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● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● ภาพรวมผลิตภัณฑ

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● ซอฟตแวรของผลิตภัณฑที่สนับสนุน

THWW 1



การเปรยีบเทียบผลติภณัฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคุณสมบัติดังน้ี

HP LaserJet M1522n MFP HP LaserJet M1522nf MFP

● พมิพกระดาษขนาด Letter ดวยความเร็วถงึ 24 หนาตอนาที (ppm)
และขนาด A4 ดวยความเร็วถงึ 23 ppm

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 5 และ PCL 6 และ HP postscript
level 3 emulation

● ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10
ซอง

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอรตเครือขาย 10/100 Base-T

● หนวยความจํา Random access memory (RAM) 64 MB

● เคร่ืองสแกนแบบแทนและอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
สําหรับกระดาษ 50 แผน

HP LaserJet M1522n MFP และ:

● แฟกซโมเด็ม V.34 และหนวยความจําจัดเกบ็แฟกซแบบ Flash
ขนาด 4 เมกะไบต (MB)

● พอรต RJ-11เชือ่มตอสายโทรศพัทของแฟกซ 2 พอรต

2 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ THWW



คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
ประสทิธภิาพ ● พมิพไดถึง 24 ppm (Letter) หรือ 23 ppm (A4)

คณุภาพการพมิพ ● 600 x 2 จุดตอนิว้ (dpi) พรอมดวย Resolution Enhancement Technology (RET)

● การตั้งคาแบบปรับเปล่ียนไดเพื่อเพิ่มคณุภาพการพมิพใหดยีิ่งขึ้น

● ตลับหมึกพิมพ HP UltraPrecise ของ HP จะมีตวักําหนดความละเอียดของผงหมึกซึง่จะใหขอความและ
กราฟกทีค่มชดัยิง่ขึน้

แฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) ● ความสามารถดานแฟกซทีม่ีคุณสมบัตกิารใชงานครบครันตามมาตรฐานแฟกซ V.34 ประกอบดวยสมุด
โทรศัพท, แฟกซ/โทรศพัท และการตัง้หนวงเวลาแฟกซ

การทาํสาํเนา ● รวมอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ทีช่วยใหทาํสําเนาเอกสารหลาย ๆ หนาไดเร็วขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

การสแกน ● เคร่ืองสามารถสแกนทุกโทนสีขนาด 24 บิต ดวยความละเอียด 1,200 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) จากกระจกเครื่อง
สแกนขนาด Letter/A4

● เคร่ืองสามารถสแกนทุกโทนสีขนาด 24 บิต ดวยความละเอียด 300 ppi จากอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)

● รวมอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ทีช่วยใหสแกนเอกสารหลาย ๆ  หนาไดเร็วขึน้และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เครือขาย ● TCP/IP

◦ IPv4

◦ IPv6

คณุสมบตัไิดรเวอรเครือ่งพมิพ ● สมรรถนะในการพิมพทีร่วดเร็ว เทคโนโลยกีารกําหนดอัตราสวน Intellifont และ TrueType ทีต่ิดตั้งใน
เคร่ืองพมิพ และความสามารถในดานภาพขั้นสูงลวนเปนขอดขีองภาษาเครื่องพมิพ PCL 6

การเชือ่มตออนิเตอรเฟส ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● พอรตระบบเครือขายอีเธอรเน็ต 10/100 Base-T (RJ-45)

● พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 (รุนแฟกซเทานัน้)

การพมิพแบบประหยดั ● การพิมพแบบ N-up (การพมิพมากกวาหนึ่งหนาในแผนเดียว)

● การตั้งคา EconoMode

อปุกรณสิน้เปลอืง ● หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองทีแ่สดงหมึกที่เหลือในตลับหมึกพิมพ

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

● รับรองการใชสําหรับตลับหมึกพิมพ HP

● ใชคุณสมบัติการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองได

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่ใชไดกบัผูอานคูมือโดยใชโหมดขอความตัวอักษร

● ตดิตัง้และใสตลับหมึกพมิพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว
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ภาพรวมผลติภณัฑ

ภาพดานหนา

1

2

4

7

3

5

6

1 ถาดกระดาษเขาของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2 ถาดกระดาษออกของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

3 แผงควบคมุ

4 สลักชองใสตลับหมึกพิมพ

5 ถาดกระดาษออก

6 ถาดปอนกระดาษหลัก

7 ถาด 1

ภาพดานหลงัเครือ่งพมิพ

78

9
1011

8 พอรตแบบเชื่อมประสาน

9 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

10 ชองเสียบสายไฟ

11 Kensington lock
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พอรตอินเตอรเฟซ

ทุกรุนมีพอรตเครือขาย 10/100 Base-T (RJ-45) และพอรต USB 2.0 ความเร็วสูง รุนแฟกซจะมีพอรตแฟกซดวย

1

2

3

1 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

2 พอรตเครือขาย

3 พอรตแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้)

ทีต่ัง้ของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเคร่ือง
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ระบบปฏบิตัิการท่ีสนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนทีสู่ง
กวา

ไดรเวอรการพมิพและสแกน

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)

เฉพาะไดรเวอรเครื่องพมิพ

● Linux (เฉพาะเว็บ)

● UNIX model scripts (เฉพาะเว็บ)

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

ซอฟตแวรทีม่าพรอมกบัผลติภณัฑ

คุณมีตวัเลือกหลายตัวเลือกเพ่ือดําเนินการติดตั้งที่แนะนํา การตดิตั้งอยางงายจะทําการตดิตั้งดวยการใชคาเร่ิมตน การติดตัง้
ขั้นสูงใหคุณสามารถเลือกคาติดตัง้ที่กําหนดเองได รวมทั้งเลือกองคประกอบที่ติดตั้งในเคร่ืองได

การตดิต้ังทีแ่นะนาํสาํหรับ Windows
● ไดรเวอร HP

◦ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6

◦ ไดรเวอรการสแกน

● ซอฟตแวร HP MFP

◦ HP ToolboxFX

◦ โปรแกรม HP LaserJet Scan

◦ โปรแกรมและไดรเวอร HP Send Fax

◦ วิซารดการตั้งคาแฟกซของ HP

◦ โปรแกรมถอนการติดตัง้

● โปรแกรม HP Update

● HP Customer Participation Program

● โปรแกรม Shop for HP Supplies

● โปรแกรมอ่ืนๆ

◦ Readiris OCR (ไมไดติดตัง้ไวรวมกับซอฟตแวรอ่ืน และจําเปนตองติดตัง้แยกตางหาก)

การตดิต้ังดวน (USB หรอืเครือขาย)

ซอฟตแวรตอไปน้ีรวมอยูในการติดตั้งดวน:

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6

● ไดรเวอรการสแกน

หมายเหต:ุ การติดตั้งดวนสนับสนุนการรับสงแฟกซดวยการใชแผงควบคุม

หมายเหต:ุ สามารถตดิตั้งไดรเวอร PCL 5 และ HP Postscript Level 3 Emulation ไดดวยการใช Microsoft Add
Printer Wizard

ซอฟตแวร Macintosh

● HP Product Setup Assistant

● HP Device Configuration
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● HP Uninstaller

● ซอฟตแวร HP LaserJet

◦ HP Scan

◦ HP Director

◦ โปรแกรม Fax

◦ โปรแกรม Scan to e-mail

◦ HP Photosmart

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ

ระบบปฏบิตักิาร PCL 5 PCL 6 HP Postscript Level 3
Emulation

Windows
1 1

Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนทีสู่งกวา

Linux2

1 สามารถตดิตัง้ไดรเวอรไดดวยการใช Microsoft Add Printer Wizard เชนกนั
2 สําหรับ Linux ใหดาวนโหลดไดรเวอร HP postscript level 3 emulation จาก www.hp.com/go/linuxprinting

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซ่ึงใหคําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธิบายเก่ียวกับ
ปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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2 แผงควบคมุ

● ภาพรวมแผงควบคมุ

● เมนูแผงควบคุม
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ภาพรวมแผงควบคมุ

1 2 3 4 5

1 ปุมควบคมุการรับสงแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) ใชปุมควบคมุการสงแฟกซในการปรับเปล่ียนคาสําหรับสงแฟกซทีใ่ชงานบอย

2 ปุมตวัเลขและตวัอกัษร ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรเพือ่พิมพขอมูลลงในหนาจอแผงควบคมุของเคร่ือง และกดหมายเลขโทรศพัททีต่องการสงแฟกซ

3 ปุมควบคมุการตัง้คาและการยกเลกิ ใชปุมควบคมุเหลานี้เพือ่เลือกตัวเลือกตางๆ ของเมน ูตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ และยกเลิกงานปจจุบัน

4 ปุมควบคมุการทาํสาํเนา ใชปุมตางๆ เหลานี้เพือ่เปล่ียนการตั้งคาการทําสําเนาทีใ่ชบอยและเร่ิมการทําสําเนา

5 ปุมควบคมุการสแกน ใชปุมควบคมุเหลานีเ้พือ่สแกนขอมูลแลวแนบไปกับอีเมลหรือสงไปยังโฟลเดอร
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เมนูแผงควบคมุ

การใชเมนขูองแผงควบคมุ

ในการเขาถึงเมนูแผงควบคุม ใหใชขัน้ตอนตอไปน้ี

1. กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามรายการตางๆ

● กด ตกลง เพ่ือเลือกตวัเลือกที่ตองการ

● กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการดําเนินการหรือกลับไปยังสถานะพรอม

เมนหูลกัของแผงควบคมุ

จากเมนูหลักของแผงควบคมุ จะมีเมนูตอไปน้ี:

● ใชเมนู สถานะการสงแฟกซ (รุนแฟกซเทาน้ัน) เพ่ือแสดงรายการแฟกซท้ังหมดที่รอการสง, หรือแฟกซท่ีไดรับแตกําลัง
รอเพ่ือพิมพ, สงตอ หรืออัปโหลดไปยงัคอมพิวเตอร

● ใชเมนู ฟงกชนัแฟกซ (รุนแฟกซเทาน้ัน) เพ่ือกําหนดคาฟงกชันตางๆ ของแฟกซ เชน การตั้งคาหนวงเวลาแฟกซ, การ
ยกเลิกโหมด รบัไปทีค่อมพวิเตอร, การพิมพแฟกซที่พิมพกอนหนาซํ้าอีกคร้ัง หรือการพิมพแฟกซที่จัดเก็บอยูในหนวย
ความจํา

● ใชเมนู การตัง้คาการทาํสําเนา เพ่ือกําหนดการตั้งคาเร่ิมตนในการทําสําเนาทั่วไป เชน ความคมชัด, การเรียงลําดับ
หนา หรือจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ

● ใชเมนู รายงาน เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● ใชเมนู การตัง้คาแฟกซ (รุนแฟกซเทาน้ัน) เพ่ือกําหนดคาสมุดโทรศัพทของแฟกซ, ตวัเลือกแฟกซขาออกและขาเขา
และการตั้งคาพ้ืนฐานสําหรับแฟกซทั้งหมด

● ใชเมนู การตัง้คาระบบ ในการตั้งคาพ้ืนฐานของเครื่อง เชน ภาษา, คุณภาพการพิมพ หรือระดับเสียง (รุนแฟกซเทา
น้ัน)

● ใชเมนู การกาํหนดคาเครือขาย ในการกําหนดคาระบบเครือขาย เชน คาคอนฟเกอเรชัน TCP/IP

● ใชเมนู บริการ เพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตน, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปดใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคุณภาพงาน
พิมพ

หมายเหต:ุ ในการพิมพรายการโดยละเอียดของเมนูแผงควบคุมทั้งหมด ใหส่ังพิมพผังเมนู โปรดดทูี่ หนาขอมูล
ในหนา 158

ตาราง 2-1  เมน ูสถานะการสงแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) 

รายการเมนู คาํอธบิาย

สถานะการสงแฟกซ แสดงการสงแฟกซทีร่อดําเนินการอยู และใหคณุสามารถยกเลิกการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยูได

ตาราง 2-2  เมน ูฟงกชันแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) 

รายการเมนู คาํอธบิาย

สงแฟกซภายหลัง ใหคุณสามารถสงแฟกซภายหลังได

หยดุรับไปทีค่อมพิวเตอร ยกเลิกการตั้งคา รบัไปทีค่อมพวิเตอร ทีท่าํใหคอมพวิเตอรสามารถอัปโหลดแฟกซปจจุบันทัง้หมดทีย่งัไมไดรับการ
พิมพ รวมทัง้แฟกซในอนาคตทัง้หมดที่เคร่ืองไดรับไปทีค่อมพิวเตอรได
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รายการเมนู คาํอธบิาย

พมิพแฟกซลาสุดซ้ํา พมิพแฟกซที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ืองซ้ํา

รับการเรียกเอกสาร ชวยใหเคร่ืองสามารถเรียกเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหนึง่ที่เปดใชการสงการเรียกเอกสารได

ลบแฟกซทีบ่ันทกึไว ลบแฟกซทัง้หมดทีบ่ันทกึไวในหนวยความจําของเครื่อง

ตาราง 2-3  เมนกูารตัง้คาการทาํสาํเนา

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

คณุภาพเริม่ตน ผสม

รปูภาพ

ฟลมถายรปู

ขอความ

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับคณุภาพของสําเนา

ความจาง/เขมเริ่มตน  ตัง้คาตัวเลือกความคมชัดเร่ิมตน

การเรยีงหนาเริม่ตน เปด

ปด

ตั้งคาตวัเลือกการเรียงหนาเร่ิมตน

จาํนวนสาํเนาเริม่ตน (ระหวาง: 1-99) ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับจํานวนสําเนา

ยอ/ขยายเริม่ตน ตนฉบบั = 100%

Legal เปน Letter = 78%

Legal เปน A4 = 83%

A4 เปน Letter = 94%

Letter เปน A4 = 97%

เตม็หนา = 91%

พอดกีบักระดาษ

2 หนา/แผน

4 หนา/แผน

กาํหนดเอง: 25-400%

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารที่ทาํสําเนา

รางสาํเนาเริ่มตน เปด

ปด

ตัง้คาตวัเลือกโหมดรางเร่ิมตน

หลายหนาเปนคาเริม่ตน เปด

ปด

ตัง้คาตัวเลือกการทําสําเนาหลายหนาจากกระจกถายสําเนาทีเ่ปนคาเร่ิม
ตน

เรยีกคนืคาเริม่ตน  ตัง้คาสําเนาที่กาํหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ตาราง 2-4  เมนรูายงาน

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

หนาตวัอยาง   พิมพหนากระดาษทีแ่สดงคุณภาพการพิมพ

ตาราง 2-2  เมน ูฟงกชนัแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

รายงานแฟกซ การยนืยนัแฟกซ ไมเคย

แฟกซทัง้หมด

แฟกซทีส่งเทานัน้

รับแฟกซ

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานการยนืยนัหลังจากการสงหรือรับ
แฟกซสําเร็จหรือไม

