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet) หรือในเฟรมแวร ไมใชซอฟตแวรที่อยู
บนเซิรฟเวอรระบบเครือขาย

ขอดีของ EWS คอืเปนอินเตอรเฟซไปยังเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอเครือขายและคอมพิวเตอรสามารถใชได
ไมจําเปนตองมีซอฟตแวรพิเศษใด ๆ  เพ่ือติดตั้งหรือกําหนดคา แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนอยูบนคอมพิวเตอร หาก
ตองการเขาถึง EWS ใหพิมพ IP แอดเดรสสําหรับเคร่ืองพิมพชองแอดเดรสของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP
แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคา)

คณุสมบตัิ

EWS จะชวยใหคุณสามารถดูสถานะเคร่ืองพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชนัการพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรได ดวย
EWS คุณจะสามารถปฏิบัติงานดังตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณ:

● ดขูอมูลสถานะเครื่องพิมพ

● ระบุอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดแูละพิมพหนาตาง ๆ ที่อยูภายในบางหนา

● เลือกภาษาที่แสดงในหนา EWS

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาเครือขายใน EWS อาจปดใชงานซอฟตแวรหรือคุณสมบัติบางอยางของเครื่องพิมพ

คณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

การรกัษาความปลอดภยัเวบ็เซริฟเวอรในตวั

ในรุนเครือขาย ใหใช EWS ในการตั้งคารหัสผาน

1. เปด EWS และคลิกแถบ ระบบ

2. คลิก รหสัผาน

3. ในชอง รหสัผาน ใหพิมพรหัสผานที่คณุตองการตั้ง และในชอง ยนืยนัรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานตัวน้ีอีกคร้ังเพ่ือยนืยัน
ส่ิงที่คุณเลือก

4. คลิก ใช เพ่ือบันทึกรหัสผาน
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การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

ตรวจสอบและสั่งซือ้อุปกรณส้ินเปลอืง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณส้ินเปลืองดวยการใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ Hewlett-Packard ขอแนะนําให
คุณส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพสํารองเม่ือขอความหมึกเหลือนอยของตลับหมึกพิมพปรากฏขึ้นคร้ังแรก ใชตลับหมึกพิมพของ
HP ของแทตลับใหมเพ่ือใหสามารถดูขอมูลอุปกรณส้ินเปลืองตอไปน้ีได:

● อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาที่เหลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาที่พิมพไปแลว

● ขอมูลอ่ืนๆ ของอุปกรณส้ินเปลือง

หากระดับอุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด คุณสามารถส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน หรือทางโทรศพัทจากตัวแทนจําหนาย
ในพ้ืนที่ของ HP ไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies เพ่ือส่ังซ้ือแบบออนไลน

การเกบ็อุปกรณสิ้นเปลอืง

ทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือเก็บตลับหมึกพิมพ:

● อยาเอาตลับหมึกพิมพออกจากกลองจนกวาคุณตองการจะใชงาน

ขอควรระวงั: อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาท ีเพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพเสีย

● จัดเก็บตลับหมึกพิมพภายในชวงอุณหภูมิการจัดเก็บที ่-20° ถึง 40° C

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในตําแหนงแนวนอน

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในที่แหง ไมมีแสง และหางจากความรอนหรือแหลงกําเนิดคล่ืนแมเหล็ก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัอปุกรณสิ้นเปลืองทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณส้ินเปลืองท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนอุปกรณใหมหรือนํามาผลิต
ใหม เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ันไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบหรือคณุภาพได การ
บริการหรือซอมแซมเน่ืองจากการใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP ไมอยูในการรับประกันของเคร่ืองพิมพน้ี

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอม
โปรดติดตอศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม เม่ือเคร่ืองแจงเตอืนวาตลับหมึกพิมพไมใชของ HP และคณุคิดวาเปน
อุปกรณของแท HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งดําเนินการแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชอุปกรณของแทขอ HP หากคุณสังเกตุเห็นส่ิงตอไปน้ี:

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (เชน แถบดึงหรือกลองบรรจุแตกตางจากเดิม)

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรฟรีไปที:่ 1-877-219-3183

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรเก็บเงินปลายทาง โดยติดตอโอเปอเรเตอรและขอโทรแบบเก็บเงินปลายทางไปยัง
หมายเลขโทรศัพท 1-770-263-4745. หากคุณไมสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได ตัวแทนที่ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอมที่สามารถสนทนาดวยภาษาของคุณไดจะเปนผูชวยเหลือคุณ หรือหากไมมีตัวแทนในศูนยที่สามารถสนทนาดวยภาษา
ของคุณได HP จะตดิตอบริการแปลภาษาตามสายหลังจากที่รับสายของคุณภายในหน่ึงนาท ีทั้งน้ี บริการดังกลาวจะแปลบท
สนทนาระหวางคุณและตัวแทนของศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม
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รไีซเคลิอุปกรณสิ้นเปลอืง

หากตองการติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP ใหทําตามคําแนะนําที่อยูในกลองบรรจุอุปกรณน้ัน หรือดูที่คูมือในการเร่ิมตน
ใชงานเคร่ืองพิมพ

หากตองการรีไซเคิลอุปกรณส้ินเปลือง ใหนําอุปกรณส้ินเปลืองที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุอุปกรณส้ินเปลืองใหมมา แลวใชฉลาก
สงคนืที่มาพรอมกัน เพ่ือสงอุปกรณดังกลาวกลับไปยงั HP เพ่ือรีไซเคลิ โปรดดขูอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคลิ ซ่ึงให
มาพรอมกับอุปกรณส้ินเปลือง HP ใหมทุกรายการ

การเกลี่ยผงหมึก

หากมีสวนที่ซีดจางปรากฏบนหนาที่พิมพ คุณอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวไดโดยการเกลี่ยผงหมึก

1. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

2. ในการเกลี่ยผงหมึก ใหเขยาตลับหมึกพิมพเบาๆ จากขางหนาไปขางหลัง

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในเคร่ืองพิมพ และปดชองใสตลับหมึกพิมพ หากงานพิมพยังคงซีดจางหรือไมสามารถยอม
รับได ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

เปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืง

ตลับหมกึพมิพ

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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2. จับที่ดามจับบนตลับหมึกพิมพ และดึงตลับหมึกพิมพออกตรง ๆ เพ่ือนําออกจากเครื่อง โปรดดูที่ขอมูลการรีไซ
เคิลดานในของกลองใสตลับหมึกพิมพ

3. เขยาตลับหมึกพิมพไปทางหนาและหลัง

4. นําตลับหมึกพิมพตลับใหมออกมาจากหอบรรจุ แกะฝาครอบสีสมออกจากตลับหมึกพิมพ และดึงแถบสีสมออกมาตรง ๆ
เพื่อแกะเทปออก

5. ใสตลับหมึกพิมพลงในเคร่ืองพิมพจนกระท่ังตลับหมึกแนนเขาที่
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6. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเชด็ผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเยน็ นํ้ารอนจะทําใหผง
หมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถแก
ไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

รอยดาง รอยเปอน

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคนหาเมนู Service (บริการ) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือคนหา Cleaning mode (โหมดการทําความสะอาด) และกด ตกลง

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือยืนยัน และเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

ทาํความสะอาดดานในฝาปด

ฝุนเล็กนอยสามารถสะสมอยูที่ดานในฝาปดเอกสารที่มีสีขาว ซ่ึงอยูใตฝาปดของเคร่ืองได

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และยกฝาปดขึ้น
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2. ทําความสะอาดพื้นสีขาวดานในฝาปดดวยผานุมหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้าสบูออนๆ และนํ้าอุน คอยๆ เช็ดเศษฝุนละอองออก
หามออกแรงขัดดานในฝาปด

3. เช็ดใหแหงดวยผาชามัวรหรือผานุม

ขอควรระวงั: หามใชกระดาษเช็ด เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนที่ดานในฝา

4. หากพบวาดานในฝาปดยังไมสะอาดพอ ใหทําความสะอาดซํ้าอีกคร้ัง โดยใชผาหรือฟองนํ้าชุบไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอลพอหมาด จากน้ันใชผาชบุนํ้าหมาดเชด็ทําความสะอาดอีกคร้ัง

การทาํความสะอาดภายนอกเครื่อง

ใหใชผาเน้ือนุมที่ไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพ่ือเชด็ฝุน คราบหมึก และส่ิงสกปรกที่ติดอยูภายนอกเครื่องพิมพ

อปัเดตเฟรมแวร

อัปเดตเฟรมแวรและคําแนะนําการติดตั้งของเคร่ืองพิมพน้ีอยูที่ www.hp.com/support/LJM1120 คลิก Downloads
and drivers คลิกระบบปฏิบัติการ และเลือกดาวนโหลดเฟรมแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ

78 บท 10   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW

http://www.hp.com/support/LJM1120


11 แกไขปญหา

● รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

● ขอความบนแผงควบคุม

● ปญหาหนาจอแผงควบคมุ

● แกปญหากระดาษติด

● แกไขปญหาคุณภาพของภาพ

● แกไขปญหาเก่ียวกับการเชือ่มตอ

● แกไขปญหาซอฟตแวร
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รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

หมายเลขขัน้
ตอน

ขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอง ปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ วิธแีกไข

1 เครือ่งพมิพทาํงานหรอืไม? ไฟไมเขาเคร่ืองเนือ่งจากไฟ สายเคเบิล สวิตช หรือ
ฟวสเสีย

1. ตรวจสอบวาไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพแลว

2. ตรวจสอบวา สายไฟไมชํารุดเสียหาย และเปด
สวิตชเคร่ืองพมิพแลว

3. ตรวจสอบแหลงพลังงานดวยการเสียบปล๊ักของ
เคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบโดยตรง หรือเสียบ
ปล๊ักกบัเตาเสียบอื่น

2 คาํวา Ready (พรอม) ปรากฏบน
แผงควบคมุของเครือ่งพมิพหรือไม

แผงควบคุมควรทาํงานไดอยางปกติ
โดยไมปรากฏขอความแสดงขอผดิ
พลาดใด ๆ

แผงควบคมุแสดงขอผิดพลาด โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 81
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

3 พมิพหนาขอมลูไดหรอืไม?