รวมหนาแรก เปด

ปด

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองใสภาพยอของหนาแรกของแฟกซลงใน
รายงานดวยหรือไม

รายงานขอผดิพลาด
แฟกซ

ทกุขอผดิพลาด

ขอผดิพลาดในการสง

ขอผดิพลาดในการรบั

ไมเคย

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานหลังจากการสงหรือรับแฟกซลม
เหลวหรือไม

รายงานการโทรลาสดุ  พิมพรายงานโดยละเอียดของการใชงานแฟกซคร้ังลาสุด ไมวาจะเปน
การสงหรือรับแฟกซก็ตาม

บนัทกึการใชงานแฟกซ พมิพบนัทกึเดีย๋วนี้

พมิพบนัทกึอตัโนมตัิ

พมิพบนัทกึเดีย๋วนี:้ พิมพรายการของแฟกซทีม่ีการสงออกหรือไดรับ
โดยเคร่ือง

พมิพบนัทกึอตัโนมตั:ิ เลือก เปด เพือ่ใหพิมพรายงานหลังการสงแฟกซ
ทกุคร้ังโดยอัตโนมัต ิเลือก ปด เพื่อปดคุณสมบัติการพมิพอัตโนมัติ

รายงานสมุดโทรศพัท  พิมพรายการหมายเลขการโทรดวนทีต่ั้งไวในเคร่ือง

รายการแฟกซทีล่็อค  พิมพรายการของหมายเลขโทรศัพททีถู่กบล็อกจากการสงแฟกซมายงั
เคร่ืองนี้

รายงานการคดิคา
บรกิาร

 พิมพรายการของรหสัใบเรียกเกบ็เงินทีม่ีการใชงานสําหรับแฟกซทีส่ง
ออก รายงานนีแ้สดงจํานวนโทรสารทีส่งออกทีม่ีการเรียกเกบ็เงินไปยงั
แตละรหสั รายการเมนนูีจ้ะปรากฏตอเมื่อมีการเปดใชคุณสมบัติรหสัใบ
เรียกเก็บเงิน

รายงานแฟกซทัง้หมด  พิมพรายงานเกีย่วกบัแฟกซทัง้หมด

โครงสรางเมนู   พิมพตารางเมนแูผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแตละ
เมนู

รายงานการกาํหนดคา   พิมพรายการการตั้งคาทัง้หมดของเครื่อง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อ
เคร่ืองเชือ่มตอกับเครือขาย

สถานะวสัดสุิน้เปลอืง   พิมพสถานะของตลับหมึกพิมพ รวมทั้งขอมูลตอไปนี:้

● จํานวนหนาทีเ่หลือทีส่ามารถพมิพได

● หมายเลขผลิตภัณฑ

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

รายงานเครอืขาย   แสดงสถานะสําหรับ:

● คาคอนฟเกอเรชันเครือขายของฮารดแวร

● คณุสมบัตทิี่รองรับ

● ขอมูล TCP/IP และ SNMP

● สถติเิครือขาย

หนาแสดงการใช   แสดงจํานวนหนาทีเ่คร่ืองไดทาํการพมิพ, สงแฟกซ, ทําสําเนา และสแกน

ตาราง 2-4  เมนรูายงาน (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

รายการแบบอกัษร
PCL

  พิมพรายการแบบอักษร PCL 5 ทีต่ดิตัง้ทัง้หมด

รายการแบบอกัษร PS   พิมพรายการการแบบอักษร PS ทีต่ิดตั้งทัง้หมด

รายการแบบอกัษร
PCL6

  พิมพรายการแบบอักษร PCL 6 ทัง้หมดทีต่ิดตั้ง

หนาบริการ   แสดงประเภทกระดาษที่สนบัสนนุ, การตั้งคาการทําสําเนา และการตัง้คา
อื่นๆ ของเคร่ืองพมิพ

ตาราง 2-5  เมน ูการตั้งคาแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้)

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

หวัแฟกซ หมายเลขแฟกซของคณุ

ชือ่บรษิทั

 ตัง้คาขอมูลการระบุตัวตนทีจ่ะสงยงัเคร่ืองรับ

สมุดโทรศพัท การตัง้คาแตละรายการ เพิม่/แกไข

ลบ

แกไขหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมในสมุด
โทรศัพทของแฟกซ เคร่ืองสามารถรองรับรายชื่อสมุดโทรศัพทได 120
รายการ ซึ่งเปนไดทัง้ชนิดรายบุคคลหรือรายการโทรกลุมกไ็ด

การตัง้คากลุม เพิม่/แกไขกลุม

ลบกลุม

ลบรายชือ่ในกลุม

ลบทัง้หมด  

ตาราง 2-4  เมนรูายงาน (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คาการสงแฟกซ ความละเอยีดเริม่ตน ละเอยีด

ละเอยีดพเิศษ

ภาพถาย

มาตรฐาน

ตัง้คาความละเอียดของเอกสารทีส่ง ภาพที่มคีวามละเอียดสูงจะมจํีานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึ้น จึงใหรายละเอียดไดมากขึ้นดวย ภาพที่มีความ
ละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิ้วนอยลงและใหรายละเอียดนอยลง แต
ขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกัน

ความจาง/เขมเริม่ตน  ตัง้คาความเขมของแฟกซขาออก

ขนาดกระจกเริ่มตน Letter

A4

ตัง้คาขนาดกระดาษเริ่มตนสําหรับเอกสารที่สแกนจากเครื่องสแกนแบบ
แทน

โหมดการหมนุเลขหมาย โทน

พลัส

เลือกวาจะใหเคร่ืองใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

โทรซ้าํถาไมวาง เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซ้ําหากสายไมวางหรือไม

โทรซ้าํเมือ่ไมรับสาย เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซํ้าหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับ
ไมรับสาย

โทรซ้าํเมือ่การสือ่สารขดั
ของ

เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซํ้าไปยงัหมายเลขแฟกซของผูรับหาก
เกิดขอผิดพลาดในการสือ่สารหรือไม

หมุนเลขหมายนาํหนา เปด

ปด

ระบุหมายเลขนําหนาทีจ่ะตองหมุนเมื่อทําการสงแฟกซจากเคร่ือง

ตรวจสอบสญัญาณหมนุ
หมายเลข

เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซ
หรือไม

รหสัคดิคาบริการ เปด

ปด

เปดใชรหัสคดิคาบริการเมื่อตัง้คาเปน เปด พรอมตจะปรากฏขึ้นเพือ่ขอ
ใหคณุปอนรหสัคดิคาบริการสําหรับแฟกซที่สงออก

ตาราง 2-5  เมน ูการตัง้คาแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คา การรบัแฟกซ โหมดการรบัสาย อัตโนมัติ

TAM

แฟกซ/โทรศพัท

ดวยตนเอง

ตัง้คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตวัเลือกดังตอไปนี:้

● อตัโนมตั:ิ เคร่ืองจะรับสายทีเ่ขาโดยอัตโนมัตเิมื่อครบจํานวนคร้ัง
ของกริ่งตามทีก่ําหนดไว

● TAM: เคร่ืองตอบรับโทรศพัท (TAM) จะถกูตดิตัง้ทีพ่อรต
โทรศัพท Aux ของเคร่ือง เคร่ืองจะไมรับสายเรียกเขาใดๆ แตจะ
ตรวจจับสัญญาณแฟกซหลังจากทีเ่คร่ืองตอบรบัโทรศัพททําการ
รับสายแลว

● แฟกซ/โทรศพัท: เคร่ืองจะรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติ และตรวจ
สอบวาสายดงักลาวเปนสายสนทนาหรือสายแฟกซ หากสายดงั
กลาวเปนสายแฟกซ เคร่ืองจะดาํเนนิการกับสายนัน้ตามปกติ หาก
เปนสายสนทนา เคร่ืองจะสรางเสียงกร่ิงแบบสังเคราะหที่สามารถ
ไดยินไดเพือ่แจงใหผูใชทราบวามีสายเรียกเขาที่เปนสายสนทนา

● ดวยตนเอง : ผูใชจะตองกดปุม เร่ิมการสงแฟกซ หรือใชเคร่ือง
โทรศัพทสายพวงในการทําใหเคร่ืองรับสายเรียกเขานั้น

จาํนวนเสยีงกริง่ตอบรบั (ระหวาง 1-9) ระบุจํานวนคร้ังของเสียงกร่ิงทีจ่ะเกดิขึ้นกอนแฟกซโมเดม็จะตอบรับ

ประเภทกริ่งรบัสาย ทกุกริง่

หนึง่ครั้ง

สองครั้ง

สามครั้ง

สองครั้งและสามครั้ง

ชวยใหผูใชสามารถใชหมายเลขโทรศพัท 2 หรือ 3 หมายเลขกบัสาย
โทรศัพทสายเดยีว แตละหมายเลขจะใหรูปแบบเสียงกร่ิงทีแ่ตกตางกนั
(ในระบบโทรศัพทที่มีบริการเสียงกร่ิงเฉพาะ)

● ทกุกริง่: เคร่ืองจะตอบรับสายทีเ่รียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึง่ครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ัง
เดียว

● สองครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองครั้ง

● สามครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสามครั้ง

● สองครั้งและสามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มรูีปแบบเสยีงกร่ิง
แบบดังสองคร้ังหรือสามครั้ง

โทรศพัทพวง เปด

ปด

เมื่อเปดใชคุณสมบัตินี ้ผูใชสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ทีโ่ทรศพัท
พวงเพื่อใหเคร่ืองตอบรับสายเรียกเขาทีเ่ปนสายแฟกซได

การตรวจสอบแบบเงยีบ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองรับแฟกซจากเครื่องแฟกซรุนเกาทีไ่มสงสัญญาณ
แฟกซเร่ิมตนซึ่งใชระหวางการสงแฟกซหรือไม

พอดกีบักระดาษ เปด

ปด

ยอแฟกซที่ใหญกวาขนาด Letter หรือ A4 เพือ่ใหพมิพลงในหนาขนาด
Letter หรือ A4 ได หากตั้งคาคณุสมบัตนิีเ้ปน ปด แฟกซทีใ่หญกวา
ขนาด Letter หรือ A4 จะถกูพมิพลงในกระดาษหลายหนา

ประทบัขอมลูบนแฟกซ เปด

ปด

ตัง้คาเคร่ืองเพื่อพิมพวันที ่เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และหมาย
เลขหนาลงในแฟกซทกุหนาที่เคร่ืองไดรับ

สงแฟกซตอ เปด

ปด

ตัง้คาเคร่ืองใหสงแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดตอไปทีเ่คร่ืองแฟกซอีกเคร่ือง
หนึง่

ตาราง 2-5  เมน ูการตั้งคาแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

 แฟกซทีถ่กูลอ็ค เพิม่รายการ

ลบรายการ

ลบทัง้หมด

แกไขรายการแฟกซทีถู่กบล็อคไว รายการโทรสารทีบ่ล็อคไวมีไดสูงสุด
30 หมายเลข เมื่อเคร่ืองไดรับสายจากหมายเลขแฟกซทีถ่กูบล็อคไว
เคร่ืองจะลบแฟกซทีเ่ขามา นอกจากนี ้ยงัล็อกโทรสารทีบ่ล็อคไว
ในล็อกการใชงาน พรอมขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทงาน

รับสวนตวั เปด

ปด

การตัง้คาเมน ูรบัสวนตวั เปน เปด ผูใชจะตองตัง้รหสัผานในสวนการ
รักษาความปลอดภัยของเคร่ือง โปรดดูที ่การรักษาความปลอดภัย
ในหนา 116 หลังจากที่ตัง้รหสัผานแลว เคร่ืองจะตัง้คาตวัเลือกดงัตอไป
นี:้

● รบัสวนตวั จะถกูเปดใชงาน

● แฟกซกอนหนาทั้งหมดจะถกูลบออกจากหนวยความจํา

● สงตอแฟกซ หรือ รบัไปทีค่อมพวิเตอร จะถกูตั้งคาเปน เปด และไม
สามารถตัง้คาได

● แฟกซขาเขาทั้งหมดจะถกูจัดเกบ็ในหนวยความจํา

พมิพแฟกซ พมิพแฟกซทีถู่กจัดเกบ็ไวเมื่อเปดใชคณุสมบัตรัิบสวนตัว รายการเมนนูี้
จะปรากฏตอเมื่อมีการเปดใชคณุสมบัตรัิบสวนตัว

พมิพแฟกซซ้าํ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะสามารถพมิพซ้ําแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดซ่ึงเกบ็ในหนวยความ
จําไดหรือไม

เวลากริง่แฟกซ/
โทรศพัท

20

30

40

70

ตัง้เวลาใหเคร่ืองหยดุการสงเสียงกร่ิงของ แฟกซ/โทรศพัท ในการแจงให
ผูใชทราบวามีสายเรียกเขาที่เปนสายสนทนา

แฟกซทัง้หมด การแกไขขอผดิพลาด เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองสงหรือรับขอมูลสวนทีเ่กดิขอผดิพลาดอีกคร้ังหรือไม
เมื่อเกดิขอผิดพลาดในการรับสงแฟกซ

ความเร็วแฟกซ เรว็(V.34)

ปานกลาง(V.17)

ชา(V.29)

เพิ่มหรือลดความเร็วของการรับสงแฟกซทีใ่หใชได

ตาราง 2-6  เมนกูารตัง้คาระบบ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

ภาษา (รายการภาษาบนหนา
จอของแผงควบคุมที่
เลือกใชได)

 ตัง้คาภาษาทีแ่ผงควบคมุใชแสดงขอความและรายงานเกีย่วกับเคร่ือง

ตาราง 2-5  เมน ูการตัง้คาแฟกซ (รุนแฟกซเทานัน้) (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คากระดาษ ขนาดกระดาษทีเ่ปนคา
เริ่มตน

Letter

A4

Legal

ตัง้คาขนาดกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพมิพใดๆ ที่
ไมไดระบุขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษทีเ่ปน
คาเริม่ตน

แสดงรายการประเภท
ของวัสดพุิมพ

ตัง้คาประเภทกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพิมพใดๆ
ทีไ่มไดระบุประเภทกระดาษ

ถาด 1 ประเภทกระดาษ

ขนาดกระดาษ

ตัง้คาขนาดและประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตนสําหรับถาด 1

ดาํเนนิการกระดาษหมด รอตลอดไป

ยกเลิก

แทนที่

ระบุวาจะใหเคร่ืองดําเนนิการอยางไรเมื่องานพมิพตองการขนาดหรือ
ประเภทของกระดาษทีไ่มมีอยู หรือเมื่อถาดทีก่ําหนดไมมีกระดาษ

● เลือก รอตลอดไป เพือ่ใหเคร่ืองรอจนกวาจะมีการใสกระดาษทีถู่ก
ตองในเครื่อง

● เลือก แทนที ่เพื่อพมิพบนกระดาษทีม่ีขนาดตางออกไปหลังจากพน
ระยะเวลาทีร่ะบุ

● เลือก ยกเลกิ เพื่อยกเลิกงานพมิพโดยอัตโนมัติหลังจากพนระยะ
เวลาที่ระบุ

● หากเลือก แทนที ่หรือ ยกเลกิ แผงควบคุมจะพรอมตใหกําหนด
จํานวนวินาทีสําหรับการหนวงเวลา ใชปุมลูกศรในการลดเวลา
หรือเพิ่มเวลาจนไดสูงสุด 3600 วินาที

คณุภาพการพมิพ หมกึเหลือนอย (ระหวาง 1-20) ตัง้คาเปอรเซน็ตที่ตองการใหแผงควบคมุแสดงขอความเตือนเมื่อหมึก
เหลือนอย

เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง หยดุเมือ่หมด

เมือ่พจิารณาวาหมด

ตัง้คาการดาํเนนิการของเครื่องเมื่อตรวจพบวาตลับหมึกพมิพหมด

ความเขมในการพมิพ (ระหวาง 1-5)  ตัง้คาปริมาณผงหมึกที่เคร่ืองควรใชเพ่ือเพิม่ความเขมใหเสนและขอบ
ตางๆ

การตัง้คาความดงั ความดงัของเสยีงเตอืน เบา

ปานกลาง

ดงั

ปด

ตัง้คาระดบัความดังของเสียงของเครื่องพิมพ

ความดงัของเสยีงกริง่

ความดงัของปุมกด

ความดงัของสาย
โทรศพัท

เวลา/วนัที่ (การตั้งคาสําหรับรูป
แบบเวลา, เวลาปจจุบัน,
รูปแบบวันที ่และวันที่
ปจจุบัน)

 ตัง้คาเวลาและวันทีข่องเคร่ือง

ความปลอดภยั
ผลิตภณัฑ

เปด

ปด

 ตัง้คาคณุสมบัตคิวามปลอดภัยของผลิตภัณฑ เมื่อตั้งคาเปน เปด คณุตอง
ตัง้คารหัส (PIN)

แบบอักษร Courier ปกติ

เขม

 ตัง้คาแบบอักษร Courier

ตาราง 2-6  เมนกูารตัง้คาระบบ (ตอ)
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ตาราง 2-7  เมนบูริการ

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

พมิพบนัทกึการทาํงานของ T.30 ไมเคย

หากมขีอผดิพลาด

เมือ่วางสาย

เดีย๋วนี้

พมิพหรือกําหนดเวลารายงานทีใ่ชแกปญหาการสงแฟกซ

โหมดการทาํความสะอาด  ทาํความสะอาดเครื่องพิมพเมื่อมีคราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงานพิมพ
กระบวนการทาํความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทาง
เดนิของกระดาษ

เมื่อเลือก เคร่ืองพมิพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4
ในถาด 1 กด ตกลง เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการ
จะเสร็จสมบูรณ นําหนาที่พมิพแลวทิ้งไป

ความเรว็ USB สงู

เตม็

ตัง้ความเร็ว USB

กระดาษมวนนอยลง เปด

ปด

เมื่องานที่พมิพออกมางอเสมอๆ ตวัเลือกนีจ้ะตัง้คาเคร่ืองพมิพใหทํางานในโหมด
ทีล่ดการโคงงอ

คาเร่ิมตนคือ ปด

พมิพเกบ็ถาวร เปด

ปด

เมื่อพมิพหนาเอกสารทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ตวัเลือกนี้จะตัง้คาเคร่ืองพิมพให
ทาํงานในโหมดทีล่ดรอยเปอนและฝุนละอองจากผงหมึก

คาเร่ิมตนคือ ปด

เรยีกคนืคาเริ่มตน  ตัง้คาทีก่ําหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ตาราง 2-8  เมนกูารกาํหนดคาเครอืขาย

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การกาํหนดคา TCP/IP อตัโนมตัิ

ดวยตนเอง

อตัโนมตั ิจะกําหนดคา TCP/IP ทัง้หมดโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP
หรือ AutoIP

ดวยตนเอง ตองการใหคณุกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเนต็มาสก และเกตเวยเร่ิม
ตนดวยตนเอง

แผงควบคมุจะแจงใหทานระบุคาสําหรับแอดเดรสแตละสวน ใชปุมลูกศรเพือ่
เพิ่มหรือลดคา กด ตกลง เพื่อยอมรับคา และยายเคอรเซอรไปยงัฟลดถัดไป

หลังจากทีใ่สแตละแอดเดรสเสร็จแลว เคร่ืองพิมพจะขอใหยืนยนัแอดเดรส กอนที่
จะยายไปยงัแอดเดรสถดัไป หลังจากทีต่ั้ง 3 แอดเดรสแลว เคร่ืองพมิพจะรี
สตารทโดยอัตมัติ

ความเรว็ลงิค อตัโนมตัิ

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

ตัง้คาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

หลังจากทีต่ั้งความเร็วลิงคแลว เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

ครอสโอเวอรอตัโนมตัิ เปด

ปด

ตัง้คาฟงกชันครอสโอเวอรอัตโนมัติ
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รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

บรกิารของเครือขาย IPv4

IPv6

ตั้งคาวาเคร่ืองพิมพจะใชโปรโตคอล IPv4 หรือ IPv6

แสดง IP แอดเดรส ใช

ไมมี

ตั้งคาวาเคร่ืองพิมพจะแสดง IP แอดเดรสบนแผงควบคมุ

เรยีกคนืคาเริม่ตน  รีเซ็ตคาคอนฟเกอเรชนัเครือขายทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ตาราง 2-8  เมนกูารกาํหนดคาเครือขาย (ตอ)
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● การเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอ่ืน
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ระบบปฏบิตัิทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

ไดรเวอรการพิมพและสแกน

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพที่สนบัสนนุสาํหรบั Windows
● PCL 5

● PCL 6

● PS level 3 emulation

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซ่ึงใหคําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธบิายเก่ียวกับ
ปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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การเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพทีถ่กูตองสาํหรบั Windows
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคณุเขาใชคณุลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ รวมถึงชวยใหคอมพิวเตอรส่ือสารกับเคร่ืองพิมพได
(โดยใชภาษาของเครื่องพิมพ) ดหูมายเหตกุารติดตั้งและไฟล Readme ในซีดีของเคร่ืองพิมพสําหรับซอฟตแวรและภาษา
เพ่ิมเติม

● ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6 เพ่ือประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีท่ีสุด

● ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 5 สําหรับการพิมพงานท่ัวไปในสํานักงาน

● ใชไดรเวอรการจําลอง HP postscript level 3 สําหรับการพิมพจากการจําลอง Postscript level 3 หรือสําหรับแบบ
อักษร Postscript flash
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ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตัง้คาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาที่น่ีจะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

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

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

● การตัง้คาที่แผงควบคมุของเครื่องพมิพ: การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคมุเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนๆ
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. ในเมน ูFile (ไฟล) ของโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

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

ขัน้ตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการนีเ้ปน
กระบวนการทีใ่ชเปนสวนใหญ

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 และเลือก
Printing Preferences (กําหนด
ลักษณะการพิมพ)

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

สําหรับ Windows Vista ใหคลิก Start
คลิก Control Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Properties (คณุสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตัง้คา
อุปกรณ)
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ประเภทการตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรบั Windows
ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรมีดังตอไปน้ี:

● แนะนํา ติดตั้งโซลูชันของซอฟตแวรทั้งหมด

● ดวน ตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพและการสแกนเทานั้น มีตัวเลือกดวนสําหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอผาน USB และตัว
เลือกดวนอ่ืนๆ สําหรับเคร่ืองพิมพที่เชือ่มตอผานเครือขาย

● กาํหนดเอง ใชการติดตั้ง กําหนดเอง เพ่ือเลือกซอฟตแวรและไดรเวอรทีจ่ะติดตั้ง
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การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
1. คลิก Start (เร่ิมตน) และคลิก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

2. คลิก HP และคลิก HP LaserJet M1522

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูิลติีทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
HP ToolboxFX

ซอฟตแวร HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คุณสามารถใชในการทํางานตางๆ ไดดงัตอไปน้ี

● การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● การตรวจสอบสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

● การตัง้คาการแจงเตอืน

● การดเูอกสารของเครื่องพิมพ

● เขาสูเคร่ืองมือการแกไขปญหาและการดูแลรักษา

HP ToolboxFX ถูกติดตั้งระหวางการติดตั้งซอฟตแวรที่แนะนําจากแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพ

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่การด ูHP ToolboxFX ในหนา 159

เวบ็เซิรฟเวอรในตวั

อุปกรณน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรใหมาดวย ซ่ึงจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณและเครือขาย ขอมูลนี้จะ
ปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตัง้หรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับอุปกรณในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ
หนาการกําหนดคา โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 158)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัตแิละฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 169

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนเคร่ืองมือการจัดการผานเบราเซอรสําหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอกับเครือขายภายในอินทราเน็ต
ของคุณ และควรติดตั้งไวในคอมพิวเตอรของผูดูแลเครือขายเทาน้ัน

ในการดาวนโหลดเวอรชันลาสุดของ HP Web Jetadmin และระบบโฮสตที่สนับสนุน ใหไปที่ www.hp.com/go/
webjetadmin

เม่ือตดิตั้งไวในเซิรฟเวอรโฮสต ไคลเอนต Windows สามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดโดยใชเว็บเบราเซอรท่ีได
รับการสนับสนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer 4.x หรือ Netscape Navigator 4.x หรือรุนที่สูงกวา) โดยไปที่
โฮสต HP Web Jetadmin

สวนประกอบและยทูลิติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

● HP Customer Participation Program

● HP Update
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตัิการอืน่
ระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแวร

UNIX สําหรับเครือขาย HP-UX และ Solaris ใหไปที ่www.hp.com/support/net_printing เพือ่ดาวนโหลด
ตวัติดตัง้เคร่ืองพิมพ HP Jetdirect สําหรับ UNIX

Linux ดขูอมูลไดที ่www.hp.com/go/linuxprinting
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4 ใชเครือ่งพมิพกบั Macintosh

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh

● สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)

● สงแฟกซเอกสารจากคอมพิวเตอร Macintosh (รุนแฟกซเทาน้ัน)

THWW 31



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

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

● 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

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

2. เปด Utilities และเปด Printer Setup
Utility

3. คลิกที่ควิการพิมพ
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การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริ่มตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

เลือกตวัเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังท่ีคณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

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

5. คลิกเมน ูInstallable Options (ตวัเลือก
ที่ตดิตัง้ได)

หมายเหต:ุ หากเลือกโหมด Classic คณุอาจ
ไมสามารถกําหนดคาได

ประเภทการตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบั Macintosh

การตดิต้ังซอฟตแวร Macintosh สาํหรบัการเชือ่มตอโดยตรง (USB)
1. เชือ่มตอสาย USB ระหวางพอรต USB ของอุปกรณและพอรต USB ของคอมพิวเตอร ใชสายเคเบิล USB ความยาว

2 เมตร (6.56 ฟุต)

2. ใสแผนซีดีที่ใหมาพรอมกับอุปกรณไวในไดรฟซีดีรอมและรันโปรแกรมติดตัง้ หากซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ให
ดบัเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีบนเดสกทอป

3. ดบัเบิลคลิกไอคอน Installer (โปรแกรมตดิตั้ง) ในโฟลเดอร HP LaserJet Installer

4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

เม่ือตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจะมีการสรางควิเคร่ืองพิมพ USB โดยอัตโนมัติ แตหากไมไดรันโปรแกรมติดตั้ง
กอนเชือ่มตอสาย USB คิวจะใช PPD ทั่วไปแทน ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีจนเสร็จสมบูรณเพ่ือเปล่ียน PPD ควิ

5. บนฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ใหเปด Applications เปด Utilities และเปด Printer Setup Utility

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

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

8. พิมพหนาทดสอบจากโปรแกรมซอฟตแวรใดก็ไดเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาตดิตั้งซอฟตแวรถูกตอง

หากการติดตั้งลมเหลว ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง หากยงัไมสามารถติดตั้งได ใหดูหมายเหตุการติดตัง้หรือไฟล
Readme ลาสุด ที่มีอยูในแผนซีดีของอุปกรณ หรือแผนเอกสารที่ใหมาในกลองเพ่ือขอความชวยเหลือ

การตดิต้ังซอฟตแวร Macintosh สาํหรบัเครือขาย
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. เลือก Rendezvous หรือ Bonjour เปนประเภทการเชือ่มตอ
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หมายเหต:ุ อาจมี Appletalk หรือ IP Printing ดวย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการกําหนดคาผลิตภัณฑ

8. เลือกอุปกรณจากรายการ

9. คลิก Add Printer (เพ่ิมเคร่ืองพิมพ)

10. ปด Print Center (ศูนยการพิมพ) หรือ Printer Setup Utility (ยทูิลิตกีารตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏบิตักิาร Macintosh
ในการลบซอฟตแวรออกจากเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh ใหลากไฟล PPD ไปไวในถังขยะ

ยทูลิติทีีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh

เว็บเซริฟเวอรในตัว

อุปกรณน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรใหมาดวย ซ่ึงจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณและเครือขาย ขอมูลน้ีจะ
ปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับอุปกรณในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ
หนาการกําหนดคา โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 158)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดทูี่ เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 169

Macintosh Configure Device
Macintosh Configure Device เปนโปรแกรมบนเว็บที่ชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ (เชน ขอมูลเก่ียว
กับสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง และการตั้งคาเคร่ืองพิมพ) ใช Macintosh Configure Device เพ่ือตรวจสอบและจัดการ
เคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ คุณตองตดิตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณเพ่ือใชงาน Macintosh Configure Device

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพและพิมพหนาขอมูลตางๆ

● ตรวจสอบและเปล่ียนการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบการตัง้คาพิมพที่ระบบตั้งไว

● ตรวจสอบและเปล่ียนแปลงการตั้งคาแฟกซ รวมถึง การสงแฟกซ การรับแฟกซ สมุดโทรศัพทแฟกซ และการตัง้คาการ
โทรแบบเร็ว และรายงานแฟกซ

● ตรวจสอบและเปล่ียนแปลงการตั้งคาเครือขาย รวมถึง คาคอนฟเกอเรชนั IP ขั้นสูง, mDNS, SNMP, คาคอนฟเกอ
เรชันเครือขาย และรหัสผาน