พมิพหนาการกําหนดคา

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม

โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 81
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 77

4 เครือ่งพมิพทาํสาํเนาไดหรือไม

วางหนาแสดงการกําหนดคาบน
เคร่ืองสแกนแบบแทนแลวทําสําเนา
เคร่ืองควรพมิพสําเนาออกมาโดย
ปราศจากปญหาเร่ืองคณุภาพการ
พมิพ

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 77

สําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนมีคณุภาพไมดี 1. ทําความสะอาดแผนกระจก โปรดดทูี ่ทาํความ
สะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหนา 67

2. หากปญหายงัคงมีอยูหลังดาํเนนิการดังกลาว
แลว โปรดด ู ปญหาเกีย่วกบัการทาํสําเนา
ในหนา 96

5 เครือ่งพมิพพมิพจากคอมพวิเตอรได
หรือไม

ใชโปรแกรมการประมวลผลคําเพ่ือ
สงงานพมิพไปทีเ่คร่ืองพิมพ

ติดตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตั้งซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตัง้และติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคณุดําเนนิการตามขัน้ตอนการติด
ตั้งที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตัง้คาพอรตทีถ่กูตอง

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

เลือกไดรเวอรทีไ่มถกูตอง เลือกไดรเวอรทีเ่หมาะสม

เกดิปญหาพอรตไดรเวอรในโปรแกรม Microsoft
Windows

ยกเลิกการติดตัง้และติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคณุดําเนนิการตามขัน้ตอนการติด
ตั้งที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตัง้คาพอรตทีถ่กูตอง

6 เครือ่งพมิพสแกนไปทีค่อมพวิเตอร
หรือไม

เร่ิมตนการสแกนจากซอฟตแวรพื้น
ฐานบน
เดสกท็อปของเครื่องคอมพิวเตอรของ
คณุ

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

ติดตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตั้งซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตัง้และติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคณุดําเนนิการตามขัน้ตอนการติด
ตั้งที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตัง้คาพอรตทีถ่กูตอง

หากยังเกดิขอผิดพลาดอยู ใหปดเคร่ืองพิมพ กอนเปดอีกคร้ัง
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ขอความบนแผงควบคมุ
ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไป ขอความบนแผงควบ
คุมเปนตัวระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หากเหมาะสม เม่ือ
เคร่ืองพิมพกําลังรับคําส่ังพิมพขอมูล หรือสแกน ขอความบนแผงควบคมุจะแสดงสถานะเหลาน้ี นอกจากน้ัน ขอความการแจง
ขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ยงัเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใชกระทําการบาง
อยาง

ขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึน้ชั่วคราว และผูใชอาจตองตอบรับขอความโดยกด ตกลง เพ่ือทํางานตอ
หรือกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคณุภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอความเตือนแจง
บอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดยอัตโนมัติ
เปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ตารางขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

Device error

Press [OK] (ขอผดิพลาดของอปุกรณ กด [ตกลง])

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน นีเ่ปนเพยีงขอความเตือนเทานั้น งานพมิพอาจไดรับ
ผลกระทบ

Jam in print paper path (มกีระดาษตดิในทาง
เดนิกระดาษพมิพ)

สลับกบั

Open door and clear jam (เปดฝาปด แลวนาํ
กระดาษทีต่ดิอยูออก)

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในทางเดนิกระดาษ นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 84

Page too complex

Press [OK] (งานพมิพซบัซอนมากเกนิไป กด
[ตกลง])

เคร่ืองพมิพไมสามารถพมิพหนาปจจุบันไดเนือ่งจาก
ความสลับซับซอนของเอกสารหนานั้น

กดปุม ตกลง เพือ่ลบขอความ

ปลอยใหเคร่ืองพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกด ยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกงาน

Printer jam

clear paper path (มกีระดาษตดิ นาํกระดาษออก
จากทางเดนิกระดาษ)

อุปกรณตรวจพบกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 84

Settings cleared (ลบการตัง้คาแลว) เคร่ืองพมิพไดลบขอมลูการตั้งคาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานทีเ่หมาะสมอีกคร้ัง
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ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตวัระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง-ตาราง

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

50.1 Fuser Error

Turn off then on (50.1 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองดวยการกดทีส่วิตชเปดปด และรออยาง
นอย 30 วินาที

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพมิพเร่ิมตน
การทํางาน

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.2 Fuser Error

Turn off then on (50.2 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.3 Fuser Error

Turn off then on (50.3 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.8 Fuser Error

Turn off then on (50.8 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.9 Fuser Error

Turn off then on (50.9 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

52 Scanner Error

Turn off then on (52 ขอผดิพลาดเครือ่งสแกน ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

54.1C Error

Turn off then on (54.1C ขอผดิพลาด ปดแลวเปด
ใหม)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Engine comm. Error (ขอผดิพลาดของการสือ่สาร
เครือ่ง)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองดวยการกดทีส่วิตชเปดปด และรออยาง
นอย 30 วินาที

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพมิพเร่ิมตน
การทํางาน

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ปญหาหนาจอแผงควบคมุ
ขอควรระวัง: ไฟฟาสถิตอาจทําใหเกิดเสนหรือจุดสีดํารบกวนบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพได อยาสัมผัสหนาจอ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หากมีความเปนไปไดวาคณุมีการสะสมประจุไฟฟาสถิต (เชน เดินบนพรมในสภาพแวดลอมท่ีมี
ความชื้นต่ํา)

เสนหรือจุดอาจรบกวนปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หรือหนาจออาจวางเปลาหากเครื่องพิมพถูกตั้งวางไวใน
สนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก ในการแกไขปญหาน้ี ใหดําเนินการดังน้ี:

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ยายเคร่ืองพิมพออกจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก

3. เปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

แกปญหากระดาษติด

สาเหตขุองปญหากระดาษตดิ

ในบางครั้ง กระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพอ่ืนๆ อาจติดระหวางพิมพงาน ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจาก:

● ใสกระดาษในถาดไมเหมาะสมหรือใสกระดาษมากเกินไป หรือไมไดตั้งตวัก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสม

● มีการใสหรือนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษระหวางงานพิมพ หรือถาดถูกดึงออกจากเครื่องพิมพระหวางงาน
พิมพ

● เปดชองสําหรับใสตลับหมึกพิมพคางไวในระหวางพิมพงาน

● มีกระดาษสะสมอยูในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอยู

● ส่ือสําหรับพิมพที่ใชไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP

● ส่ือที่ใชพิมพชํารุดเสียหาย หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยูบนส่ือน้ัน เชน ลวดเย็ลกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

● สภาพแวดลอมในการเก็บส่ือสําหรับพิมพชื้นหรือแหงเกินไป
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ตาํแหนงทีก่ระดาษมกัตดิ

กระดาษอาจตดิในบริเวณตอไปน้ี

● ในบริเวณกระดาษเขา

● ในบริเวณกระดาษออก

● ในบริเวณตลับหมึกพิมพ

คนหาและนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาถัดไป หากกระดาษติดในบริเวณที่ไมสามารถมองเห็นได
ใหดูที่ภายในเคร่ืองพิมพกอน

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเคร่ืองพิมพได ซ่ึงปญหาน้ีจะหายไปเองหลังจากที่พิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

การแกปญหากระดาษตดิจากบรเิวณถาดปอนกระดาษ

ขอควรระวงั: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ตดิออกมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษท่ีติดออกจากเคร่ืองพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปน้ีบางขั้นตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษติด

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. จับที่ที่จับของตลับหมึกพิมพ และดึงตลับหมึกพิมพออกตรง ๆ เพ่ือนําออกจากเครื่อง
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3. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

4. เปดถาด 1 แลวนําปกกระดาษออก

5. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง
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6. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที่เดิมและปดชองใสตลับหมึกพิมพ

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวงั: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

ใชมือท้ังสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัด
ระวัง
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นาํกระดาษทีต่ดิออกจากบรเิวณตลบัหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคมีปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ตดิออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ติดออกมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออกมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง

2. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที่เดิมและปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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ปองกนัปญหากระดาษตดิบอยๆ 

● ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดวางกระดาษในถาดปอนกระดาษจนเต็มเกินไป ความจุของถาดปอนกระดาษจะแตกตางกัน
ไปตามประเภทกระดาษที่ใช

● ตรวจสอบวา ไดปรับตัวก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสมแลว

● ตรวจดวูาถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

● อยาเพ่ิมกระดาษลงในถาดปอนขณะเคร่ืองกําลังพิมพงาน

● ใชส่ือสําหรับพิมพในประเภทและชนิดที ่HP แนะนําเทานั้น

● หามคล่ีกระดาษกอนใสลงในถาดกระดาษ ในการทําใหกระดาษไมติดกัน ใหจับกระดาษใหแนนดวยมือทั้งสองขาง และ
บิดโดยการหมุนมือของคณุไปในทิศทางตรงขามกัน

● อยาปลอยใหกระดาษเรียงซอนกันอยูบนถาดกระดาษออก เน่ืองจากประเภทสื่อและจํานวนหมึกพิมพที่ใชจะมีผลกับ
ความจุของถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟที่เคร่ืองพิมพและแหลงจายไฟแนนแลว เสียบสายไฟ
เขากับเตาเสียบที่มีสายดนิ
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ปญหาเกีย่วกบัการพมิพ

ปญหาคณุภาพการพมิพ 

คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้ง เน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทั่วไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

งานพิมพสีจางหรือสีลบเลือน สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 75

หากตลับหมึกพิมพยังมีหมึกพมิพอยูมาก ใหตรวจ
สอบลูกกล้ิงผงหมึกเพือ่ดวูาลูกกล้ิงเสียหายหรือไม
หากเสียหาย ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม

หากทัง้หนาดูสวาง คณุอาจปรับความหนาแนนของ
การพมิพใหสวางเกินไป หรืออาจเปดใชโหมด
ประหยดัผงหมึกอยู

ใหปรับความเขมของงานพมิพใหเขมขึ้น และยกเลิก
การใชงานโหมดประหยดัผงหมึกในหนาคณุสมบัติ
ของเคร่ืองพมิพ

คราบผงหมึกปรากฏ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทาํความ
สะอาด

ทาํความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดทูี ่ทํา
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 77

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึน้ทีส่ื่อสําหรับพมิพแผนนั้น
แผนเดยีว

ใหลองพมิพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน้ผิวของ
กระดาษชืน้เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูง
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

ปกกระดาษทีใ่ชคุณภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทาํ
ใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 75

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดตดิตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ร้ิวหรือแถบสีดําปรากฏบนหนา ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 75
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โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีน้ําหนักเบา โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 33

ตดิตัง้ถาดปอนกระดาษหลักไมถูกตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใสถาดปอนกระดาษ
หลักเขาที่แลว

ตัง้คาความหนาแนนของการพมิพสูงเกินไป ลดการตั้งคาความเขมของงานพมิพโดยใชไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ ซึ่งจะชวยลดเงาพืน้หลัง

สภาพอากาศทีแ่หงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทาํใหโทนสี
เทาที่พืน้หลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพิมพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 75

ผงหมึกเลอะบนสื่อทีใ่ชพิมพ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวาตัว
กัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทางผาน
กระดาษ

ทาํความสะอาดตัวกัน้กระดาษและเสนทางผาน
กระดาษ โปรดดูที ่ทําความสะอาดทางผานกระดาษ
ในหนา 77

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกนิไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือก
ประเภทของสื่อทีเ่หมาะสมแลว

ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพือ่ปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดทูี ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 51

ผงหมึกเลอะออกไดงายเมื่อสัมผสั ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพื่อพมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คุณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/
คณุภาพ และตัง้คา ประเภทกระดาษ ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษทีคุ่ณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพ
อาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนกั

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทาํความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดทูี ่ทํา
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 77

แหลงจายไฟอาจเสีย เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับ
โดยตรงแทนการเสียบเขากับปล๊ักพวง

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกนิไป ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพือ่ปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดทูี ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 51
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มีรอยปรากฏซ้ําเปนชวงๆ บนหนา ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพือ่พมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คณุตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือกชนิด
ของสื่อทีใ่ชพิมพทีเ่หมาะสมแลว ความเร็วในการ
พมิพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