คุณสามารถดู Macintosh Configure Device เม่ือเชื่อตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขาย

หมายเหต:ุ คุณไมจําเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพ่ือเปดและใช Macintosh Configure Device
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ด ูMacintosh Configure Device เมือ่เชือ่มตอเครือ่งพิมพกบัคอมพิวเตอรโดยตรง

1. เปด HP Director โดยการคลิกไอคอน HP Director ในด็อค

2. ใน HP Director ใหคลิก Settings

3. เลือก Configure device เพ่ือเปดโฮมเพจ Macintosh Configure Device ในเบราเซอร

ด ูMacintosh Configure Device เมือ่เชือ่มตอเครือ่งพิมพกับเครอืขาย

1. เปดหน่ึงในเว็บเบราเซอรตอไปน้ีที่สนับสนุน:

● Safari 1.2 หรือใหมกวา

● Microsoft Internet Explorer 5.0 หรือใหมกวา

● Netscape Navigator 4.75 หรือใหมกวา

● Opera 6.05 หรือใหมกวา

2. ปอน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพลงในเว็บเบราเซอรเพ่ือเปดโฮมเพจ Macintosh Configure Device
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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) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพท่ีคุณตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Factory Default (คาที่ตัง้จากโรงงาน)

การปรับขนาดเอกสารหรอืการพมิพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

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. หากคุณตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทานั้น ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทานั้น)

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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การใชลายน้าํ

ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน “ความลับ”

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

2. เปดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

3. ถัดจาก Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายน้ําที่จะใช เลือก Watermark (ลายนํ้า) เพ่ือพิมพขอความก่ึงโปรง
แสง เลือก Overlay (โอเวอรเลย) เพ่ือพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

4. ถัดจาก Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

5. ถัดจาก Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลือก Custom (กําหนดเอง) แลวพิมพขอความ
ใหมลงในชอง

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาที่เหลือ

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได 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
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พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน)

การพมิพงานสองดานดวยตนเอง

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัวจด
หมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธดีังตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้นและปอนทายกระดาษเขาในเคร่ืองพิมพ
กอน

● สําหรับถาดอ่ืนๆ ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหนาที่ตองการพิมพ และปอนหัวกระดาษเขาไปใน
เคร่ืองพิมพกอน

ขอควรระวงั: เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด ไมควรใชกระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกวา 105 g/m2 (บอนด 28-lb)

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

3. ในเมนูปอปอัป Finishing (ตกแตง) เลือกตวัเลือก Manual Duplex (พิมพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิก Print (พิมพ) ใหปฏิบัตติามคําแนะนําในหนาตางแบบปอปอัปที่ปรากฏขึ้นกอนปอนกระดาษที่พิมพแลวกลับเขา
ไปในถาด 1 เพ่ือพิมพหนาที่สอง

5. ไปที่เคร่ืองพิมพ นํากระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก

6. ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น และปอนทายกระดาษเขาในเคร่ืองพิมพกอน ทาน ตอง พิมพหนาที่สองจากถาด
1

7. หากมีขอความปรากฏขึน้ กดปุมบนแผงควบคุมที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการตอ

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 หากโปรแกรมที่ทานใชไมสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได ทานสามารถบันทึกภาพที่
สแกนเปนไฟล และวาง เปด หรือนําเขาไฟลในโปรแกรมได

ใชการสแกนแบบหนาตอหนา

1. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนขึน้แลววางตนฉบับควํ่าลงบนเครื่องสแกนแบบแทนโดยใหมุมบนซายของตนฉบับติด
กับมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร 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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สงแฟกซเอกสารจากคอมพวิเตอร Macintosh (รุนแฟกซเทานัน้)
1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ในเมนู File ใหเลือก Print

2. คลิก PDF แลวเลือก Fax PDF

3. ปอนหมายเลขแฟกซในฟลด To

4. หากตองการสงใบปะหนาแฟกซ ใหเลือก Use Cover Page และปอนหัวเร่ืองใบปะหนาและขอความ (เลือกหรือไมก็
ได)

5. คลิก Fax
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5 การเชื่อมตอ

● เชือ่มตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย USB

● ขอสงวนสิทธิเ์ก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพรวมกัน

● ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน

● โปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการสนับสนุน

● ตดิตั้งเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

หมายเหต:ุ การตั้งคา TCP/IP เปนเร่ืองที่ซับซอน ดังน้ันควรใหผูดแูลเครือขายที่มีความชํานาญเปนผูดําเนินการเทาน้ัน
BOOTP ตองการเซิรฟเวอรเพ่ือตั้งคา TCP/IP สําหรับเคร่ืองพิมพ DHCP ตองการเซิรฟเวอร แตไมตองมีการตัง้คา TCP/
IP สําหรับเคร่ืองพิมพ และสุดทาย อาจเลือกตั้งคา TCP/IP ดวยตนเองผานทางแผงควบคุม, เว็บเซิรฟเวอรในตัว,
HP ToolboxFX หรือ HP Web Jetadmin สําหรับความชวยเหลือหรือคอนฟเกอเรชันเครือขายเพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูให
บริการเครือขายของทาน
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เชือ่มตอเครือ่งพมิพกับคอมพวิเตอรโดยตรงดวย USB
หมายเหต:ุ อยาเชื่อมตอสาย USB จากเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรจนกวาโปรแกรมติดตัง้จะพรอมตใหคุณดําเนินการ

1. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรยังไมเร่ิมตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล
setup.exe บนแผนซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

2. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตัง้

3. รอจนกระบวนการติดตัง้เสร็จสมบูรณ จากน้ันรีสตารตคอมพิวเตอร
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ขอสงวนสทิธิ์เกีย่วกบัการใชเครือ่งพมิพรวมกนั
HP ไมสนับสนุนเครือขายแบบ Peer-to-peer เน่ืองจากคณุสมบัติดงักลาวเปนฟงกชันของระบบปฏิบัติการของ Microsoft
และไมใชของไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ HP ไปที่ Microsoft www.microsoft.com

ระบบปฏบิตักิารเครอืขายที่สนบัสนนุ
ระบบปฏิบัตกิารตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนทีสู่ง
กวา

ไดรเวอรการพมิพและสแกน

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)

เฉพาะไดรเวอรเครือ่งพมิพ

● Linux (เฉพาะเว็บ)

● UNIX model scripts (เฉพาะเว็บ)
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โปรโตคอลเครอืขายที่ไดรบัการสนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง
บริการเครือขายโดยสวนใหญใชโปรโตคอลน้ี เคร่ืองพิมพน้ียังสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ตารางตอไปน้ีจะแสดงรายการ
บริการ/โปรโตคอลของเครือขายที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพ

ตาราง 5-1  การพมิพ

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

port 9100 (Direct Mode) บริการการพมิพ

Line printer daemon (LPD) บริการพมิพ

ตาราง 5-2  การคนหาเครือ่งพมิพบนเครอืขาย

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อ
ชวยคนหาและตัง้คาคอนฟกอุปกรณทีใ่ชบนระบบเครือขาย โดยทัว่ไปนํามา
ใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพืน้ฐานของ Microsoft

mDNS (multicast Domain Name Service ทีรู่จักกนัในชื่อ
“Rendezvous” หรือ “Bonjour”)

หมายเหต:ุ MDNS ใชงานไดใน IPv4 เทานั้น

โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อ
ชวยคนหาและตัง้คาคอนฟกอุปกรณทีใ่ชบนระบบเครือขาย โดยทัว่ไปนํามา
ใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพืน้ฐาน Apple Macintosh

ตาราง 5-3  การสงขอความและการจดัการ

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

HTTP (โปรโตคอลการถายโอนขอความหลายมิติ) ชวยใหเว็บเบราเซอรสามารถสื่อสารกบัเว็บเซิรฟเวอรในตัว

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชสามารถจัดการเครื่องพมิพทางเว็บเบราเซอร

SNMP (โปรโตคอลการจัดการเครือขายแบบธรรมดา) ใชโดยโปรแกรมเครือขายสําหรับการจัดการเครื่องพิมพ สนับสนนุออ
บเจกต SNMP V1 และ MIB-II (Management Information Base)
มาตรฐาน

ตาราง 5-4  การกาํหนด IP แอดเดรส

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

DHCP (โปรโตคอลคอนฟกเกอเรชนัแมขายแบบไดนามิก) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร DHCP จะระบุ IP
แอดเดรสใหกับเคร่ืองพมิพ โดยปกตแิลว ผูใชไมจําเปนตองดําเนินการ เพื่อ
ใหเคร่ืองพิมพรับคา IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP

BOOTP (bootstrap protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร BOOTP จะ
ระบุ IP แอดเดรสใหกบัเคร่ืองพมิพ ผูดูแลระบบตองระบุแอดเดรส
ฮารดแวร MAC ของเคร่ืองพิมพในเซิรฟเวอร BOOTP เพ่ือให
เคร่ืองพมิพรับคา IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอรนัน้

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิหากไมมีทั้งเซิรฟเวอร
DHCP หรือเซิรฟเวอร BOOTP บริการนีจ้ะอนญุาตใหเคร่ืองพิมพสราง
IP แอดเดรสเฉพาะขึน้มา
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ตดิตัง้เครือ่งพมิพบนเครอืขาย
ในคาคอนฟเกอเรชันน้ี เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยตรง และสามารถกําหนดคาใหคอมพิวเตอรทั้งหมดบนเครือขาย
สามารถพิมพที่เคร่ืองพิมพไดโดยตรง

หมายเหต:ุ โหมดน้ีคือคาคอนฟเกอเรชันเครือขายที่แนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพ

1. กอนเปดเคร่ืองพิมพ ใหเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายโดยตรงโดยการตอสายเครือขายกับพอรตเครือขายของ
เคร่ืองพิมพ

2. เปดเคร่ืองพิมพ รอ 2 นาที และใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคา

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวา IP แอดเดรสปรากฏในหนาการกําหนดคากอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป หากไมมี
IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาอีกคร้ัง

3. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรยงัไมเร่ิมตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล
setup.exe บนแผนซีดีและดบัเบิลคลิกที่ไฟลดงักลาว

4. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตั้ง

หมายเหต:ุ เม่ือโปรแกรมติดตัง้พรอมตใหปอนแอดเดรสเครือขาย ใหปอน IP แอดเดรสในหนาการกําหนดคาที่คุณ
พิมพกอนเร่ิมตนโปรแกรมตดิตั้ง หรือคนหาเครื่องพิมพบนเครือขาย

5. รอจนกระบวนการตดิตั้งเสร็จสมบูรณ จากนั้นรีสตารตคอมพิวเตอร
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กาํหนดคาเครือ่งพมิพบนเครอืขาย

ดกูารตัง้คา

หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครอืขาย

หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายจะแสดงการตั้งคาปจจุบัน และคุณสมบัติของการดเครือขายของเครื่องพิมพ ในการ
พิมพหนาแสดงคาคอนฟเกอเรชนัเครือขายจากเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานเครอืขาย และกด ตกลง

หนาการกาํหนดคา

หนาการกําหนดคาจะแสดงการตั้งคาปจจุบัน และคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคาจาก
เคร่ืองพิมพหรือ HP ToolboxFX ในการพิมพหนาการกําหนดคาจากเคร่ืองพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานการกาํหนดคา และกด ตกลง

หนาที่สองถูกพิมพดวย ในหนาดังกลาว สวน การตัง้คาแฟกซ และ การตัง้คาภาพ จะใหรายละเอียดเก่ียวกับการตัง้คาแฟกซ
ของเคร่ืองพิมพ (รุนแฟกซเทาน้ัน)

เปลีย่นการตัง้คา

คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) หรือ HP ToolboxFX เพ่ือดูหรือเปล่ียนการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน IP ในการเขา
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหพิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในชองแอดเดรสของเบราเซอร

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวรใหสมบูรณเพ่ือใช HP ToolboxFX

เปด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหนึ่งตอไปน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX

● ในเมนู Start (เร่ิมตน) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด) ใน Windows XP) คลิก HP คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก HP ToolboxFX

ใน HP ToolboxFX คลิกแถบ การตัง้คาเครอืขาย

จากแถบ ระบบเครอืขาย (EWS) หรือแถบ การตัง้คาเครือขาย (HP ToolboxFX) คณุสามารถเปลี่ยนคาคอนฟเกอ
เรชนัตอไปน้ีได:

● ชือ่แมขาย

● IP แอดเดรส ที่กําหนดเอง

● ซับเน็ตมาสกที่กําหนดเอง

● เกตเวยเร่ิมตนที่กําหนดเอง
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หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายอาจตองการใหคุณเปล่ียน URL ของเบราเซอรกอนที่คุณจะ
สามารถติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพอีกคร้ังได เคร่ืองพิมพจะใชไมไดประมาณ 2-3 วินาทีขณะที่เครือขายรีเซ็ต

ทีอ่ยู IP
สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัตผิาน DHCP, BootP หรือ AutoIP

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การกาํหนดคาเครอืขาย และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การกาํหนดคา TCP/IP และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ดวยตนเอง และกด ตกลง

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพ IP แอดเดรส และกด ตกลง

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ไมมี และกด ตกลง ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP แอดเดรส ที่
ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตั้งคาซับเน็ตมาสก และการตั้งคาเร่ิมตนของเกตเวย

การตัง้คาคอนฟกอตัโนมตัิ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การกาํหนดคาเครอืขาย และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การกาํหนดคา TCP/IP และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก อัตโนมัต ิและกด ตกลง

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ หากคณุตองการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP, หรือ AutoIP) สามารถ
เปล่ียนการตัง้คาเหลาน้ีไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวหรือ HP ToolboxFX เทาน้ัน

การตัง้คา IPv4 และ IPv6
คุณสามารถตั้งคาดวยตนเองไดเฉพาะโปรโตคอล IPv4 เทาน้ัน

การตัง้คาความเรว็ลงิค

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาความเร็วลิงคท่ีไมถูกตองอาจทําใหเคร่ืองพิมพไมสามารถติดตอส่ือสารกับอุปกรณเครือขาย
อ่ืนๆ ได สําหรับเกือบทุกสถานการณ ควรตัง้เคร่ืองพิมพใหอยูในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงสามารถทําใหเคร่ืองพิมพทํา
งานอีกรอบได ควรทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพวางอยูเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การกาํหนดคาเครอืขาย และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความเรว็ลิงค และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหน่ึงในการตั้งคาตอไปน้ี

● อัตโนมัติ

● 10T Full
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● 10T Half

● 100TX Full

● 100TX Half

หมายเหต:ุ การตั้งคาตองตรงกับอุปกรณบนระบบเครือขายที่คุณตองการเชือ่มตอ (ฮับของเครือขาย สวิตช เกตเวย รู
ตเตอรหรือคอมพิวเตอร)

5. กด ตกลง เคร่ืองพิมพจะทํางานอีกรอบ
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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.