ชิน้สวนภายในเคร่ืองอาจเลอะหมึก ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากทีพ่มิพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทาํความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดทูี ่ทํา
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 77

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย หากเกดิรอยขึ้นซ้ําๆ ทีจุ่ดเดียวกนับนหนาเอกสาร ให
ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพของ HP ตลับใหม โปรดดทูี ่ตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 75

หนาที่พมิพมีตวัอักษรที่ผดิรูป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

หากตวัอักษรผิดรูปจนทําใหงานมลัีกษณะเปนคล่ืน
แสดงวาคณุอาจตองนําเคร่ืองสแกนแบบเลเซอรสง
ซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี โปรดตดิตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิว
สนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

หนาที่พมิพมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพือ่พมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คณุตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือก
ประเภทของสื่อทีเ่หมาะสมแลว

หากยงัมีปญหาอยู ใหเลือกชนดิของสื่อทีใ่ชอุณหภูมิ
ฟวเซอรทีต่่ํากวา เชน แผนใส หรือสื่อน้าํหนักเบา

สื่อทีอ่ยูในถาดปอนกระดาษอาจจะยาวเกินไป พลิกปกกระดาษทีอ่ยูในถาดกระดาษ และลองพลิก
กระดาษในถาดปอนกระดาษ 180°

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

อุณหภมูิและความชืน้สูงอาจทําใหกระดาษมวนงอ ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ขอความหรือกราฟกเอียงบนหนาทีพ่ิมพ อาจใสกระดาษไมถกูตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกนิไป

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 37

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

หนาทีพ่ิมพยบัหรือหอตัว อาจใสกระดาษไมถกูตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกนิไป

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180°

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 37

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําใหเกดิรอยยับได ใหนําซองจดหมายออก กดใหเรียบ และลองพมิพอีก
คร้ัง
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ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตวัอักษรทีพ่มิพ ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

ภาพทีป่รากฎดานบนสุดของกระดาษ
(เปนสีดําเขม) ยงัปรากฏซ้ําในสวนที่
เหลือของหนากระดาษ (เปนโทนสีเทา) 

การตัง้คาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการพิมพภาพ จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหเปล่ียนโทน
(ความเขม) ของสวนทีเ่กดิภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหหมุนเอกสารทัง้
หมด 180  เพือ่พิมพภาพทีม่ีสีจางกอน

ลําดับของภาพทีพ่มิพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดับภาพที่จะพมิพ ตวัอยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถดัลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเคร่ืองพิมพ หากเกดิปญหาขึ้นกบังานพิมพอีก ใหปดเคร่ืองพิมพ
ประมาณ 10 นาท ีแลวเปดเคร่ืองพมิพเพ่ือเร่ิมพิมพ
งานใหมคร้ัง

ปญหาเกีย่วกบัการจดัการกระดาษ

ใชขอมูลในสวนน้ีเม่ือเคร่ืองพิมพมีปญหาในการจัดการกระดาษ

คาํแนะนาํในการพมิพบนสือ่ทีใ่ชพมิพ 

● เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมีคุณภาพดีและไมมีรอยขาด, แหวง, รอย
ฉีก, จุดดาง, เศษผง, ฝุน, ยับ, ชํารุด และมีขอบมวนงอหรือพับ

● เพ่ือใหไดงานพิมพคณุภาพดี ใหใชประเภทกระดาษท่ีเรียบ โดยปกติ กระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดีกวา

● หากคุณไมแนใจในประเภทกระดาษที่คณุใช (เชน กระดาษบอนดหรือกระดาษรีไซเคิล) ใหตรวจสอบจากฉลากบนหอ
บรรจุภัณฑของกระดาษ

● อยาใชส่ือสําหรับพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ตเทาน้ัน ใชวัสดุพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรโดยเฉพาะ

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกที่ใชในอุณหภูมิต่ํา เชน ท่ีใชในการพิมพดวยความรอนบางประเภท

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูน

● เคร่ืองพิมพน้ีจะใชความรอนและแรงดันในการหลอมผงหมึกใหติดลงบนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษสีหรือ
กระดาษแบบฟอรมใชหมึกที่สามารถทนตออุณหภูมิในการหลอมหมึกน้ีได (200°C หรือ 392°F ประมาณ
0.1 วินาที)

ขอควรระวงั: การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

การแกปญหาของวัสดพุมิพ

ปญหาวัสดพุิมพตอไปน้ีอาจทําใหเกิดปญหาดานคณุภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษตดิขัด หรือเคร่ืองพิมพเสียหาย
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ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

คณุภาพการพิมพหรือการยดึเกาะ
ของผงหมึกไมดี

กระดาษชื้นเกนิไป หยาบเกนิไป หนักเกนิไป หรือเรียบ
เกนิไป หรือมีลายนนู หรือมาจากปกกระดาษที่ไมได
มาตรฐาน

ลองใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถงึ 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6 เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด
หรือมวนงอ

เกบ็กระดาษไมถกูวิธี เกบ็กระดาษไวในหอบรรจุทีป่องกนัความชื้นและวางใน
แนวราบ

กระดาษดานหนึง่ตางจากอีกดานหนึ่ง กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชื้นเกนิไป, มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกนั กลับหนากระดาษ

อุณหภูมิฟวเซอรทีสู่งจะทาํใหกระดาษมวนงอ เปดการตั้งคา Less paper curl (กระดาษมวนนอย
ลง)

ทีแ่ผงควบคุม กด การตั้งคา ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
Service (บริการ) และกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก
การตั้งคา Less paper curl (กระดาษมวนนอยลง) กด
ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก On (เปด) และกด ตกลง

กระดาษติด ทาํใหเคร่ืองพิมพเสีย
หาย

กระดาษมีรอยตดัหรือมีรู ใชกระดาษทีไ่มมีรอยตัดหรือมีรู

เกดิปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงทีท่ําไวสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานไมเหมือนกนั กลับหนากระดาษ

กระดาษชื้นเกนิไป หยาบเกนิไป หนักเกนิไปหรือเรียบ
เกนิไป มีทิศทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น หรือมีรอย
นนู หรือมาจากปกกระดาษทีไ่มไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีความเรียบระหวาง 100 ถึง
250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6 เปอรเซ็นต

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) ปรับตวักัน้กระดาษไมถูกตอง นําสื่อสําหรับพมิพทัง้หมดออกจากถาดปอนกระดาษ จัด
เรียงเปนปกใหเรียบรอย และใสกลับในถาดปอน
กระดาษอีกคร้ัง ปรับตวักั้นกระดาษใหพอดกีับความ
กวางและความยาวของกระดาษทีใ่ช และลองพิมพอีก
คร้ัง

ปอนกระดาษมากกวาหนึง่แผนใน
แตละคร้ัง 

อาจใสกระดาษในถาดมากเกนิไป นําวัสดพุิมพทั้งหมดออกจากถาด และใสวัสดุพมิพบาง
สวนลงในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ช
พิมพ ในหนา 37

สื่อสําหรับพิมพอาจมีรอยยบั รอยพับ หรือชํารุดเสียหาย ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ หรือ
ชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

วัสดพุิมพอาจถกูคล่ีกอนใส ใสวัสดพุิมพทีย่ังไมไดคล่ี ทําใหกระดาษไมติดกันโดย
การบิดปกกระดาษ

วัสดพุิมพอาจแหงเกินไป ใสกระดาษใหมทีจั่ดเก็บอยางเหมาะสม

เคร่ืองพิมพไมดงึกระดาษจากถาด
ปอนกระดาษ

เคร่ืองพิมพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอนกระดาษ
เอง

● หาก Manual feed (ปอนดวยมือ) ปรากฏบน
หนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกด ตกลง
เพือ่พิมพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของคุณอีก
คร้ัง

ลูกกล้ิงแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชํารุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/support/
LJM1120 หรือใบปลิวสนับสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ปรับตัวควบคมุความยาวกระดาษในถาด 1 ไวที่ความ
ยาวเกนิกวาขนาดของสื่อสําหรับพมิพ

ปรับตวัควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง
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ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ลองทําตามคําแนะนําในสวนน้ีหากกระดาษออกจากเครื่องพิมพ แตไมมีส่ิงใดอยูบนกระดาษ หรือเม่ือเคร่ืองพิมพไมยอมพิมพ
งาน

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

หนาทีพ่มิพออกมาวางเปลา คุณอาจยงัไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพมิพ ตรวจดูวาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมด
แลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่าํลังพมิพเพื่อดวูาเนื้อหามีอยูครบ
ทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทาํงานผดิพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพมิพ ใหพมิพหนาการกําหนด
คา

สื่อสําหรับพมิพบางประเภทอาจเปนสาเหตใุหพิมพงาน
ไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น

ไมพมิพหนาเอกสาร เคร่ืองพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดดทูี ่ปญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ ในหนา 93

อาจวัสดพุิมพตดิอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษทีต่ิดออก โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษตดิ
ในหนา 84

สายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลเครือขายอาจชํารุดหรือ
เชื่อมตอไมถูกตอง 

● ถอดสายเคเบิลทีต่ออยูทัง้สองดานออก กอนตออีก
คร้ัง

● ลองพิมพงานทีเ่คยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลเครือขาย
เสนอื่น

อาจมีการเปลี่ยน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ จากแผงควบคมุ ใหพิมพหนาการกําหนดคา ยนืยัน IP
แอดเดรสกบัทีแ่สดงในกลองโตตอบ คณุสมบตัิ

อาจไมไดตัง้คาเคร่ืองพมิพเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน เปดกลองโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)
คลิกขวาทีเ่คร่ืองพิมพ และคลิก Set as Default
Printer (ตั้งคาเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน)

อาจมีขอผดิพลาดเกดิขึน้กบัเคร่ืองพมิพ ดขูอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ โปรดดูที ่ขอ
ความบนแผงควบคุม ในหนา 81

เคร่ืองพมิพอาจถกูสั่งใหหยดุชัว่คราวหรืออยูในสภาวะ
ออฟไลน

เปดกลองโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพและโทรสาร) และ
ตรวจสอบวาสถานะของเครื่องพมิพคอื Ready (พรอม)
หากสถานะเปน Paused (หยุดชั่วคราว) ใหคลิกขวาที่
เคร่ืองพมิพ และคลิก Resume Printing (พมิพงาน
ตอ)

อาจไมมีกระแสไฟเขาเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบสายไฟ และตรวจสอบเปดเคร่ืองพมิพแลว

อุปกรณอ่ืนๆ กําลังทํางานในคอมพิวเตอรของคณุ เคร่ืองพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนัได หาก
คณุมีฮารดไดรฟแบบติดตัง้ภายนอกหรือสวิตชบ็อก
ซของเครือขายทีเ่ชือ่มตอกบัพอรตเดียวกนักบัเคร่ือง
อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ้าจรบกวนการทํางานของเครื่อง
ได หากตองการเชื่อมตอและใชเคร่ืองพิมพ ใหยกเลิก
การเชือ่มตอกับอุปกรณอื่น หรือใชพอรต USB จํานวน
2 พอรตบนเคร่ืองคอมพวิเตอร
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ปญหาเกีย่วกบัการทาํสาํเนา