A61 105 x 148 มม.

11 x 17 279 x 432 มม.   

B4 (JIS) 257 x 364 มม.   

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

8k 270 x 390 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 ขนาดเล็กทีสุ่ด 76 x 127 มม.; ขนาดใหญที่สุด 216 x
356 มม.

1 สนบัสนุนขนาดเหลานี้โดยใชขนาดทีก่ําหนดเอง
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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.

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

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพมิพเลเซอรเทานั้น

● วางแผนใสบนพืน้ผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
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ชนดิวัสดพุมิพ ควร ไมควร

กระดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับ
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ที่ออกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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การใสกระดาษและวสัดทุีใ่ชพมิพ

ถาดปอนกระดาษหลกั

คุณสามารถเขาใชงานถาดปอนกระดาษหลักจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพจะพิมพโดยใชถาดปอนกระดาษ
หลักกอนที่จะทําการพิมพโดยใชถาด 1

ตัวก้ันกระดาษชวยใหแนใจวากระดาษจะถูกโหลดเขาไปในเคร่ืองพิมพอยางถูกตองและงานพิมพไมเอียง (เกิดการพิมพเอียง
บนกระดาษ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตวัก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่ทานใช

ถาด 1

ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหงายหนาที่ตองการพิมพขึน้

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 1 มีตัวก้ัน
กระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
คุณใช

หมายเหต:ุ เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หามคล่ี
กระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษตดิ โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ
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กาํหนดคาถาด
เม่ือใชถาดใดถาดหน่ึงสําหรับขนาดกระดาษเฉพาะ คุณสามารถตั้งคาขนาดเร่ิมตนของถาดไดใน HP ToolboxFX หรือจาก
แผงควบคุม ใน HP ToolboxFX ใหเลือก การจัดการกระดาษ และเลือกขนาดของถาดที่คณุตองการตัง้คา เม่ือคุณเลือกขนาด
กระดาษสําหรับงานพิมพในกลองโตตอบ Print เคร่ืองพิมพจะเลือกถาดดังกลาวสําหรับการพิมพโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งคาขนาดหรือประเภทกระดาษเริ่มตนจากแผงควบคุม ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากระดาษ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกถาดที่จะกําหนดคา และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ประเภทกระดาษ หรือ ขนาดกระดาษ และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทหรือขนาดเร่ิมตนของถาด และกด ตกลง

THWW กําหนดคาถาด 55



56 บท 6   กระดาษและวัสดุพิมพ THWW



7 งานพมิพ

ในสวนน้ีจะมีขอมูลเก่ียวกับงานพิมพแบบทั่วไป

● เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขอความชวยเหลือสําหรับตวัเลือกการพิมพใดๆ

● ยกเลิกงานพิมพ

● การจัดทําหนังสือเลมเล็ก

● เปล่ียนการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

● เปล่ียนความเขมของงานพิมพ

● พิมพบนวัสดพิุมพชนิดพิเศษ

● ใชกระดาษและปกสําหรับพิมพชนิดอ่ืน

● การพิมพหนาวางในหนาแรก

● ปรับขนาดเอกสาร

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแหลงกระดาษ

● การเลือกประเภทกระดาษ

● การกําหนดการวางแนวกระดาษที่จะพิมพ

● การใชลายนํ้า

● ประหยดัผงหมึก

● การสรางและการใชช็อตคัทสําหรับการพิมพใน Windows

● พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows

● การตัง้คาการประหยดั

● แบบอักษร
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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 ความจถุาดปอนกระดาษหลัก ความจถุาด 11

ธรรมดา

สี

พมิพมากอนแลว

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

รีไซเคิล

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

บาง 60 g/m2 ถึง 74 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 แผนใสสําหรับเคร่ืองฉายแผนใสขาว
ดํา 4 มม.

1 แผน ไมเกนิ 200 แผน

กระดาษน้ําหนกัปานกลาง 96 g/m2 ถึง 110 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมเกนิ 200 แผน

หนกั 111 g/m2 ถงึ 130 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมสนับสนนุ

หนกัพเิศษ 131 g/m2 ถงึ 175 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมสนับสนนุ
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ประเภท ขอกาํหนดรายละเอยีดของวสัดพุมิพ ความจถุาดปอนกระดาษหลกั ความจถุาด 11

กระดาษหวัจดหมาย 75 g/m2 ถงึ 104 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมเกิน 250 แผน

1 ความสูงปกกระดาษสูงสุดของถาด 1 คอื 25 มม. (0.9 นิว้)
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ขอความชวยเหลอืสาํหรบัตัวเลอืกการพมิพใดๆ
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเครื่องหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

Windows Macintosh

● ในกลองโตตอบ คณุสมบตั ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกทีปุ่ม
ความชวยเหลอื

● กดปุม F1 บนแปนพมิพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามทีมุ่มขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● คลิกขวาทีร่ายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?

ในกลองโตตอบ พมิพ ใหคลิกที่ปุม ?
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ยกเลกิงานพมิพ
หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกด ยกเลิก จะลบงานท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน (เชน เคร่ืองพิมพ
กําลังเอกสารในขณะที่กําลังรับแฟกซ) การกด ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

และคณุสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได

หากตองการหยดุงานพิมพทันที ใหนําส่ือที่ใชพิมพท่ีเหลือออกจากเคร่ืองพิมพ หลังจากเครื่องหยุดพิมพแลว ใหใชตวัเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงดังตอไปน้ี:

● แผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: หากตองการยกเลิกงานพิมพ ใหกดแลวปลอย ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร 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: คลิก Start (เร่ิมตน) คลิก Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and Faxes
(เคร่ืองพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการ
ยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิมตน) คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) และภายใต Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดบัเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนา
ตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

● ควิการพมิพของ Macintosh: เปดคิวการพิมพโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ
และคลิก Delete
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การจดัทาํหนงัสอืเลมเลก็
คุณสามารถทําสําเนาหนากระดาษ 2 หนาลงบนกระดาษแผนเดียวเพ่ือใหคุณสามารถพับตรงก่ึงกลางหนาทําใหเปนสมุดเลม
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 (เย็บเลมขอบดานขวา) การตั้งคา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) จะ
เปล่ียนมาที่ 2 หนาตอแผนโดยอัตโนมัติ

6. คลิก OK (ตกลง)
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เปลีย่นการตั้งคาคณุภาพการพมิพ
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือกการตัง้คาความละเอียดหรือคณุภาพการพิมพที่คณุตองการจากเมนูแบบดึงลงของ
Print Quality

3. คลิก ตกลง
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เปลีย่นความเขมของงานพมิพ
การเพ่ิมความเขมของงานพิมพที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะปรับการพิมพในหนาใหเขมขึ้น

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความเขมของงานพมิพ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเพ่ิมหรือลดการตั้งคาความเขม และกด ตกลง
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พมิพบนวสัดุพมิพชนดิพเิศษ
ตรวจสอบวากระดาษหรือวัสดพิุมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดของ HP โดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดกีวา

1. เปดถาดกระดาษเขาและนําส่ือใด ๆ ที่อยูในถาดออก

2. ใสส่ือที่ใชพิมพ ดูใหแนใจวา ดานบนสุดของส่ือหันเขาหาเคร่ือง และดานที่พิมพหงายขึน้

3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดีกับความสูงและความกวางของส่ือสําหรับพิมพ

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

ขอควรระวงั: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภทวัสดุพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง เคร่ืองพิมพจะปรับ
อุณหภูมิฟวเซอรตามการตัง้คาประเภทวัสดุพิมพ เม่ือพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ เชน แผนใสหรือฉลาก การปรับ
คานี้จะปองกันไมใหฟวเซอรทําใหวัสดเุสียหายเม่ือปอนวัสดผุานเคร่ืองพิมพ

5. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ
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ใชกระดาษและปกสาํหรบัพมิพชนดิอืน่
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการพิมพหนาแรกที่แตกตางจากการพิมพหนาอ่ืนๆ ในงานพิมพ

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

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

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในชองรายการ หนาพิเศษ ใหคลิก พมิพบนกระดาษอ่ืน

5. คลิก การตัง้คา

6. เลือกการตั้งคาที่คณุตองการใชในการพิมพหนาที่ตองการบนกระดาษชนิดอ่ืน คลิก เพิม่

7. คลิก ตกลง เพ่ือกลับไปที่แท็บ กระดาษ/คณุภาพ

8. คลิก OK

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

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

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในชองรายการ หนาพิเศษ ใหคลิก ปก

5. คลิก การตัง้คา

6. เลือกการตั้งคาที่คณุตองการใชในการเพิ่มกระดาษเปลาหรือปกที่พิมพไวแลว คลิก เพิม่

7. คลิก ตกลง เพ่ือกลับไปที่แท็บ กระดาษ/คณุภาพ

8. คลิก OK

THWW การพิมพหนาวางในหนาแรก 67



ปรบัขนาดเอกสาร
ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกติ นอกจากน้ี ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

ลดหรอืเพิม่ขนาดเอกสาร

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลกัษณะ ใหเลือก % ของขนาดจรงิ 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
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เลอืกขนาดกระดาษ
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

4. คลิก ตกลง
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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 ประเภทกระดาษ

4. คลิก ตกลง
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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
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การใชลายน้าํ
ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. จากแถบ ลกัษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

4. คลิกลายนํ้าที่ทานตองการใช ในการสรางลายนํ้า คลิกท่ี แกไข

5. หากทานตองการใหลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานั้น

6. คลิก OK

ในการลบลายนํ้า ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา
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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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การสรางและการใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพใน Windows
ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได คณุ
สามารถใชงานชอ็ตคัทไดจากแถบไดรเวอรเคร่ืองพิมพโดยสวนใหญ คณุสามารถบันทึกช็อตคทัสําหรับการพิมพไดสูงสุด 25
รายการ

การสรางชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

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

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

3. ในแถบ ชอ็ตคทัการพิมพ ใหเลือกการตั้งคาการพิมพที่คุณตองการใช คลิก บันทกึเปน

4. ในชอง ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ ใหพิมพชื่อชอ็ตคัท

5. คลิก OK

การใชชอ็ตคทัสาํหรับการพมิพ

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

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

3. ในแถบ ชอ็ตคทัการพิมพ ใหเลือกช็อตคัทที่คุณตองการใชจากชอง ชอ็ตคทัการพมิพ

4. คลิก OK

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก คาทีต่ัง้จากโรงงาน
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พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน)
1. ใสกระดาษลงในถาดกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย

ใหปอนกระดาษโดยใชวิธดีังตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําดานหนาลง โดยใหทายกระดาษเขาไปในเครื่องกอน

● สําหรับถาดอ่ืนๆ ทั้งหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมาย โดยหงายดานหนาขึ้น และใหขอบดานบนของกระดาษเขาไป
ที่ดานหลังของถาดกระดาษ

ขอควรระวงั: เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด ไมควรใชกระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกวา 105 g/m2 (บอนด 28-lb)

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

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

4. ในแถบ ตกแตง เลือก พมิพทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

5. คลิก OK

6. สงงานพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาตางแบบปอปอัปที่ปรากฏขึ้นกอนปอนกระดาษที่พิมพแลว
กลับเขาไปในถาด 1 เพ่ือพิมพหนาที่สอง

7. ไปที่เคร่ืองพิมพ นํากระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึน้ และปอนทายกระดาษเขาใน
เคร่ืองพิมพกอน ทานตองพิมพดานที่สองจากถาด 1

8. ที่แผงควบคุม ใหกด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได

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

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

3. คลิกแถบ ตกแตง

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

5. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตัวเลือกที่ถูกตองสําหรับ พมิพขอบหนา และ ลาํดบัหนา

● หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

6. คลิก OK เคร่ืองน้ีจะไดรับการตัง้คาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว
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การตัง้คาการประหยดั

EconoMode
การตั้งคา EconoMode ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเคร่ืองพิมพเพ่ือประหยัดผงหมึก โปรดดูสําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการ
ใชการตั้งคา EconoMode ที่ ประหยัดผงหมึก ในหนา 74

พมิพเกบ็ถาวร

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพที่เกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือ
สรางเอกสารท่ีคุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพเกบ็ถาวร เลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง
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แบบอกัษร

เลอืกแบบอกัษร

ใช HP ToolboxFX เพ่ือเปล่ียนแบบอักษรของเครื่องพิมพโดยคลิกแถบ การตัง้คาการพิมพ และคลิกหนา PCL5e คลิก ใช
เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พมิพรายการแบบอกัษรทีส่ามารถใชได

พิมพรายการแบบอักษรที่สามารถใชไดจากแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ หนาขอมูล ในหนา 158

THWW แบบอักษร 79



80 บท 7   งานพิมพ THWW



8 การทาํสาํเนา

● ใสเอกสารตนฉบับ

● ใชทําสําเนา

● การตัง้คาการทําสําเนา

● การทําสําเนาหนังสือ

● ทําสําเนาภาพถาย

● การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

● งานทําสําเนาพิมพสองหนา (สองดาน)
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ใสเอกสารตนฉบบั
อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 50 แผน หรือส่ือที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด รองรับกระดาษขนาด
เล็กที่สุด 76 x 127 มม. และขนาดใหญที่สุด 216 x 356 มม. 

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF ใหใช
เคร่ืองสแกนแบบแทนเพ่ือสแกนวัตถุเหลาน้ี

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดกระดาษเขา ADF โดยใหดานหนาของเอกสารหงายขึ้นและใหหนาแรกอยูดาน
บนสุด

หากกระดาษมีความยาวกวาขนาด Letter หรือ A4 ใหดึงแผานรองเสริมของถาด ADF เพ่ือรองเอกสารไว

2. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

โหลดเอกสารแลว จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม

3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดกัีบกระดาษ

เครือ่งสแกนแบบแทน

หมายเหต:ุ ขนาดเอกสารใหญที่สุดสําหรับเคร่ืองสแกนแบบแทนคอื Letter/A4 ใช ADF สําหรับการสแกนเอกสารที่มี
ขนาดใหญกวา Letter/A4

1. ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีส่ือที่ใชพิมพใดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนขึ้น
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3. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาลงบนเครื่องสแกนแบบแทนใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมท่ีระบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

4. คอยๆ ปดฝาลง
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ใชทําสาํเนา

ทาํสาํเนาแบบกดปุมเดยีว

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. กด เร่ิมการคัดลอก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเพ่ือเร่ิมการทําสําเนา

3. ทําตามขั้นตอนเดิมหากตองการทําสําเนาหนาอ่ืนๆ อีก

สาํเนาหลายชดุ

คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไวมีคาไดตั้งแต 1 ถึง 99 ชุด

เปลีย่นจํานวนสาํเนาของงานปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด จํานวนสําเนา

2. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพจํานวนของสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คณุตองการสําหรับการทําสําเนาในปจจุบัน

3. กด เร่ิมการคัดลอก เพ่ือเร่ิมการทําสําเนางานของคุณ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี การตัง้คาทีก่ําหนดเอง จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

เปลีย่นจํานวนสาํเนาเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  จาํนวนสําเนาเริ่มตน และกด ตกลง

4. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพจํานวนของการทําสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการใชเปนคาที่ระบบตั้งไว

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกของคุณ

หมายเหต:ุ จํานวนสําเนาทีร่ะบบตัง้ไวจากโรงงาน คือ 1

ยกเลกิงานทาํสาํเนา

หากตองการยกเลิกงานทําสําเนา ใหกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน
การกด ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ หากคุณยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร ใหนําเอาเอกสารตนฉบับออกจากเครื่องสแกนแบบแทนหรือจากอุปกรณ
ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
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ยอหรอืขยายขนาดสําเนา

ยอหรอืขยายขนาดสาํเนาของงานปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุเคร่ือง ใหกด ยอ/ขยาย

2. เลือกขนาดท่ีคุณตองการยอหรือขยายเอกสารตนฉบับ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก กาํหนดเอง: 25-400% ใหพิมพเปอรเซ็นตโดยใชปุมตัวอักษรและตัวเลข

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

3. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันท ีหรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยงัคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี การตัง้คาทีก่าํหนดเอง จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

คุณตองเปล่ียนขนาดของส่ือที่ใชพิมพที่ระบบตั้งไว ที่จะใชในถาดปอนกระดาษเพื่อใหตรงกับขนาดที่ตองการ มิฉะน้ัน สําเนา
บางสวนจะถูกตัดออก

ปรบัขนาดสาํเนาเริ่มตน

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

1. กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ยอ/ขยายเริม่ตน และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตวัเลือกของการยอหรือขยายในการทําสําเนาที่ตองการ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก กาํหนดเอง: 25-400% ใหพิมพเปอรเซ็นตของขนาดตนฉบับที่คุณตองการทําสําเนา

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

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เคร่ืองพิมพสามารถยอสําเนาไดสูงสุดถึง 25% ของตนฉบับ หรือขยายสําเนาไดสูงสุดถึง 400% ของตนฉบับย

การตัง้คาการยอ/การขยาย

● ตนฉบบั=100%

● Lgl > Ltr=78%

● Lgl > A4=83%

● A4 > Ltr=94%

● Ltr > A4=97%

● เตม็หนา=91%

● พอดกีบักระดาษ

● 2 หนา/แผน
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● 4 หนา/แผน

● กาํหนดเอง: 25-400%

หมายเหต:ุ เม่ือใชการตั้งคา พอดกีบักระดาษ จะทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนเทาน้ัน

เม่ือใชการตั้งคา 2 หนา/แผน หรือ 4 หนา/แผน จะทําสําเนาจากอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัตเิทาน้ัน และหลังจากเลือกตัว
เลือก 2 หนา/แผน หรือ 4 หนา/แผน คุณตองเลือกการวางแนวกระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การเปลีย่นการตัง้คาการจดัเรยีงสาํเนา

คุณสามารถตั้งใหเคร่ืองพิมพจัดเรียงสําเนาตางๆ ไวเปนชุดๆ ใหโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน หากคณุกําลังทําสําเนาของเอกสาร
สามหนา และเปดใชตัวเลือกจัดเรียงสําเนาอัตโนมัติอยู สําเนาจะพิมพออกมาในลําดับน้ี: 1,2,3,1,2,3 หากไมไดใชตัวเลือก
การจัดเรียงสําเนาอัตโนมัต ิสําเนาจะพิมพออกมาในลําดับน้ี: 1,1,2,2,3,3

ในการใชตวัเลือกจัดเรียงสําเนาอัตโนมัต ิขนาดของเอกสารตนฉบับจะตองพอดีกับหนวยความจํา หากไมพอดี เคร่ืองพิมพจะ
ทําสําเนาไดเพียงชดุเดียว และขอความจะปรากฏเพื่อแจงใหคุณเปล่ียนแปลง หากเกิดเหตุการณน้ี ใหใชหน่ึงในวิธีการตอไปน้ี
เพ่ือทําสําเนาใหเสร็จ:

● แยกงานพิมพน้ันออกเปนงานพิมพทีเ่ล็กลงกวาเดิม โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง

● ทําสําเนาเอกสารทีละชุด

● ยกเลิกการจัดเรียงสําเนาอัตโนมัติ

เปลีย่นการตัง้คาการจดัเรยีงสาํเนาเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  การเรยีงหนาเริม่ตน และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับการจัดเรียงสําเนาอัตโนมัติคือ เปด

การตัง้คาการทําสาํเนา

คณุภาพของการทาํสําเนา

การตั้งคาคุณภาพการทําสําเนามี 4 แบบดังตอไปน้ี: ขอความ, ผสม, ฟลมรปูถาย และ รปูภาพ

คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับคณุภาพของสําเนาคือ ผสม การตั้งคาน้ีเหมาะสําหรับเอกสารที่ประกอบดวยขอความและกราฟก

เม่ือทําสําเนาภาพถายหรือกราฟก คุณสามารถเลือกการตั้งคา ฟลมถายรปู สําหรับภาพถาย หรือการตัง้คา รปูภาพ สําหรับ
กราฟกอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสําเนา เลือกการตั้งคา ขอความ สําหรับเอกสารที่ประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

ปรบัคณุภาพของสาํเนาสําหรบังานปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ือง ใหกด คุณภาพ เพ่ือดูการตั้งคาคุณภาพปจจุบันของการทําสําเนา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกการตั้งคาคุณภาพ

3. เลือกการตั้งคา และกด เร่ิมการคดัลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมงานการทําสําเนาทันที หรือกด ตกลง เพ่ือบันทึกการ
เลือกโดยไมเร่ิมตนงาน
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หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี การตัง้คาทีก่าํหนดเอง จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ปรบัคณุภาพของสําเนาที่ระบบตัง้ไว

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คณุภาพเริ่มตน และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคุณภาพของการทําสําเนา และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

ทาํความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน

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

หมายเหต:ุ หากมีเสนร้ิวหรือรอยอ่ืน ๆ ปรากฏบนสําเนางานที่ไดจากการใชอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ใหทํา
ความสะอาดแถบของเครื่องสแกน (ขั้นตอนที่ 3) โดยไมจําเปนตองทําความสะอาดแผนกระจกของเคร่ืองสแกนแตอยางใด

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ จากน้ันใหยกฝาปดขึน้

2. ทําความสะอาดกระจกดวยผานุมๆ ท่ีไมเปนขุยหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไร
ดกับสวนหน่ึงสวนใดของเครื่องพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกโดย
ตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไปในเครื่องพิมพ ทําใหเกิดความเสียหายได
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3. ทําความสะอาดแถบบนเครื่องสแกนดวยผานุมๆ ที่ไมเปนขยุหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจกแบบไมมีสาร
ขดัถู

4. เพื่อปองกันการเกิดรอยดาง ใหเช็ดกระจกใหแหงดวยผาชามัวรหรือฟองนํ้าใยสังเคราะห

ปรับคาความเขม (ความคมชดั)

การปรับคาความเขมจะสงผลตอความสวางหรือความมืด (ความคมชัด) ในการทําสําเนาเอกสารทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือ
เปล่ียนระดับความคมชัดของงานพิมพปจจุบันเทาน้ัน

ปรบัระดบัความเขมของหมกึในงานพมิพปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด จางลง/เขมขึน้ เพ่ือดูการตั้งคาความคมชัดปจจุบัน

2. ในปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลงจากตนฉบับ หรือเล่ือนแถบ
ไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความเขมใหสูงกวาตนฉบับ

3. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันที หรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี การตัง้คาทีก่ําหนดเอง จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ปรบัการตัง้คาความจาง/เขม

หมายเหต:ุ การปรับคาความเขมในการทําสําเนาที่ระบบตั้งไวจะสงผลกับการทําสําเนาทั้งหมด

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความจาง/เขมเริม่ตน และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบเลื่อนไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลง หรือเล่ือนไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความ
เขมในการทําสําเนาใหมากขึ้น

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

ตัง้คารางสาํเนา

ใชแผงควบคมุเพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพใหพิมพสําเนาในโหมดราง
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หมายเหต:ุ การตั้งคาน้ีจะมีผลกับคุณภาพการทําสําเนาเทาน้ัน คุณภาพการพิมพจะไมไดรับผลกระทบ

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  รางสาํเนาเริม่ตน แลวกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

กาํหนดคาสาํเนาแบบกาํหนดเอง

เม่ือคณุเปล่ียนการตั้งคาการทําสําเนาที่แผงควบคมุ การตัง้คาทีก่ําหนดเอง จะปรากฏบนขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม การตัง้คาที่
กําหนดเองจะยังมีผลตอไปอีกประมาณ 2 นาที และเคร่ืองพิมพจะกลับไปใชการตั้งคาเร่ิมตน หากตองการกลับไปใชการตั้งคา
เร่ิมตนทันที ใหกด ยกเลิก

พมิพหรือทาํสาํเนาแบบจรดขอบ

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

ทาํสาํเนาบนวสัดพุมิพประเภทและขนาดอื่น

เคร่ืองพิมพไดรับการตั้งคาใหทําสําเนาบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 โดยขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ซ้ือเคร่ืองพิมพ คุณ
สามารถเปลี่ยนขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่คุณตองการใชทําสําเนาสําหรับงานทําสําเนาปจจุบันหรือสําหรับงานทํา
สําเนาทั้งหมดได

การตัง้คาขนาดวัสดพุิมพ

● Letter

● Legal

● A4

การตัง้คาประเภทวสัดพุมิพ

● ธรรมดา

● บาง

● หนา

● แผนใส

● ฉลาก

● กระดาษหวัจดหมาย

● ซองจดหมาย

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสาํหรับแฟมเจาะ

● กระดาษสี
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● กระดาษปอนด

● กระดาษรไีซเคลิ

● กระดาษน้าํหนักปานกลาง

● หนักพเิศษ

● หยาบ

● กระดาษหนัง

เปลีย่นการตัง้คาขนาดวสัดพุิมพเริ่มตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากระดาษ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ขนาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกขนาดกระดาษ แลวกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เปลีย่นการตัง้คาประเภทวสัดพุมิพเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตั้งคาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากระดาษ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ประเภทกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทวัสดุพิมพ และกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เรยีกคนืคาเริม่ตนการตัง้คาการทําสาํเนา

ใชแผงควบคุมเพ่ือเรียกคืนการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตั้งคาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เรยีกคนืคาเริ่มตน และกด ตกลง
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การทาํสาํเนาหนงัสอื
1. ยกฝาปดขึน้ แลวนําหนังสือมาวางบนเครื่องสแกนแบบแทน โดยใหหนาที่ตองการทําสําเนาอยูชิดกับมุมท่ีระบุดวย

เคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. คอยๆ กดฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนลง เพ่ือกดหนังสือใหแนบกับกระจกของเครื่องสแกน

ขอควรระวงั: การกดฝาปดกระจกถายสําเนาโดยใชแรงมากเกินไปอาจทําใหบานพับฝาปดหักได

4. กด เร่ิมการคัดลอก
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ทาํสาํเนาภาพถาย

หมายเหต:ุ ควรทําสําเนาภาพถายจากเครื่องสแกนแบบแทนของเคร่ืองพิมพ ไมใชจากอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)

1. ยกฝาปดขึ้นแลววางภาพถายบนเครื่องสแกนแบบแทนโดยควํ่าดานที่มีภาพลงและใหมุมบนซายของของภาพติดกับมุม
ที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. กด เร่ิมการคัดลอก
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การทาํสาํเนาเอกสารตนฉบบัที่มกีระดาษหลายขนาด
ใชเคร่ืองสแกนแบบแทนเม่ือทําสําเนาตนฉบับที่มีขนาดตางๆ ปะปนกัน หามใช ADF
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งานทาํสาํเนาพมิพสองหนา (สองดาน)

การทาํสําเนาเอกสารทีม่สีองดานดวยตนเอง

ตัง้คาการทาํสาํเนาหลายหนาจากกระจกถายสําเนา

ตองตั้งคาการทําสําเนาหลายหนาจากกระจกถายสําเนาเปน เปด กอนเคร่ืองพิมพจะพิมพสําเนาแบบสองดานจากเครื่องสแกน
แบบแทน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก  หลายหนาเปนคาเริม่ตน

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับการจัดเรียงสําเนาอัตโนมัติคือ เปด

การทาํสาํเนาเอกสารทีม่ีสองดานดวยตนเอง

1. ใสหนาแรกของเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทน

2. กด เร่ิมการคัดลอก

3. นําหนาแรกออก และใสหนาที่สองในเครื่องสแกนแบบแทน

4. กด ตกลง และดําเนินการขัน้ตอนน้ีซํ้าจนกวาจะทําสําเนาหนาทั้งหมดของตนฉบับ

5. เม่ืองานทําสําเนาเสร็จสมบูรณ ใหกด เร่ิมการคัดลอก เพ่ือกลับไปยังโหมดพรอมของเครื่องพิมพ
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9 การสแกน

● ใสตนฉบับสําหรับการสแกน

● ใชสแกน

● การตัง้คาสแกน

● สแกนหนังสือ

● สแกนภาพถาย
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ใสตนฉบบัสาํหรบัการสแกน
อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 50 แผน หรือส่ือที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด รองรับกระดาษขนาด
เล็กที่สุด 76 x 127 มม. และขนาดใหญที่สุด 216 x 356 มม.