ปองกนัปญหาของสาํเนาเอกสาร

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชตนฉบับที่มีคุณภาพ

● ใสวัสดุพิมพใหถูกตอง หากใสวัสดุพิมพไวไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษเอียง ภาพที่ไดจะไมชัด และเกิดปญหากับ
โปรแกรม OCR โปรดดูที่ การใสกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 37 สําหรับคําแนะนํา

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

หมายเหต:ุ ตรวจสอบวาวัสดพุิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP หากวัสดพุิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP ปญหาการ
ปอนกระดาษที่เกิดขึ้นอีกแสดงวาอาจมีการชํารุดที่ลูกกล้ิงดงึกระดาษหรือแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิวสนับสนุนท่ีใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ปญหาของภาพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 75

เอกสารตนฉบับอาจมคีุณภาพไมดี หากเอกสารตนฉบับสีออนเกนิไปหรือชํารุดเสียหาย
เอกสารทีท่ําสําเนาออกมาอาจไมชัดเจน แมวาคณุจะ
ปรับความเขมแลวก็ตาม หากเปนไปได ใหเปล่ียนใช
เอกสารตนฉบับที่ดกีวาเดมิ

การตัง้คาความคมชดัอาจไมถกูตอง ใชปุม จางลง/เขมขึ้น เพื่อเปล่ียนการตัง้คาความคม
ชัด

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี สีของพืน้หลังอาจทาํใหภาพดานหนาที่พิมพออกมาก
ลมกลืนกบัพืน้หลังมากเกินไป หรือทําใหพืน้หลัง
ปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึง่ หากเปนไปได ใหใช
เอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ ในแนวตั้ง
ปรากฏบนสําเนา

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 75

สําเนาออกมาเปนเสน 

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

เคร่ืองสแกนแบบแทนอาจสกปรก ทําความสะอาดเครื่องสแกนแบบแทน โปรดดทูี ่ทาํ
ความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหนา 67

 

ลูกกล้ิงไวแสงทีอ่ยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน ติดตั้งตลับหมึกพมิพ HP โปรดดทูี ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 75
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จุดหรือร้ิวสีดําปรากฏบนสําเนา อาจมีหมึก, กาว, น้ํายาลบคําผิด หรือสิ่งสกปรกตางๆ
เลอะอยูบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

ทําความสะอาดเครื่องสแกนแบบแทน โปรดดทูี ่ทาํ
ความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหนา 67

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

สําเนาเขมหรือจางเกนิไป อาจตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพมิพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถกูตองแลว

โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเตมิเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตั้งคา

ขอความไมชัดเจน อาจตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพมิพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถกูตองแลว

ตรวจสอบวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยดัผงหมึก
แลว

โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเตมิเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตั้งคา

ปญหาการจัดการสื่อทีใ่ชพิมพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

คณุภาพการพมิพหรือการยดึเกาะของผง
หมึกไมดี

กระดาษชืน้เกนิไป หยาบเกนิไป หนกัเกินไป หรือ
เรียบเกนิไป หรือมีลายนนู หรือมาจากปกกระดาษที่
ไมไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด หรือ
มวนงอ

เกบ็กระดาษไมถกูวิธี เกบ็กระดาษไวในหอบรรจุทีป่องกนัความชื้นและวาง
ในแนวราบ

กระดาษดานหนึ่งตางจากอีกดานหนึง่ กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชืน้เกนิไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใย
สั้น

ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษติด, ทําใหกระดาษเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู ใชกระดาษทีไ่มมีรอยตดัหรือมีรู

เกดิปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงทีท่ําไวสําหรับเคร่ืองพิมพ
เลเซอร

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษชืน้เกนิไป หยาบเกนิไป หนกัเกินไปหรือ
เรียบเกนิไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น หรือ
มีรอยนนู หรือมาจากปกกระดาษทีไ่มไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) อาจปรับตัวกัน้กระดาษไมถกูตอง นําสื่อสําหรับพิมพทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
จัดเรียงเปนปกใหเรียบรอย และใสกลับในถาดปอน
กระดาษอีกคร้ัง ปรับตวักัน้กระดาษใหพอดกีับความ
กวางและความยาวของกระดาษทีใ่ช และลองพิมพอีก
คร้ัง

มกีารปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่ง
แผนตอคร้ัง

อาจใสกระดาษในถาดมากเกนิไป ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด โปรดดทูี ่การใส
กระดาษและวัสดทุี่ใชพมิพ ในหนา 37

สื่อสําหรับพมิพอาจมีรอยยับ รอยพบั หรือชํารุดเสีย
หาย

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ
หรือชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น
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เคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอน
กระดาษ

เคร่ืองพมิพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอน
กระดาษเอง

● หาก Manual (ดวยตนเอง) ปรากฏบนหนาจอ
แผงควบคมุของเครื่องพิมพ ใหกด ตกลง เพื่อ
พิมพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของคณุ
อีกคร้ัง

ลูกกล้ิงแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชาํรุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/support/
LJM1120 หรือใบปลิวสนับสนนุที่ใหมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ปรับตวัควบคุมความยาวกระดาษในถาด 1 ไวที่ความ
ยาวเกินกวาขนาดของสื่อสําหรับพิมพ

ปรับตัวควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง

98 บท 11   แกไขปญหา THWW

http://www.hp.com/support/LJM1120
http://www.hp.com/support/LJM1120


ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีสําเนาออกมา อาจไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ ใสวัสดพุิมพในเคร่ืองพิมพ โปรดดขูอมูลเพิม่เติมที่
การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ ในหนา 37

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง บนเคร่ืองสแกนแบบแทน วางเอกสารตนฉบับโดย
ควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสารติดมุมของ
กระจกทีร่ะบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

สําเนากลายเปนกระดาษเปลา อาจยังไมไดดงึเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพมิพออกจากเครื่องพมิพ แลวดงึเทป
ปดผนกึออก และติดตัง้ตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง บนเคร่ืองสแกนแบบแทน ตรวจสอบวาไดวางเอกสาร
ตนฉบบัโดยควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสาร
ติดมุมของกระจกทีร่ะบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 75

สําเนามีขนาดเล็กลง การตัง้คาเคร่ืองพมิพอาจกาํหนดใหลดภาพทีส่แกน บนแผงควบคมุ ใหกด ยอ/ขยาย และตรวจสอบวาตัง้
คาเปน Original=100% (ตนฉบับ=100%)
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ปญหาเกีย่วกบัการสแกน

แกไขปญหาภาพทีส่แกนออกมา

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ภาพทีส่แกนออกมามีคณุภาพไมด ี เอกสารตนฉบับอาจเปนภาพถายหรือรูปภาพทีถ่ายซ้ํา
อีกคร้ัง 

● ใหลองลดขนาดของภาพหลังจากสแกนแลว
เพื่อใหลวดลายนัน้หายไป

● พิมพภาพทีส่แกนออกมา เพื่อดวูาคุณภาพดีขึน้
หรือไม

● โปรดตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอียดไว
เหมาะสมกบัประเภทของงานสแกนทีคุ่ณกําลัง
ทําอยูแลว โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของ
เคร่ืองสแกน ในหนา 66

ภาพทีป่รากฏบนหนาจออาจไมตรงกบัคณุภาพของ
งานทีส่แกนออกมา

● ลองปรับเปล่ียนการตั้งคาหนาจอคอมพวิเตอร
เพื่อใหแสดงสีไดมากขึ้น (หรือใหมีระดบัสีเทา
มากขึน้) โดยปกตแิลว คุณสามารถปรับเปล่ียน
การตั้งคาไดโดยเลือกที ่Display ใน Control
Panel ของ Windows

● ลองปรับเปล่ียนการตั้งคาความละเอียดใน
ซอฟตแวรเคร่ืองสแกน โปรดดทูี ่ความละเอียด
และสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 66

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ตรวจสอบวาไดใสตนฉบับบนเครื่องสแกนแบบแทน
อยางถกูตอง โปรดดทูี ่การใสกระดาษและวัสดุทีใ่ช
พิมพ ในหนา 37

เคร่ืองสแกนอาจสกปรก ทําความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกน ในหนา 67

การตัง้คากราฟกอาจไมเหมาะสมกบัประเภทของงาน
สแกนทีค่ณุกําลังทําอยู

ลองเปล่ียนการตัง้คาภาพกราฟก โปรดดูที ่ความ
ละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 66

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ตรวจสอบวาไดใสตนฉบับบนเครื่องสแกนแบบแทน
อยางถกูตอง โปรดดทูี ่ใสตนฉบับสําหรับการสแกน
ในหนา 64

พืน้หลังทีเ่ปนสีอาจเปนสาเหตุใหภาพทีอ่ยูดานหนา
กลมกลืนกบัพื้นหลัง

ลองปรับเปล่ียนการตั้งคากอนทีจ่ะสแกนตนฉบับ หรือ
ปรับเปล่ียนภาพใหดขีึ้นหลังจากทีส่แกนตนฉบับแลว

ตนฉบับมีขนาดเล็กเกนิไป ขนาดเล็กทีสุ่ดทีใ่ชไดกับเคร่ืองสแกนแบบแทนคอื
25 x 25 มม.

สื่อสําหรับพมิพมีขนาดทีไ่มถกูตอง ในการตัง้คา สแกน ใหตรวจสอบวาขนาดกระดาษที่
ปอนใหญเพยีงพอสําหรับเอกสารทีคุ่ณสแกน

ใชเวลาสแกนนานเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดหรือสีไวสูงเกนิไป เปล่ียนการตัง้คาความละเอียดและสใีหสอดคลองกบั
งานของคณุ โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของเคร่ือง
สแกน ในหนา 66

ตัง้ซอฟตแวรไวใหสแกนสี ระบบของคณุไดรับการตัง้คาเร่ิมตนเปนสแกนสี ซึ่ง
จะทาํใหการสแกนใชเวลานาน แมวาคุณกาํลังสแกน
งานทีม่ีสีเดียวก็ตาม หากคณุไดรับภาพผานทาง
TWAIN หรือ WIA คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาให
สแกนตนฉบับเปนโทนสีเทาหรือขาวดําได โปรดดู
รายละเอียดทีวิ่ธีใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

มีการสงงานพิมพหรืองานทําสําเนาออกไปกอนทีค่ณุ
จะไดลองสแกน

หากคุณสั่งพมิพงานหรือทําสําเนากอนทีจ่ะสแกน การ
สแกนจะเริ่มขึน้ หากเครื่องสแกนไมไดกําลังทาํงาน
อยู แตเนื่องจากเครื่องพมิพและเคร่ืองสแกนใชหนวย
ความจํารวมกัน การสแกนอาจทําไดชา
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ปญหาคณุภาพของการสแกน

ปองกนัปญหาคณุภาพการสแกน

คุณสามารถปรับปรุงคณุภาพของสําเนาเอกสารและการสแกนได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชตนฉบับที่มีคุณภาพสูง