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF ใหใช
เคร่ืองสแกนแบบแทนเพ่ือสแกนวัตถุเหลาน้ี

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดกระดาษเขา ADF โดยใหดานหนาของเอกสารหงายขึ้นและใหหนาแรกอยูดาน
บนสุด

หากกระดาษมีความยาวกวาขนาด Letter หรือ A4 ใหดึงแผานรองเสริมของถาด ADF เพ่ือรองเอกสารไว

2. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

โหลดเอกสารแลว จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม

3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดกัีบกระดาษ

เครือ่งสแกนแบบแทน

หมายเหต:ุ ขนาดเอกสารใหญที่สุดสําหรับเคร่ืองสแกนแบบแทนคอื Letter/A4 สําหรับเอกสารที่มีขนาดใหญกวา Letter/
A4 ใหใช ADF

1. ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีส่ือที่ใชพิมพใดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนขึ้น
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3. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาลงบนเครื่องสแกนแบบแทนใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมท่ีระบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

4. คอยๆ ปดฝาลง
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ใชสแกน

วธิกีารสแกน

งานสแกนสามารถดําเนินการไดโดยใชวิธีตอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

● การสแกนโดยใช HP Director (Macintosh) โปรดดูที่ สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)
ในหนา 39

● สแกนจากเครื่องพิมพ

● 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 สแกน เพ่ือเร่ิมตน HP LaserJet Scan

หมายเหต:ุ การกด เร่ิมสแกน บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพยังเปนการเร่ิมตน HP LaserJet Scan ดวย

2. เลือกส่ิงที่คุณตองการทําใหสําเร็จ

● เลือกปลายทางที่จะเร่ิมตนสแกนทันที

● เลือก สแกนหลังจากแจงใหฉนัตัง้คา เพ่ือระบุการตั้งคาเพ่ิมเติมกอนเร่ิมตนสแกน

● เลือก ตัง้คาอุปกรณ เพ่ือตัง้โปรแกรมปุม สแกนไปท่ี

3. คลิก ตกลง

หมายเหต:ุ ตกลง ควรระบุถึงการดําเนินการที่คุณตองทําใหเสร็จ

สแกนจากเครือ่งพมิพ

หมายเหต:ุ ในการใชปุม สแกนไปที่ คุณตองทําการติดตั้งที่แนะนํา และปุมตองมีการตัง้คาปลายทาง โปรดดทูี่ ตั้งคาปุม
สแกนไปที ่ของเคร่ืองพิมพ ในหนา 99

ในการใชปุม เร่ิมสแกน เคร่ืองพิมพตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB หรือเครือขาย

สแกนโดยตรงจากเครื่องพิมพโดยใชปุมสแกนบนแผงควบคุม กด เร่ิมสแกน หรือ สแกนไปที ่เพ่ือสแกนไปยังโฟลเดอร
(Windows เทาน้ัน) หรือสแกนแลวแนบไปกับอีเมล

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

เคร่ืองพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได
เคร่ืองพิมพทํางานกับโปรแกรมบน Windows ที่สนับสนุนอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน
WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ทีส่นับสนันอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได

เม่ือคณุอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัตกิารสแกน
และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปดอยูได สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ไฟลวิธใีชหรือเอกสารที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA
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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 หากทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน 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

ใชคณุสมบัต ิสแกนไปที่

● ใชการสแกนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพไดเฉพาะเม่ือติดตั้งซอฟตแวรสมบูรณลงบนเคร่ือง HP ToolboxFXตอง
รันอยูเพ่ือสแกนโดยใชปุม สแกนไปที่ หรือปุม เร่ิมสแกน

● เพ่ือใหไดคุณภาพจากการสแกนสูงสุด ใหใสเอกสารตนฉบับลงในเครื่องสแกนแบบแทนโดยตรงแทนการใสในถาด
ปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

● โดยตองเปดคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ

ตัง้คาปุม สแกนไปที ่ของเครือ่งพมิพ

ตองตั้งคาปลายทางกอนการใชปุม สแกนไปท่ี บนแผงควบคุม ใช HP LaserJet Scan เพ่ือตัง้โปรแกรมโฟลเดอร, อีเมล
และโปรแกรมปลายทางสําหรับการสแกน

THWW ใชสแกน 99



ตัง้คาปลายทางบนเครือ่งพิมพ

1. คลิก Start (เร่ิม) ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ใน Windows XP)
คลิก HP คลิกที่เคร่ืองพิมพ คลิก Scan (สแกน) และคลิก Setup (ตั้งคา)

2. เลือก เปลีย่นปลายทางทีแ่สดงบนแผงควบคมุของเครือ่งออลล-อนิ-วนั

3. เลือก อนญุาตใหสแกนดวยการกดปุมสแกนไปทีบ่น MFP

4. เคร่ืองพิมพถูกกําหนดคาดวยปลายทาง 3 อยางดังตอไปน้ีในกลองโตตอบ

● สแกนเอกสารและแนบไปกับอีเมล

● สแกนภาพถายและแนบไปกับอีเมล

● สแกนเอกสารหรือภาพถายและบันทึกเปนไฟล

5. ไฮไลตที่ปลายทาง และคลิกลูกศรเพ่ือยายไปยังปลายทางปจจุบันในกลองโตตอบ ทําซํ้าสําหรับปลายทางทั้งสาม

6. คลิก อัปเดต

เพิม่ปลายทาง

1. คลิก Start (เร่ิม) ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ใน Windows XP)
คลิก HP คลิกที่เคร่ืองพิมพ คลิก Scan (สแกน) และคลิก Setup (ตั้งคา)

2. เลือก สรางปลายทางใหมดวยการตัง้คาทีฉ่ันระบุ

3. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● สําหรับโฟลเดอร ใหเลือก บันทกึไวบนคอมพิวเตอรของฉนั และคลิก ถดัไป

● สําหรับอีเมล ใหเลือก แนบไปกบัอเีมลใหม และคลิก ถัดไป

● สําหรับโปรแกรม ใหเลือก เปดออกในโปรแกรมประยกุตของซอฟตแวรอืน่ และคลิก ถดัไป

4. เลือกการตั้งคาความละเอียดการสแกน, โหมดสี และขนาดการสแกน และคลิก ถดัไป

5. ปอนชือ่ไฟลปลายทาง หรือทําเคร่ืองหมายเพื่อตั้งคาปลายทางบนเครื่องพิมพ ตัง้ชื่อปลทายททางที่เปนคาเร่ิมตน
และคลิก ถดัไป

6. เลือกคุณภาพและคลิก ถัดไป

7. ตรวจสอบคาที่เลือก และคลิก บันทกึ

ลบปลายทาง

1. จาก ตัง้คารายการ <สแกนไปที>่ สําหรับเครือ่งออลล-อนิ-วนั ใหเลือก ปลายทางทีม่ีอยุแลวบนคอมพวิเตอรนี้ และคลิก
ลบ กลองโตตอบ ลบปลายทาง จะปรากฏขึ้น

2. จากกลองโตตอบ ลบปลายทาง ใหไฮไลตท่ีปลายทางที่จะลบ และคลิก ถดัไป กลองโตตอบ การยนืยนั จะปรากฏขึ้น

3. กด ลบ เพ่ือดําเนินการลบ หรือ ยกเลกิ เพ่ือเลือกปลายทางอ่ืน
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สแกนไปยงัไฟล, อีเมล หรือโปรแกรมซอฟตแวร

หมายเหต:ุ ในการใชคณุสมบัติน้ีใน Windows ตองตั้งโปรแกรมปลายทางในการตั้งคาสแกนกอนการสแกนไปยงัปลาย
ทาง โปรดดทูี่ ตั้งคาปุม สแกนไปท่ี ของเคร่ืองพิมพ ในหนา 99

1. ปอนตนฉบับที่ตองการสแกนลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงายดานที่จะ
สแกนขึ้นและใหสวนบนของเอกสารหันเขา จากน้ันใหปรับตัวก้ันกระดาษ

-หรือ-

ยกฝาปดเคร่ืองสแกนแบบแทนขึน้แลววางตนฉบับควํ่าลงบนเครื่องสแกนแบบแทนโดยใหมุมบนซายของตนฉบับติด
กับมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร คอยๆ ปดฝาลง

2. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด สแกนไปที่

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกไฟลปลายทาง

4. กด เร่ิมสแกน หรือ ตกลง เพ่ือสแกนเอกสารไปยงัไฟล

หมายเหต:ุ ใชการสแกนและแนบไปกับอีเมลรวมกับโปรแกรมอีเมลใด ๆ ที่สนับสนุนโปรโตคอล Messaging
Application Programming Interface (MAPI) ได และโปรแกรมอีเมลยอดนิยมในหลายๆ เวอรชั่นใชรวมกับ MAPI
ได โปรดดูขอมูลสนับสนุนของโปรแกรมอีเมลหากตองการทราบวาโปรแกรมนั้นใชรวมกับ MAPI ไดหรือไม

การยกเลกิการสแกนเอกสาร

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

● บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ยกเลิก

● คลิกปุม ยกเลกิ ในกลองโตตอบบนหนาจอ

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหนําเอาเอกสารตนฉบับออกจากเครื่องสแกนแบบแทน หรือถาดปอนกระดาษของ
อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)
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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

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไดความละเอียดที่ดีที่สุดของรูปสีและโทนสีเทา ควรใชการสแกนจากเครื่องสแกนมากกวาการใชอุปกรณ
ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
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คาํแนะนาํเกีย่วกบัการตัง้คาความละเอียดและสี

ตารางตอไปนี้อธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ 

วตัถปุระสงคในการใชงาน ความละเอยีดทีแ่นะนาํ การตัง้คาสทีีแ่นะนาํ

แฟกซ 150 ppi ● ขาวดํา

อีเมล 150 ppi ● ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมีการไลสีที่
ละเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีที่
ละเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดํา

พมิพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกทีซ่ับซอน หรือคุณตอง
การขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดําสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายทีม่ี
การไลระดับสีหรือภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดําสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาทีแ่นะนาํใหใช

กระดาษสี ใชการตัง้คานีส้ําหรับภาพถายหรือเอกสารสีทีม่ีคุณภาพสูง ซึ่งสีมีความ
สําคญั

ขาวดํา ใชการตัง้คานีส้ําหรับเอกสารทีม่ีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตัง้คานีเ้มื่อคํานงึถึงเร่ืองขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกน
เอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คณุภาพการสแกน

ทาํความสะอาดกระจกของเครือ่งสแกน

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

หมายเหต:ุ หากมีเสนร้ิวหรือรอยอ่ืน ๆ ปรากฏบนสําเนางานที่ไดจากการใชอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ใหทํา
ความสะอาดแถบของเครื่องสแกน (ขั้นตอนที่ 3) โดยไมจําเปนตองทําความสะอาดแผนกระจกของเคร่ืองสแกนแตอยางใด

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบ จากน้ันใหยกฝาปดขึน้
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2. ทําความสะอาดกระจกดวยผานุมหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจก

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

3. ทําความสะอาดแถบของเครื่องสแกนดวยผานุมหรือฟองนํ้าท่ีชุบนํ้ายาทําความสะอาดกระจก

4. 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

106 บท 9   การสแกน THWW



10 แฟกซ

● คณุสมบัติของแฟกซ

● การตัง้คา

● การเปลี่ยนการตั้งคาแฟกซ

● การใชแฟกซ

● การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณยงัสามารถใชฟงกชนัตางๆ ท่ีอธิบายอยูในบทน้ีโดยใช HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัวได สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่วิธีใชออนไลนของ HP ToolboxFX หรือ เว็บเซิรฟเวอรในตัว ในหนา 169

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคมุการทํางานของแฟกซในแผงควบคุม โปรดดูท่ี แผงควบคุม ในหนา 9
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คณุสมบตัขิองแฟกซ
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัตขิองแฟกซที่สามารถใชงานไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของผลิตภัณฑดังตอไปน้ี

● วิซารดการตั้งคาแฟกซเพ่ือชวยในการกําหนดคาแฟกซไดอยางงายดาย

● แฟกซแบบอะนาล็อกที่ใชกระดาษธรรมดาพรอมดวยอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ที่ปอนกระดาษไดถึง 50
แผน และถาดกระดาษออกที่รองรับกระดาษไดสูงสุด 125 แผน

● บันทึกรายการในสมุดโทรศพัทได 120 หมายเลข และหมายเลขการโทรแบบเร็ว 12 หมายเลขจากแผงควบคุม

● โทรซํ้าอัตโนมัติ

● จัดเก็บแฟกซในรูปแบบดิจิตอลไดสูงสุด 300 หนา

● สงตอแฟกซ

● ดเีลยการสงแฟกซ

● คณุสมบัติเสียงกร่ิง: กําหนดการทํางานรวมกันของจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับและเสียงกร่ิงเฉพาะ (ตองใชบริการผาน
บริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมในทองถ่ิน)

● รายงานการยนืยนัแฟกซ

● บล็อกแฟกซขอความโฆษณา

● การรักษาความปลอดภัยของแฟกซ

● แบบใบปะหนา 8 แบบใหเลือกใชในโปรแกรมซอฟตแวรแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณสมบัติบางอยางอาจไมไดแสดงอยูในรายการ คณุอาจตองติดตัง้ซอฟตแวรของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถใช
งานคุณสมบัติบางอยางได

108 บท 10   แฟกซ THWW



การตัง้คา

การตดิตัง้และเชือ่มตอฮารดแวร

การตอเขากบัสายโทรศพัท

ผลิตภัณฑน้ีเปนอุปกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมการใชงานโทรศัพทอ่ืน โปรดดูที่ การใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX, ISDN
หรือ VoIP ในหนา 129

การเชือ่มตออุปกรณเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑน้ีมีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:

● พอรต “สายโทรศัพท” ( ) ที่ใชตอแจ็คโทรศัพทที่ผนัง

● พอรต “โทรศัพท” ( ) ที่ใชเชื่อมตออุปกรณเพ่ิมเตมิเขากับผลิตภัณฑ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธ:ี

● โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอ่ืนที่เสียบเขากับสายโทรศัพทเดยีวกัน

● โทรศัพทแบบ Downstream คือโทรศพัทที่เสียบเขากับผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่ตอเขากับผลิตภัณฑ

ตออุปกรณอ่ืนตามลําดับที่อธิบายไวในขัน้ตอนตอไปน้ี พอรตเอาตพุตของอุปกรณแตละตวัจะเชือ่มตอเขากับพอรตอินพุตของ
อุปกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคุณไมตองการเชื่อมตออุปกรณใด ใหขามขั้นตอนที่อธบิายถึงอุปกรณดังกลาว และไป
ยังอุปกรณถัดไป

หมายเหต:ุ ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อุปกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑน้ีไมรองรับขอความเสียง

1. ถอดปล๊ักสายไฟของอุปกรณทั้งหมดที่คุณตองการตอ

2. หากยงัไมไดเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับสายโทรศัพท โปรดดูท่ีคูมือการเริ่มตนใชงานกอนดําเนินการตอ ผลิตภัณฑควรมี
แจ็คโทรศพัทเชือ่มตออยูแลว

3. นําตัวเสียบพลาสติกออกจากพอรต "โทรศพัท" (พอรตที่มีสัญลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)
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4. หากตองการเชื่อมตอโมเด็มภายในหรือภายนอกเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหเสียบปลายสายโทรศัพทดานหน่ึงเขากับ

พอรต “โทรศัพท” ( ) ของผลิตภัณฑ เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโมเด็ม