● ใสวัสดพิุมพใหถูกตอง หากคุณใสกระดาษไมถูกตอง เอกสารน้ันอาจเอียง ซ่ึงทําใหภาพที่ไดไมชัดเจน โปรดดูท่ี การใส
กระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 37 สําหรับคําแนะนํา

● ปรับปรุงการตั้งคาซอฟตแวรตามวัตถุประสงคการใชงานเอกสารที่สแกน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่ความละเอียดและสี
ของเคร่ืองสแกน ในหนา 66

● หากเคร่ืองพิมพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอคร้ังบอยๆ ใหเปล่ียนแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

แกไขปญหาคณุภาพการสแกน

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษเปลา อาจวางตนฉบบัผดิดาน บนเคร่ืองสแกนแบบแทน วางเอกสารตนฉบับโดย
ควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสารติดมุมของ
กระจกทีร่ะบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

เขมหรือจางเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดและสีไมถกูตอง โปรดตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอียดและสีไว
อยางเหมาะสมแลว โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของ
เคร่ืองสแกน ในหนา 66

งานพิมพออกมาเปนเสน อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสารชนดิอื่นทีไ่ม
ตองการตดิอยูบนกระจก

ทําความสะอาดพืน้ผิวของเครื่องสแกนแบบแทน
โปรดดูที ่ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ในหนา 67

เกดิจุดหรือร้ิวสีดํา อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสารชนดิอื่นทีไ่ม
ตองการตดิอยูบนกระจก

ทําความสะอาดพืน้ผิวของเครื่องสแกนแบบแทน
โปรดดูที ่ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ในหนา 67

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

ขอความไมชัดเจน การตัง้คาระดบัความละเอียดอาจไมถกูตอง ตรวจสอบวาการตัง้คาความละเอยีดถกูตองแลว โปรด
ดูที ่ความละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 66

ปรบัปรงุคณุภาพของภาพใหดทีีส่ดุ

รายการตรวจสอบคณุภาพพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คณุใชตรงตามขอกําหนด โดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

2. หากคุณใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว โปรดดูที่ เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ
ในหนา 40

3. พิมพหนาการกําหนดคาที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หากพิมพหนาดังกลาวไดไมถูกตอง แสดงวามีปญหาที่ฮารดแวร
โปรดตดิตอ HP ดู www.hp.com/support/LJM1120 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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4. พิมพหนาสาธติจากแผงควบคมุ หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลน้ีออกมา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ลองพิมพ
จากไดรเวอรเคร่ืองพิมพอ่ืนๆ

5. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่น หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

6. เร่ิมตนการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายงัคงมีอยู โปรดดทูี่ ปญหา
คณุภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 90
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แกไขปญหาเกีย่วกบัการเชื่อมตอ

แกไขปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาการเชือ่มตอเม่ือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB ยาวไมเกิน 3 เมตร (9 ฟุต)

2. ตรวจสอบวาปลายทั้งสองดานของสายเคเบิล USB ไดเชื่อมตอแลว

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเปนสายเคเบิล USB 2.0 ความเร็วสูงที่ผานการรับรอง

4. หากยงัเกิดขอผดิพลาดอยู ใหใชสายเคเบิล USB เสนอ่ืน

ปญหาเกีย่วกบัเครอืขาย (เฉพาะรุนเครอืขาย)

ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดและออนไลนอยู

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อดูใหแนใจวา เคร่ืองพิมพพรอมที่จะพิมพงาน

1. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพและเปดเคร่ืองพิมพแลวใชหรือไม

ดใูหแนใจวา ไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพและเปดเคร่ืองพิมพแลว หากยงัมีปญหาน้ีอยู แสดงวา สายไฟ แหลงจายไฟหรือ
เคร่ืองพิมพอาจชํารุด

2. เคร่ืองพิมพอยูในโหมด Ready (พรอม) หรือไม

หากเคร่ืองพิมพกําลังพิมพงานอยู คณุจะตองรอจนเครื่องพิมพงานดังกลาวเสร็จ

3. หนาจอแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพวางเปลาใชหรือไม

● ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาติดตัง้เคร่ืองพิมพไดถูกตอง

4. มีขอความอ่ืนที่ไมใช Ready (พรอม) ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพใชหรือไม

● โปรดดทูี่เอกสารประกอบเครื่องพิมพหากตองการดรูายการทั้งหมดของขอความทีป่รากฏบนแผงควบคุมและส่ิงที่
ควรทํา

แกปญหาดานการสื่อสารกบัเครอืขาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อยนืยนัวาเคร่ืองพิมพตดิตอส่ือสารกับเครือขาย

1. มีปญหาในการเชื่อมตอใด ๆ ระหวางเวิรคสเตชั่นหรือไฟลเซิรฟเวอรและเคร่ืองพิมพใชหรือไม

ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือขาย การเชือ่มตอ และการตัง้คาคอนฟกเราเตอรน้ันถูกตอง ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือ
ขายมีความยาวตามขอกําหนดรายละเอียดของเครือขาย

2. ตอสายเคเบิลเครือขายไดอยางเหมาะสมใชหรือไม?

ดใูหแนใจวา ไดใชพอรตและสายเคเบิลที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอระหวางเครือขายและเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบจุดเชื่อมตอ
สายเคเบิลแตละจุด เพ่ือใหแนใจวา ตอไดอยางแนนหนาและอยูในตําแหนงที่ถูกตอง หากยงัมีปญหาน้ีอยู โปรดลองใช
สายเคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับหรือเคร่ืองรับ ไฟแสดงสถานะสีอําพันและไฟแสดงสถานะการเชือ่มตอสีเขียวที่ติดกับ
พอรตที่เชื่อมตอที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพควรจะสวาง

3. คณุสามารถ "ping" IP แอดเดรสของเครื่องพิมพไดหรือไม
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ใชพรอมตคําส่ังเพ่ือคนหาเคร่ืองพิมพผานทางคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน:

คนหา 192.168.45.39

ดใูหแนใจวา การคนหาแสดงผลเวลาในหนึ่งรอบ

หากคณุสามารถคนหาเคร่ืองพิมพ ใหตรวจสอบวา คอนฟเกอเรชนัของ IP แอดเดรสสําหรับเคร่ืองพิมพที่อยูบน
คอมพิวเตอรน้ันถูกตอง หากถูกตอง ใหลบออกและเพิ่มเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคําส่ัง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดวูาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการตัง้คาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และคอมพิวเตอร
วาอุปกรณทั้งหมดน้ีไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

4. มีการเพ่ิมโปรแกรมซอฟตแวรใหกับเครือขายใชหรือไม?

ดใูหแนใจวา แอปพลิเคชั่นเหลาน้ันเขากับเครือขายได และติดตั้งเขากับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

5. ผูใชคนอ่ืนสามารถสั่งพิมพงานไดใชหรือไม?

ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเฉพาะกับเวิรคสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอรเครือขายเวิรคสเตชั่น ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และการ
กําหนดเสนทางพิมพ

6. หากผูใชคนอ่ืนส่ังพิมพงานได ผูใชเหลาน้ันใชระบบปฏิบัติการเครือขายเดยีวกันใชหรือไม?

ตรวจสอบการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการเครือขายที่เหมาะสมจากเครือขายของคุณ
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แกไขปญหาซอฟตแวร

การแกไขปญหา Windows โดยทัว่ไป 

ขอความแสดงขอผดิพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วธิแีกไข

ปดโปรแกรมอื่นๆ ทัง้หมด รีสตารท Windows แลวลองอีกคร้ัง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอื่น หากเลือกไดรเวอรเคร่ืองพมิพ PCL 6 ไว ให
สลับไปที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 5 หรือการจําลอง HP postscript
level 3 ซึ่งสามารถทําไดจากโปรแกรมซอฟตแวร

ลบไฟลชัว่คราวออกจากไดเรคทอรียอย Temp ระบุชือ่ไดเรคทอรีโดยเปด
ไฟล AUTOEXEC.BAT และคนหาขอความวา “Set Temp =” ชื่อหลัง
จากขอความนี้จะเปนไดเรคทอรีชัว่คราว คาเร่ิมตนคอื C:\TEMP แต
สามารถกาํหนดใหมได

ศกึษาจากเอกสารกาํกบัของ Microsoft Windows ทีม่าพรอมกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร หากตองการรายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอความแสดงขอผิด
พลาดของ Windows

แกไขปญหาทัว่ไปสาํหรบั Macintosh
ตาราง 11-1  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3 และ Mac OS X v10.4

ชือ่เครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอืชือ่โฮสต “Rendezvous” หรือ “Bonjour” ไมปรากฏในกลองรายการเครือ่งพมิพใน Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถกูตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากคณุเชือ่มตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ไว ใหลองเชื่อมตอกบั
คอมพิวเตอรหรือใชพอรตอื่นๆ

กําลังใชชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ
"Bonjour" ทีไ่มถกูตอง

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต "Rendezvous" หรือ
"Bonjour" โดยการพมิพหนาการกําหนดคา ตรวจสอบวาชื่อ, IP แอดเดรส หรือชือ่
โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" บนหนาการกาํหนดคาตรงกบัชื่อ
เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" ใน
Printer Setup Utility

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใชสาย
เคเบิลทีม่ีคณุภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพมิพ ปดคิวการพิมพ และคลิก Start Jobs

กําลังใชชือ่เคร่ืองพมิพหรือแอดเดรส IP ทีไ่มถกูตอง เคร่ืองพิมพอื่นที่มีชือ่, IP
แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" ทีเ่หมือนกนัหรือใกล
เคียงกนัอาจไดรับงานพิมพของคณุ

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต "Rendezvous" หรือ
"Bonjour" โดยการพมิพหนาการกําหนดคา ตรวจสอบวาชื่อ, IP แอดเดรส หรือชือ่
โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" บนหนาการกาํหนดคาตรงกบัชื่อ

THWW แกไขปญหาซอฟตแวร 105



งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" ใน
Printer Setup Utility

พมิพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตวัอกัษรไมถกูตอง

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กดิขึน้กบับางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรทีอ่ยูในไฟล EPS ใหกบัเคร่ืองพิมพกอนทีจ่ะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนทีจ่ะสงเปนรูปแบบการเขารหสัดวยเลขฐาน
สอง (Binary Encoding)

คณุไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานี้เกดิขึ้นเมื่อไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพมิพ USB เมื่อเพ่ิมการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
Supportทัง้นี ้เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีในเว็บไซต Apple

เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Printer Setup Utility หลังจากเลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานี้อาจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ือง Macintosh ของคณุใช USB ได

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัตกิาร Macintosh ของคณุคือ Mac OS X v10.3
หรือ Mac OS X v10.4

● ตรวจดูวาเคร่ือง Macintosh ของคุณมีซอฟตแวร USB ทีเ่หมาะสมจาก
Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกินไป เนือ่งจากจะมีการ
ดงึกระแสไฟจากการเชือ่มตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากกลุม
การเชือ่มตอ และตอสายเคเบิลเขากบัพอรต USB บนเคร่ืองคอมพวิเตอรหลัก
โดยตรง

● ตรวจสอบเพือ่ดูวามีการเชื่อมตอฮบั USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟมากกวา 2 ตวั
ในแถวของกลุมการเชือ่มตอหรือไม ใหยกเลิกการเชือ่มตออุปกรณทัง้หมด
จากกลุมการเชือ่มตอนัน้ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB บนเคร่ือง
คอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหต:ุ คยีบอรด iMac เปนฮับ USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ

ตาราง 11-1  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3 และ Mac OS X v10.4 (ตอ)
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A ขอมลูเกี่ยวกบัอปุกรณเสรมิและการสัง่ซือ้

● 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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อปุกรณสิน้เปลอืง 
ชือ่ผลติภณัฑ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพสํารอง อายกุารใชงานของตลับหมกึพมิพจะอยูที่
ประมาณ 2,000 หนา

CB436A

อปุกรณเสรมิสายเคเบลิและอนิเทอรเฟซ
ชือ่ผลติภณัฑ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิล USB 2 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6518A

3 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6520A
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B บรกิารและการสนบัสนนุ

ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet M1120 และ M1120n การรับประกนัหนึง่ป

HP ขอรับประกันกับคณุซ่ึงเปนลูกคาวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP ปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิต โดยเร่ิม
รับประกันหลังจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑเปนระยะเวลาตามที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง
HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมี
ประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP ขอรับประกันกับคณุวาซอฟตแวรของ HP สามารถทํางานไดตามคําส่ังโปรแกรมโดยท่ีไมเกิดการลมเหลวเน่ืองจากขอบกพรองใน
ดานวัสดแุละฝมือการผลิต หากติดตั้งและใชงานอยางถูกตอง โดยเร่ิมรับประกันหลังจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑเปนระยะเวลาตามที่ระบุไวขาง
ตน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดงักลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัตงิานตามคําส่ังของโปรแกรม
อันเปนสาเหตขุองความบกพรองดงักลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปล่ียน
ผลิตภัณฑใหคุณไดตามเง่ือนไขที่รับประกันไวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได คุณจะไดรับเงินคืนเทามูลคาผลิตภัณฑทันทีที่คุณสงคนื
ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิน้สวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิน้สวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการ
ใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพดงัที่แจงไว หรือ (จ) การจัด
เตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไมวาจะเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึน้อยูกับความพึงพอใจ และความ
เหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับ
ประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับคุณ การรับประกันที่จํากัดน้ีใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกคุณ และคุณ
อาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที,่ รัฐ หรือจังหวัด การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือ
สถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่
คุณไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางาน
ไดในประเทศ/พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคบั

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับคุณเพียงผูเดยีวและ
เปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณี
พิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไม
วาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผล
สืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับคุณ
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ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอกําหนดเร่ืองสิทธิ
ซ่ึงใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับคณุ

บรกิารเกีย่วกบัการรบัประกนั Customer Self Repair
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการจัดทําขึ้นดวยชิ้นสวนชนิด Customer Self Repair (CSR) หลายชิ้นดวยกัน เพ่ือลดเวลาการซอม
แซมและใหมีความยดืหยุนในการเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนที่บกพรอง หากในระหวางการตรวจสอบวินิจฉัย HP ระบุไดวา
สามารถใชชิ้นสวน CSR ได HP จะจัดสงชิ้นสวนน้ันใหคุณเปล่ียนโดยตรง ชิน้สวน CSR มี 2 ประเภทดังน้ี 1) ชิน้สวนที่จํา
เปนสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเองได หากคุณขอให HP เปล่ียนชิน้สวนเหลาน้ี คุณจะตองเสียคาใชจายสําหรับการ
เดินทางและคาแรงของบริการน้ี 2) ชิ้นสวนที่เปนตัวเลือกสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเอง ชิน้สวนเหลาน้ีไดรับการ
ออกแบบสําหรับ Customer Self Repair อยางไรก็ตาม หากคณุตองการให HP เปนผูเปล่ียนให อาจทําไดโดยไมตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมเติมภายใตประเภทบริการการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑของคุณ

ชิ้นสวน CSR จะถูกจัดสงในวันทําการถัดไป ขึน้อยูกับชิน้สวนที่มีและที่ตัง้ทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว การจัดสงในวันเดียวกัน
หรือภายใน 4 ชั่วโมง อาจมีใหบริการโดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมในที่ตัง้ทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว หากตองการความชวย
เหลือ คุณสามารถตดิตอ HP Technical Support Center และชางเทคนิคจะชวยใหคําแนะนําผานทางโทรศพัท HP ได
ระบุไวในส่ิงที่สงไปพรอมกับชิน้สวน CSR ที่เปล่ียนทดแทนวาคณุตองสงคืนชิน้สวนที่บกพรองใหกับ HP หรือไม ในกรณีที่
ตองสงคืนชิ้นสวนที่บกพรองให HP คุณตองสงชิน้สวนที่บกพรองน้ันใหกับ HP ภายในระยะเวลาที่ระบุไว โดยปกติคือหา (5)
วันทําการ ชิ้นสวนที่บกพรองตองถูกสงคืนพรอมกับเอกสารที่เก่ียวของในวัสดุการขนสงที่ใหไว หากคณุไมไดสงคืนชิ้นสวนที่
บกพรอง HP อาจสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับการเปลี่ยนชิน้สวน ในสวนของ Customer self repair น้ี HP จะออกคาใชจาย
สําหรับการจัดสงและการสงคืนชิน้สวนทั้งหมด และกําหนดผูใหบริการขนสงที่ใช
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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/LJM1120

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/LJM1120_software

ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอ่ืนๆ ได

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

● แคนาดา: www.hp.ca/catalog/supplies

● ยโุรป: www.hp.com/go/ljsupplies

● เอเชียแปซิฟก: www.hp.com/paper/

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

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

นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดตอไปที่หมายเลขบริการสนับสนุนลูกคาสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ ดูแผนขอมูลที่
มีมาในกลองผลิตภัณฑ

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

สําหรับบริการเพิ่มเติม โทรหมายเลข 1-800-446-0522

การสนบัสนนุและขอมลูจาก HP สาํหรบัคอมพวิเตอร Macintosh
ไปที่ www.hp.com/go/macosx สําหรับขอมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครสมาชิก HP สําหรับ
การอัปเดตไดรเวอร
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ไปที่ www.hp.com/go/mac-connect สําหรับผลิตภัณฑที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผูใชเคร่ือง Macintosh
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ขอตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหน่ึงของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พ้ืนที่
โปรดติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพ่ือขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพอกีครัง้

หากฝายบริการลูกคา HP พิจารณาวาคุณตองสงเคร่ืองพิมพของคุณกลับมายงั HP เพ่ือซอมแซม ใหบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
อีกคร้ังกอนสงคืน โดยทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผดิชอบของลูกคา

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขั้นตอนน้ีสําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่คางอยูใน
เคร่ืองพิมพจะร่ัวและทําใหหมึกตดิกลไกและสวนอ่ืนๆ ในเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดุที่คลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

2. นําสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมตางๆ ออกจากเครื่อง และเก็บไว

3. คณุอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซ่ึงพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับ
เคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม แตในประเทศอ่ืน ใหใชหีบหอบรรจุเดมิ
หากยงัคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง

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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C ขอกําหนด

สวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังตอไปน้ี:

● ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา

● การใชไฟฟา

● ขอกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดลอม

● การกําจัดเสียง
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ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
ตาราง C-1  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ

ผลิตภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

HP LaserJet M1120 308 มม. 363 มม. 437 มม. 8.2 กก.

HP LaserJet M1120n 308 มม. 363 มม. 437 มม. 8.2 กก.

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางไฟฟา
ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึน้อยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ อยาแปลงแรงดันไฟฟาในการใชงาน เน่ือง
จากอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

ตาราง C-2  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางไฟฟา

รายการ รุน 110-โวลท รุน 230 โวลต

ขอกําหนดเร่ืองการใชกําลังไฟ 110 ถงึ 127 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220 ถึง 240 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

กระแสไฟกําหนด 4.9 A 2.9 A

การใชไฟฟา
ตาราง C-3  การใชไฟฟา (เฉลีย่, เปนวตัต)1  

รุนผลติภณัฑ การพมิพ2 การทาํสาํเนา2 พรอม/พกัการทาํงาน3 ปด

HP LaserJet M1120 420 W 420 W 5 W นอยกวา 0.1 W

HP LaserJet M1120n 420 W 420 W 8 W นอยกวา 0.1 W

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน โปรดดขูอมูลปจจุบันท่ี www.hp.com/support/LJM1120
2 คาพลังงานทีร่ะบุในทีน่ีเ้ปนคาสูงสุดทีวั่ดไดโดยใชแรงดนัไฟฟามาตรฐาน
3 เทคโนโลยฟีวเซอรแบบทาํงานทนัที
4 เวลาในการออกจากโหมดพรอม/พกัการทํางานเขาสูการพมิพงานเร่ิมตนนอยกวา 6 วินาที
5 การกระจายความรอนสูงสุดสําหรับทุกรุนในโหมดเตรียมพรอม = 30 BTU/ชั่วโมง

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางสิง่แวดลอม
ตาราง C-4  ขอกาํหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม1 

แนะนาํ การทาํงาน การจัดเกบ็

อุณหภูมิ 15° ถงึ 32.5° C

(59° ถึง 90.5° F)

15° ถึง 32.5° เซลเซียส

(59° ถึง 90.5° ฟาเรนไฮต)

–20° ถึง 40° C

(–4° ถงึ 104° F)

ความชืน้สัมพัทธ 10% ถงึ 80% 10% ถงึ 80% 95% หรือนอยกวา

1 คาเหลานี้อาจเปล่ียนแปลงได
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การกาํจดัเสยีง
ตาราง C-5  การสงเสยีงรบกวน 

ระดบัพลงังานเสยีง ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (19 ppm) LWAd = 6.6 Bels(A) [66 dB(A)]

พรอม ไมไดยนิเสียง

ระดบัความกดดนัของเสยีง - ตาํแหนงของผูทีอ่ยูใกล ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (19 ppm) LpAm = 53 dB(A)

พรอม ไมไดยนิเสียง

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน โปรดดขูอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/LJM1120
2 คาคอนฟเกอเรชนัที่ทดสอบ: HP LaserJet M1120 พิมพดานเดียวบนกระดาษ A4 ที่ 19 ppm
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D ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับขอบังคับดงัน้ี

● ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายส่ิงแวดลอม

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย
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ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC 

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาตรงตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B มาตราที่ 15 ของขอบังคบั FCC ขอจํากัด
ดังกลาวกําหนดไวเพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายเม่ือใชงานอุปกรณในเขตที่อยูอาศัย เน่ืองจากอุปกรณน้ีกอให
เกิด ใช และแผพลังงานคล่ืนความถ่ีวิทย ุหากไมไดรับการติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจเกิดคล่ืนรบกวนที่สรางความเสีย
หายในการติดตอส่ือสารดวยวิทยไุด อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใด ๆ ถาอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชที่
ตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● ปรับแนวหรือตําแหนงของเสาอากาศรับความถ่ี

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เชื่อมตออุปกรณกับปล๊ักไฟบนวงจรทีแ่ตกตางจากวงจรที่มีตัวรับ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแตงเคร่ืองพิมพใดๆ ซ่ึงไมไดรับการยินยอมจาก Hewlett-Packard อาจเปน
เหตุใหสิทธขิองผูใชในอุปกรณน้ีเปนโมฆะได

ใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุมเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด FCC คลาส B สวนที่ 15

แผนการควบคุมผลติภณัฑมใิหทําลายสิง่แวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดพรอม/พัก ซ่ึงชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยดัเงินโดย
ไมสงผลกระทบตอประสิทธภิาพที่ดีเยีย่มของผลิตภัณฑน้ี ในการระบุสถานะคณุสมบัติ ENERGY STAR® สําหรับ
ผลิตภัณฑน้ี โปรดดูเอกสารขอมูลผลิตภัณฑหรือเอกสารขอกําหนด นอกจากน้ี รายการผลิตภัณฑที่มีคณุสมบัติตามที่กําหนด
ยังมีอยูที่:

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

การใชผงหมึก

โหมดประหยัดผงหมึกใชผงหมึกนอยลง ยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดาน (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบนกระดาษแผน
เดียว) ของเคร่ืองพิมพน้ีสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติได
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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

คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตรโิก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคนืหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจาํนวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อัน)

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

สงคนืครัง้เดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับการสงคนืคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ทั้งหมดเพ่ือรีไซเคิล ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในครั้งถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS หากตองการทราบตําแหนงที่ตั้งของศูนยรับฝากของ
UPS ในทองถ่ินของทาน โปรดโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-PICKUPS หรือเยีย่มชม http://www.ups.com หากทาน
ตองการสงคืนโดยใชฉลาก USPS ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ศูนยบริการไปรษณียของสหรัฐฯ หรือที่ทําการไปรษณียของ
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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

การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภัณฑนีร้วมกบัขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมที่กาํหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาทีไ่มใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอุปกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมือ่ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธกีารทีช่วยปองกันสุข
ภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับสถานทีท่ี่คณุสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพ่ือนําไปรีไซเคิล โปรดติด
ตอเจาหนาทีใ่นพื้นที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคณุ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนีม้า

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภัยของวสัด ุ(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

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
index.html
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คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-03-rel.1.0
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP LaserJet M1120 Series
หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-0604-03
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด
ตลับหมกึพมิพ CB436A
ตรงกบัขอกาํหนดของผลิตภณัฑดงัตอไปนี ้:

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 – Class 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 B / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC รวมทัง้ขอกาํหน Low Voltage Directive 2006/95/EC รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE ไว
ตามนั้นแลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ (2)
อุปกรณนีจ้ะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกดิการทํางานที่ไมพงึประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบการกําหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ดวยจุดประสงคทางการควบคุม ผลิตภณัฑนีจึ้งไดรับการกําหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนีไ้มควรนํามาปะปนกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho , USA

สงิหาคม 2007

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยโุรป ติดตอ: สํานกังานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พืน้ทีข่องคณุ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, B๖blingen, (แฟกซ: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกา ติดตอ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ,
โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่วกบัความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคบัสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเคร่ืองพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํา
งานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคมุ การเปล่ียนแปลง 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 EMI (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1120, M1120n, 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 LaserJet M1120, M1120n - 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.
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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

复 组印机 件 X O O O 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。

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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ประมวลคาํศัพท

browser (เบราเซอร) คํายอของเว็บเบราเซอร ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชในการคนหาและเปดเว็บเพจ

collate (เรยีงหนา) กระบวนการพิมพงานหลายสําเนาแยกเปนชุด เม่ือเลือกเรียง เคร่ืองพิมพจะพิมพทั้งชดุกอนพิมพสําเนาเพิ่มเติม มิ
ฉะน้ัน เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนาตามจํานวนสําเนาที่ระบุกอนที่จะพิมพหนาถัดไป

contrast (ความคมชดั) ความแตกตางระหวางบริเวณที่มืดและสวางภายในภาพหน่ึงๆ ยิง่คาต่ําเทาใด เฉดสีจะยิง่ใกลเคียงกันเทาน้ัน
ในทางกลับกัน ยิง่คาสูงเทาใด เฉดสีจะยิง่ตางกันมากขึน้เทาน้ัน

DSL Digital subscriber line เปนเทคโนโลยใีนการเชือ่มตอสายโทรศัพทกับอินเทอรเน็ตโดยตรงที่ใหความเร็วสูง

e-mail (electronic mail) (อีเมล (electronic mail)) ตัวยอของ electronic mail ซอฟตแวรที่สามารถใชในการสงรายการ
ตางๆ แบบอิเล็กทรอนิกสผานทางเน็ตเวิรกได

file format (รปูแบบไฟล) วิธีกําหนดโครงสรางไฟลที่โปรแกรมหรือกลุมโปรแกรมใช

grayscale (โทนสีเทา) เฉดของสีเทาที่แสดงความเขมและออนของภาพ เม่ือแปลงภาพสีเปนภาพโทนสีเทา โดยเฉดสีเทาแตละเฉดจะ
แทนสีแตละสี

halftone (ฮาลฟโทน) ประเภทของภาพที่จําลองโทนสีเทาโดยใชจํานวนจุด (dot) ท่ีแตกตางกัน บริเวณที่มีสีเขมจะประกอบดวยจุด
จํานวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีสีออนกวาจะใชจํานวนจุดนอยกวา

HP Director โปรแกรมซอฟตแวรที่ใชในการทํางานเอกสารในคอมพิวเตอรระบบ Macintosh

link (ลงิก) การเชื่อมตอกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีส่ามารถใชสงขอมูลจากซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไปยงัโปรแกรมอื่น เชน ลิงคอีเมล
แฟกซอิเล็กทรอนิกส และ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)) ซอฟตแวร
OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกสของขอความ เชน เอกสารที่สแกน ใหอยูในรูปแบบที่โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมสเปรดชีท และ
โปรแกรมฐานขอมูลสามารถใชงานได

printer driver (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพคือ โปรแกรมที่โปรแกรมซอฟตแวรอ่ืนใชเพ่ือเขาสูคุณสมบัตติางๆ
ของเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะแปลคําส่ังการจัดรูปแบบของโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืน (เชน การแบงหนา หรือการเลือกแบบ
อักษร) เปนภาษาเคร่ืองพิมพ (เชน PostScript หรือ PCL) และสงไฟลที่จะพิมพไปยงัเคร่ืองพิมพ

Readiris โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่พัฒนาโดย I.R.I.S. ซ่ึงใหมาพรอมกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

resolution (ความละเอียด) ความคมชัดของภาพ ซ่ึงวัดในหนวย dpi (dots per inch) จํานวน dpi ยิง่มาก ความละเอียดยิง่สูง

surge protector (อุปกรณปองกนัไฟกระชาก) อุปกรณที่ปองกันอุปกรณจายไฟและสายโทรศัพทจากไฟกระชาก

TWAIN เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอรและซอฟตแวร เม่ือใชสแกนเนอรที่ไดมาตรฐาน TWAIN รวมกับโปรแกรม
มาตรฐาน TWAIN คณุจะสามารถทํางานสแกนไดจากภายในโปรแกรมเลย

URL Uniform resource locator คอืแอดเดรสบนอินเตอรเน็ตทัว่โลกของเอกสารและทรัพยากร สวนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโต
คอลที่ใช สวนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมนที่จัดเก็บทรัพยากรน้ันๆ
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USB Universal Serial Bus (USB) คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอร
กับอุปกรณอ่ืนๆ USB ไดรับการออกแบบขึน้มาเพ่ือเชือ่มตอกับพอรต USB ของคอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเขากับอุปกรณตอพวงหลาย ๆ
อุปกรณในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ํา) ลายนํ้าจะเพิ่มขอความพื้นหลังใหกับเอกสารที่กําลังพิมพ ตัวอยางเชน สามารถพิมพ “ลับเฉพาะ” เปนขอความ
พ้ืนหลังของเอกสารเพื่อระบุวาเอกสารเปนเอกสารลับเฉพาะ ซ่ึงสามารถเลือกจากชุดลายนํ้าท่ีกําหนดไวลวงหนา และเปล่ียนแบบอักษร
ขนาด มุม และรูปแบบได เคร่ืองพิมพสามารถพิมพลายนํ้าเฉพาะหนาแรกหรือทุกหนาได

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) เปนสถาปตยกรรมเก่ียวกับภาพที่มีอยูใน Windows Me และ Windows XP โดย
สามารถเริ่มตนการสแกนในระบบปฏิบัติการดังกลาวน้ีไดโดยใชสแกนเนอรที่รองรับมาตรฐาน WIA

จดุตอนิ้ว (dpi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิง่จํานวนจุดตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิง่สูงมากเทาน้ัน
รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึน้

พกิเซลตอนิ้ว (ppi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนพิกเซลตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิง่สูงมาก
เทาน้ัน รวมท้ังภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น
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ดชันี
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การสแกน 66
ขอกําหนดรายละเอียด 3
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FastRes 3
file, scanning to

Macintosh 27
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OE 105
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Edition (ISPE) 112
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S
scanning

กระดาษเปลา, การแกปญหา 101
SupportPack, HP 114

T
TCP/IP

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 30
โปรโตคอลที่ไดรับการสนับสนุน 31

W
Windows

การตั้งคาไดรเวอร 17
การสแกนจากซอฟตแวร TWAIN
หรือ WIA 64

การแกไขปญหาตางๆ 105
จํานวนหนาตอแผน 50
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  16
สวนประกอบของซอฟตแวร 15
สวนประกอบซอฟตแวร 19
ไดรเวอรที่สนับสนุน 7,  16

ก
กระจก, การทําความสะอาด 67,  78
กระดาษ

กระดาษติด 84
การตัง้คาการทําสําเนา 58
การแกปญหา 93
ขนาด, การเปลี่ยนแปลง 59
ขนาด, การเลือก 46
ขนาดกระดาษ, การเลือก 46
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้คา

Macintosh 25
ขนาดที่รองรับ 35
จํานวนหนาตอแผน 26
ประเภท, การเปลี่ยนแปลง 59
ประเภท, การเลือก 47
ประเภทที่สนับสนุน 40
มวนงอ, การแกปญหา 92
ยบั 92
หนาแรก 25,  45
แหลง, การเลือก 46
ไมพิมพ 95

กระดาษงอ 94
กระดาษติด

การปองกัน 89
ถาด, การนําออก 85
ถาดกระดาษออก, การนําออก 87
บริเวณตลับหมึกพิมพ, นํากระดาษที่ตดิ
ออก 88

สาเหตุ 84
กระดาษติดบริเวณตลับหมึกพิมพ, การแก
ปญหา 88

กระดาษพิเศษ
ขอกําหนด 36

กระดาษเปลา, การแกปญหา 99
กระดาษเปนคล่ืน, การแกปญหา 92
กระดาษเอียง 94
การกอใหเกิดเสียง 117
การขนสงเคร่ืองพิมพ 114

THWW ดัชนี 129



การขยายขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 55

การขยายเวลารับประกัน 114
การจัดเก็บ

ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวด
ลอม 116

การตั้งคา
การพิมพบนเครือขาย 31
คาลวงหนาของไดรเวอร

(Macintosh) 25
ลําดับความสําคัญ 16,  22
ไดรเวอร 17,  22

การตั้งคา EconoMode 47
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง

Macintosh 25
การตั้งคาความคมชัด

การทําสําเนา 57
การตั้งคาหนังสือเลมเล็ก

Windows 43
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 25
แถบ Services (การบริการ) 26

การตั้งคาไดรเวอร Windows
หนังสือเลมเล็ก 43

การติดตั้ง
ซอฟตแวร Macintosh บนเครือ
ขาย 23

ซอฟตแวร Macintosh สําหรับการ
เชื่อมตอโดยตรง 23

ซอฟตแวร Windows 6,  18
การติดตั้ง, ซอฟตแวร

ขัน้สูง 6
ประเภท (Windows) 18
อยางงาย 6

การติดตั้งซอฟตแวรขัน้สูง 6
การติดตั้งซอฟตแวรอยางงาย 6
การติดตอ HP 112
การทําความสะอาด

กระจก 67,  78
กระจกของสแกนเนอร 57
ดานในฝาปด 77
ทางผานกระดาษ 77
ภายนอก 78

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 54
การขยาย 55
การตัง้คาความจาง/เขม 57
การตัง้คาวัสดุพิมพ 58
การยกเลิก 55
การยอ 55

การเปลี่ยนจํานวนเร่ิมตน 54
การแกปญหา 99
ขนาด, การแกปญหา 99
ขนาดวัสดุพิมพ 58
ความคมชัด, การปรับ 57
คณุภาพ, การปรับ 56
คณุภาพ, การแกปญหา 96
ประเภทวัสดุพิมพ 58
ภาพถาย 61
สองดาน 61
สําเนาหลายชุด 54
ส่ือที่ใชพิมพ, การแกปญหา 97
หนังสือ 60
เมนูตั้งคา 11
เรียกคืนคาเร่ิมตน 59
แบบจรดขอบ 58

การทิ้ง, หมดอายุ 122
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 122
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง 114
การบรรจุเคร่ืองพิมพ 114
การบริการ

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง 82
การปรับขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 55
การปรับสเกลเอกสาร

การทําสําเนา 55
การพิมพ

Macintosh 25
การเชือ่มตอ USB 30
การเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรโดย
ตรง 30

การแกปญหา 95
บนวัสดุพิมพขนาดแตกตางกัน 46
สองดาน, Windows 48
หนาการกําหนดคา 72
หนาตัวอยาง 72
เชือ่มตอกับเครือขาย 31
แบบจรดขอบ 58
แผนผงัเมนู 72

การพิมพแบบ n-up
Windows 50

การพิมพแบบ Peer-to-peer
ขอสงวนสิทธิ์ 30

การพิมพแบบจรดขอบ 58
การยกเลิก

การสแกนเอกสาร 65
งานทําสําเนา 55
งานพิมพ 42

การยกเลิกการติดตั้ง
ซอฟตแวร Windows 18

การยอขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 55

การรับประกัน
Customer self repair 110
การขยายเวลา 114
ตลับหมึกพิมพ 111
ผลิตภัณฑ 109

การรีไซเคิล
การสงคืนอุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 121

การรีไซเคิลวัสดุส้ินเปลือง 75
การลดขนาดเอกสาร 46
การลบซอฟตแวร

Windows 18
การวางแนวกระดาษ, การตั้งคา 47
การสนับสนุนดานเทคนิค

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีก
คร้ัง 114

การสนับสนุนทางออนไลน 112
การสนับสนุนทางเทคนิค

ออนไลน 112
การส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริม 108

การสแกน
การยกเลิก 65
ขาวดํา 67
ความละเอียด 66
ความเร็ว, การแกปญหา 100
คณุภาพ, การแกปญหา 100,  101
จาก HP LaserJet Scan

(Windows) 64
จากแผงควบคุม (Macintosh) 27
ซอฟตแวร OCR 65
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

TWAIN 64
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ WIA 64
ภาพถาย 70
รูปแบบไฟล 66
วิธีการ 64
สี 66
หนังสือ 69
หนาตอหนา (Macintosh) 27
แนบไปกับอีเมล (Macintosh) 27
โทนสีเทา 67
ไปยงัไฟล (Macintosh) 27

การสแกนขาวดํา 67
การสแกนแบบหนาตอหนา

(Macintosh) 27
การสแกนโทนสีเทา 67
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การเกลี่ยผงหมึก 75
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 74
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 1
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 75
การแกปญหา

กระดาษ 93
กระดาษเอียง 94
การทําสําเนา 99
ขนาดของสําเนา 99
ขอความบนแผงควบคุม 81
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง 82
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ 93
คราบผงหมึก 90
คณุภาพการพิมพ 90
คณุภาพของการสแกน 100,  101
คณุภาพของสําเนา 96
งานพิมพสีลบเลือน 90
ปญหาการปอนกระดาษ 94
ผงหมึกกระจาย 93
ผงหมึกเลอะ 91
ผงหมึกเลอะเทอะ 91
ยบั 92
ส่ือที่ใชพิมพมวนงอ 92
สแกนกระดาษเปลา 101
หนาที่เอียง 92
เสน, การสแกน 101
เสน, สําเนา 96
ไฟล EPS 106
ไมพิมพหนาเอกสาร 95

การแกไขปญหา
กระดาษติด 84
ปญหาของเครื่อง Macintosh 105
รายการตรวจสอบ 80
สายเคเบิล USB 95
หนาจอแผงควบคมุ 84
หนาจางเกินไป 97
หนาวาง 95
หนาเขมเกินไป 97
เก่ียวกับ Windows 105
เครือขาย 103
เสน, หนาที่พิมพ 90

การใชไฟฟา 116
การใสวัสดพิุมพ

ถาด 1 37
ถาดปอนกระดาษหลัก 37

กําลัง
ความตองการ 116

ข
ขนาด

วัสดุพิมพ 35
ขนาด, วัสดุพิมพ

การเลือกถาด 40
ขนาด, สําเนา

การยอหรือการขยาย 55
การแกปญหา 99

ขอกําหนด
การกอใหเกิดเสียง 117
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 3
ภายนอก 116
สภาพแวดลอม 116

ขอกําหนดทางเสียง 117
ขอกําหนดภายนอก 116
ขอกําหนดรายละเอียด

ไฟฟา 116
ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวด
ลอม 116

ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา 116
ขอกําหนดเก่ียวกับความชืน้

สภาพแวดลอม 116
ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ

สภาพแวดลอม 116
ขอความ

ขอความ 92
รายแรง 82
แผงควบคุม 81

ขอความ, การแกปญหา 92
ขอความเตือน 81
ขอความแจงขอผิดพลาด

รายแรง 82
แผงควบคุม 81

ขอความแจงขอมูล 81
ขอจํากัดของวัสดุ 122
ขอตกลงการบริการ 114
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 114
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ, การแก
ปญหา 93

ขอบังคบั DOC ของประเทศแคนา
ดา 124

ขอผดิพลาดจาก Spool32 105
ขอผดิพลาดจากการทํางานที่ผดิ
ปกติ 105

ขอมูลเก่ียวกับกฎเกณฑ 120

ค
คราบ, การแกปญหา 90
ความจุ

ถาดกระดาษออก 3

ความตองการแรงดันไฟฟา 116
ความละเอียด

การสแกน 66
ขอกําหนดรายละเอียด 3
คณุสมบัติ 3

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 57

ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 57

ความเขม, การพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 43
การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานทํา
สําเนา 58

ความเขมของงานพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 43
การเปลี่ยนการตั้งคางานทํา
สําเนา 58

ความเร็ว
การสแกน, การแกปญหา 100
ขอกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิมพ 3

ความเร็วต่ํา, การแกปญหา
การสแกน 100

คําศัพท 127
คุณภาพ

การตัง้คาการทําสําเนา 56
การตัง้คาการพิมพ

(Macintosh) 25
ทําสําเนา, การแกปญหา 96
พิมพ, การแกปญหา 90,  101
สแกน, การแกปญหา 100,  101

คุณภาพของงาน
ทําสําเนา, การแกปญหา 96
สแกน, การแกปญหา 100,  101

คุณภาพของภาพ
ทําสําเนา, การแกปญหา 96
พิมพ, การแกปญหา 90,  101
สแกน, การแกปญหา 100,  101

คุณภาพงานพิมพ
พิมพ, การแกปญหา 90,  101

คุณภาพพิมพ
การแกปญหา 90,  101

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ 3

คุณสมบัตขิองความสามารถในการเขาใช
งาน 3

คาลวงหนา (Macintosh) 25
เครือขาย

การกําหนดคา 29
การตดิตั้ง Macintosh 23
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การแกไขปญหา 103
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 30
โปรโตคอลที่ไดรับการสนับสนุน 31

ง
งานพิมพ

การยกเลิก 42
งานพิมพสีจาง, การแกปญหา 90
งานพิมพสีลบเลือน 90
เงาพ้ืนหลัง, การแกไขปญหา 91

จ
จํานวนสําเนา, การเปลี่ยนแปลง 54
จํานวนหนาตอแผน

Windows 50
จุด, การแกปญหา 90
จุดตอน้ิว (dpi)

ขอกําหนดรายละเอียด 3

ช
ใชกระดาษ/ปกชนิดอ่ืน 45

ซ
ซอฟตแวร

Readiris OCR 65
Windows 19
การตัง้คา 16,  22
การตดิตั้งการเชื่อมตอโดยตรง,

Macintosh 23
การตดิตั้งขั้นสูง 6
การตดิตั้งอยางงาย 6
การตดิตั้งเครือขาย, Macintosh 23
การสแกนจาก TWAIN หรือ

WIA 64
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  16,

22
สวนประกอบ 6
สวนประกอบของ Windows 15
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 19,  23

ซอฟตแวร OCR 65
ซอฟตแวร optical character

recognition 65
ซอฟตแวร Readiris OCR 65
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN, การสแกนจาก 64
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA,
การสแกนจาก 64

ด
ไดรเวอร

การตัง้คา 16,  17,  22

การตัง้คา Macintosh 25
คาลวงหนา (Macintosh) 25
ที่สนับสนุน 16
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 7

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
ที่สนับสนุน 16

ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC 120

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การนํามาใชใหม 75
การรับประกัน 111
การรีไซเคิล 75,  121
การเก็บ 74
การเปลี่ยน 75
ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 74

สถานะ, การตรวจสอบ 74
หมายเลขชิน้สวน 108

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 26

ตลับหมึกพิมพ
การนํามาใชใหม 75
การรับประกัน 111
การรีไซเคิล 75,  121
การเก็บ 74
การเปลี่ยน 75
ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก,
ตําแหนง 4

ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 74

สถานะ Macintosh 26
สถานะ, การตรวจสอบ 74
หมายเลขชิน้สวน 108

ตัวอักษร, การแกปญหา 92
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต 112
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 112
ติด

การคนหาตําแหนง 85

ถ
ถาด

กระดาษติด, การนําออก 85
ขนาดกระดาษเริ่มตน 38
ความจุ 3,  40

ถาด 1
กระดาษติด, การนําออก 85

การกําหนดตําแหนง 4
การใส 37

ถาดกระดาษ
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 94

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 87
ความจุ 3
ตําแหนง 4

ถาดกระดาษออก
ความจุ 3
ตําแหนง 4

ถาดกระดาษเขา
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 94
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