หมายเหต:ุ โมเด็มบางประเภทจะมีพอรต "line" ที่สองสําหรับเชื่อมตอกับสายเสียงที่กําหนดไวเฉพาะ หากคณุมี
พอรต "line" 2 พอรต ใหดูที่เอกสารของโมเดม็ของคุณ เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอกับพอรต "line" ที่ถูก
ตอง

5. หากตองการเชื่อมตอเขากับอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศพัท” ของอุปกรณที่
เชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศพัท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง

6. หากตองการเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศพัท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน
เสียบปลายสายโทรศพัทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
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7. หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชือ่มตอกอน เสียบปลายสาย
โทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศพัท” ของโทรศัพท

8. หลังจากที่คุณตออุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปล๊ักของอุปกรณทั้งหมดเขากับแหลงจายไฟ

การตัง้คาแฟกซทีม่ีเครื่องตอบรับโทรศพัท

● กําหนดการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงที่ตั้งไวสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอยางนอย
หน่ึงคร้ัง

● หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศพัทเดยีวกันโดยใชแจ็คอ่ืน (ในหองอ่ืน เปนตน) อาจสงผลตอ
ความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ

การตัง้คาสาํหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว

1. นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและตั้งคาผลิตภัณฑ

2. ตัง้เวลา วันที ่และหัวแฟกซ โปรดดทูี่ กําหนดการตั้งคาแฟกซ ในหนา 111

3. กําหนดการตั้งคาอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดสภาพแวดลอมการใชงานผลิตภัณฑตามความจําเปน

กาํหนดการตัง้คาแฟกซ

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑจากแผงควบคุม, HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว ในขั้นตอน
ของการตั้งคาเร่ิมตน คุณสามารถใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ HP ในการกําหนดการตั้งคา

ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พ้ืนที่ การตัง้เวลา วันที่ และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย

การใชแผงควบคมุในการตัง้เวลา วนัที ่และหวัแฟกซ

ในการใชแผงควบคุมเพ่ือตั้งวันที ่เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Time/Date (เวลา/วันที่) กด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง และกด ตกลง

5. ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรในการปอนเวลาปจจุบัน

6. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตวัอักษรตวัที่ส่ีไป เลือก 1 สําหรับ a.m.
หรือ 2 สําหรับ p.m. กด ตกลง

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กด ตกลง
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7. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพ่ือระบุเดือน วัน และป กด ตกลง

8. กลับไปที่เมนูหลัก ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ จากน้ันกด ตกลง

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Fax Header (หัวแฟกซ) และกด ตกลง

10. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษทัหรือหัวแฟกซ และกด ตกลง

หมายเหต:ุ หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่บริษัทมีอักขระไดไมเกิน 25 ตัว

การใชวิซารดการตัง้คาแฟกซของ HP ในการตั้งเวลา วนัที ่และหวัแฟกซ
หลังจากที่คณุติดตัง้ซอฟตแวรเสร็จ คุณจะพรอมสําหรับการสงแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณไมไดตั้งคาแฟกซใน
ขณะที่คุณติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถทําการตั้งคาโดยใชวิซารดการตั้งคาแฟกซไดตลอดเวลา

1. คลิก เริ่ม และคลิก โปรแกรม

2. คลิก HP คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก วซิารดการตัง้คาแฟกซของ HP

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอในวิซารดการตั้งคาแฟกซของ HP เพ่ือตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซ รวมถึงการตั้งคา
อ่ืนๆ

การใชตวัอกัษรทัว่ไปในหวัแฟกซ

เม่ือคณุใชแผงควบคุมในการปอนชื่อในหัวแฟกซ หรือปอนชื่อปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือหมายเลข
การโทรกลุม ใหกดปุมตัวเลขและตัวอักษรท่ีเก่ียวของซํ้าๆ จนกวาตัวอักษรที่คณุตองการจะปรากฏขึน้ จากน้ัน ใหกดปุมขึ้น
เพ่ือเลือกตัวอักษรน้ันและเล่ือนไปยังชองถัดไป ตารางดานลางแสดงตัวอักษรและตัวเลขที่จะปรากฏในปุมตวัอักษรและตวัเลข
แตละปุม

1 1

2 A B C a b c 2

3 D E F d e f 3

4 G H I g h i 4

5 J K L j k l 5

6 M N O m n o 6

7 P Q R S p q r s 7

8 T U V t u v 8

9 W X Y Z w x y z 9

0 0

* ( ) + - . / , “ * & @ R W

space # , #

หมายเหต:ุ ใชปุมลูกศรขึ้นเพ่ือเล่ือนเคอรเซอรในแผงควบคุมและใชปุมลูกศรลงเพื่อลบตัวอักษร

การจดัการสมดุโทรศพัท

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซที่โทรบอย หรือกลุมหมายเลขแฟกซเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทร
กลุมได
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ในสมุดโทรศพัทของเคร่ือง คุณสามารถกําหนดหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมได 120 รายการ ตัวอยาง
เชน หากคุณตั้งหมายเลขการโทรแบบเร็วไว 100 รายการ คณุจะมีพ้ืนที่เหลือสําหรับการตั้งหมายเลขการโทรกลุมไดอีก 20
รายการ

หมายเหต:ุ คุณสามารถตัง้หมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมจาก HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอร
ในตัวไดงายกวา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่วิธีใชออนไลนของ HP ToolboxFX หรือ เว็บเซิรฟเวอรในตวั
ในหนา 169

การใชขอมลูสมดุโทรศพัทจากโปรแกรมอืน่

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศพัทจากโปรแกรมอื่น คุณตองใชคณุสมบัติสงออกในโปรแกรมนั้น

HP ToolboxFX สามารถนําเขาขอมูลการตดิตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืน ตารางดานลางแสดงโปรแกรม
ที่สามารถใชไดกับ HP ToolboxFX

โปรแกรม คาํอธบิาย

Microsoft Outlook เลือกรายชือ่ใน Personal Address Book (PAB), Contacts หรืออาจเลือกทัง้สองรายชือ่ รายชือ่และกลุมรายชือ่
จาก PAB จะถกูนําไปรวมกับรายชือ่จาก Contacts ในกรณีทีม่ีการเลือกทัง้สองตวัเลือก

หากรายชือ่ใน Contacts มีท้ังหมายเลขแฟกซทีบ่านและที่ทํางาน เคร่ืองจะแสดงรายชือ่นัน้เปนสองรายการ โดยจะมี
การเปลี่ยน “ชือ่” ของรายการทั้งสองนี ้ระบบจะเพิ่ม “:(B)” ลงในรายชือ่ของรายการทีท่ํางาน และ “:(H)” ลงในรายชือ่
ของรายการทีบ่าน

หากมีรายชือ่ที่ซ้ํากนั (รายชือ่จาก Contacts และ PAB มีรายชื่อและหมายเลขแฟกซทีเ่หมือนกนั) เคร่ืองจะแสดงราย
ชื่อเพยีงรายการเดียว อยางไรก็ตาม หากใน PAB และ Contacts มีรายชือ่ทีซ่้ํากัน และรายชื่อใน Contacts มีทั้งหมาย
เลขแฟกซทีท่ํางานและทีบ่าน เคร่ืองจะแสดงรายชือ่ทัง้สามรายการ

Windows Address Book สนบัสนุน Windows Address Book (WAB) ทีใ่ชใน Outlook Express และ Internet Explorer หากรายชื่อใด
มีทัง้หมายเลขแฟกซทีบ่านและทีท่ํางาน เคร่ืองจะแสดงรายชื่อเปนสองรายการ โดยจะมีการเปลี่ยน “ชื่อ” ของรายการทั้ง
สองนี้ ระบบจะเพิม่ “:(B)” ลงในรายชือ่ของรายการทีท่ํางาน และ “:(H)” ลงในรายชือ่ของรายการทีบ่าน

Goldmine สนบัสนุน Goldmine เวอรชัน 4.0 HP ToolboxFX จะนําเขาไฟลที่ Goldmine ใชงานลาสุด

Symantec Act! สนบัสนุน Act! เวอรชัน 4.0 และ 2000 HP ToolboxFX จะนําเขาฐานขอมูลที ่Act! ใชงานลาสุด

ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือนําเขาสมุดโทรศัพท:

1. เปด HP ToolboxFX

2. คลิก แฟกซ และคลิก สมดุโทรศพัทของแฟกซ

3. เบราสไปที่สมุดโทรศัพทของโปรแกรม และคลิก นาํเขา

ลบสมุดโทรศพัท

คุณสามารถลบหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมทั้งหมดที่ตั้งโปรแกรมไวในเคร่ืองได

ขอควรระวงั: หลังจากที่หมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมถูกลบออกไปแลว คณุจะไมสามารถเรียกคืน
ขอมูลกลับมาได

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบทัง้หมด และกด ตกลง

5. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

สญัลักษณพิเศษและตัวเลอืกการโทร

คุณสามารถปอนตัวหยดุในหมายเลขแฟกซที่กําลังหมุนหรือบันทึกในปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว และ
หมายเลขการโทรกลุมได ตัวหยดุมักจําเปนตองใชในกรณีที่โทรตางประเทศหรือตอสายออกภายนอก

● ใสตวัหยดุการโทรชัว่คราว: กด # (หยุดชั่วคราว) ซํ้าๆ จนกวาเคร่ืองหมายจุลภาค (,) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบ
คมุ เพ่ือแสดงวาจะมีการหยดุชั่วคราวที่ตําแหนงน้ันในลําดับการโทร

● ใสตวัหยดุชัว่คราวเพื่อรอสัญญาณหมนุหมายเลข: กด * (สัญลักษณ) ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษร W จะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอแผง
ควบคุมเพ่ือใหเคร่ืองหยุดรอสัญญาณหมุนหมายเลขกอนที่จะหมุนหมายเลขโทรศัพทที่เหลือ

● ใส Hook Flash: กด * (สัญลักษณ) ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษร R จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคมุเพ่ือใหเคร่ืองทําการ
Hook Flash

การจดัการหมายเลขการโทรแบบเร็ว

การสรางและแกไขหมายเลขการโทรแบบเรว็

หมายเลขการโทรแบบเร็ว 1 ถึง 12 จะเชือ่มโยงกับปุมแบบกดปุมเดยีวที่เก่ียวของบนแผงควบคมุ คณุสามารถใชปุมแบบกด
ปุมเดียวกับหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม หมายเลขแฟกซหน่ึงหมายเลขสามารถมีอักขระไดไมเกิน
50 ตัว

หมายเหต:ุ คุณตองใชปุม Shift ในการเขาใชหมายเลขการโทรแบบเร็วทั้งหมด คุณสามารถใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว 7
ถึง 12 ไดโดยกด Shift และปุมแบบกดปุมเดียวที่เก่ียวของบนแผงควบคมุ

ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วจากแผงควบคมุดังน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก การตัง้คารายชือ่

5. กด ตกลง เพ่ือเลือก เพิม่

6. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขการโทรแบบเร็วที่คณุตองการเชื่อมโยงกับหมายเลขแฟกซน้ี และกด
ตกลง การเลือกหมายเลข 1 ถึง 12 จะเปนการเชื่อมโยงหมายเลขแฟกซกับปุมแบบกดปุมเดียวดวย

7. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนหมายเลขแฟกซ รวมทั้งปอนตัวหยดุหรือหมายเลขอ่ืนๆ ที่จําเปน เชน รหัสพื้นที่
หมายเลขตัดสําหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเปนเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

หมายเหต:ุ ในขณะที่ปอนหมายเลขแฟกซ ใหกด Pause (หยุดชัว่คราว) จนกวาเคร่ืองหมายจุลภาค (,) จะปรากฏขึ้น
หากคุณตองการใสตวัหยุดในลําดบัการโทร หรือกด * จนกวาตวัอักษร W จะปรากฏขึ้นหากคุณตองการใหเคร่ืองหยุด
รอสัญญาณหมุนหมายเลข

8. กด ตกลง

9. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนชือ่ใหกับหมายเลขแฟกซ ในการดําเนินการ ใหกดปุมตวัเลขและตัวอักษรซํ้าๆ จน
กวาตวัอักษรที่คุณตองการจะปรากฏขึ้น (โปรดดูรายการอักขระไดที่ การใชตัวอักษรทั่วไปในหัวแฟกซ ในหนา 112)

หมายเหต:ุ หากตองการใสเคร่ืองหมายวรรคตอน ใหกดปุมเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ซํ้าๆ จนกวาตวัอักษรที่คุณตอง
การจะปรากฏขึ้น และกดปุมลูกศรขึ้นเพื่อไปยงัชองถัดไป
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10. กด ตกลง เพ่ือบันทึกขอมูล

11. หากคุณมีหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ตองการตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใหทําตามขัน้ตอนที่ 1 ถึง 10 อีกคร้ัง

การลบหมายเลขการโทรแบบเรว็

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก การตัง้คารายชือ่

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบ และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขการโทรแบบเร็วที่คณุตองการลบ และกด ตกลง

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การจดัการหมายเลขการโทรกลุม

การสรางและแกไขรายการโทรกลุม

1. กําหนดรายการโทรดวนใหกับหมายเลขแฟกซแตละหมายเลขที่คณุตองการในกลุม (โปรดดคูําแนะนําไดที่ การสราง
และแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว ในหนา 114)

2. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การเพิม่/แกไขกลุม และกด ตกลง

7. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขที่คณุตองการเชือ่มโยงกับกลุมน้ี และกด ตกลง การเลือกหมายเลข 1 ถึง
12 จะเปนการเชื่อมโยงกลุมกับปุมแบบกดปุมเดยีวที่เก่ียวของกัน

8. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนชือ่กลุม และกด ตกลง

9. กดปุมแบบกดปุมเดียว และกด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือยืนยนัการเพิ่ม ทําตามขัน้ตอนน้ีซํ้าสําหรับรายการกลุมที่คุณตองการ
เพ่ิม

-หรือ-

เลือก สมดุโทรศพัท และเลือกหมายเลขการโทรแบบเร็วสําหรับรายการกลุมที่คุณตองการเพิ่ม กด ตกลง เพ่ือยนืยันการ
เพ่ิม ทําตามขั้นตอนน้ีซํ้าสําหรับรายการกลุมท่ีคุณตองการเพิ่ม

10. เม่ือคุณดําเนินการเสร็จ ใหกด ตกลง

11. หากคุณมีหมายเลขการโทรกลุมที่ตองการกําหนดเพ่ิมเตมิ ใหกด ตกลง และทําตามขัน้ตอนที่ 1 ถึง 10 อีกคร้ัง

การลบหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง
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3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบกลุม และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษร ปอนหมายเลขการโทรกลุมที่คณุตองการลบ และกด ตกลง

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การลบรายชือ่ออกจากหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Del. # in group (ลบรายชือ่ในกลุม) และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายชือ่ที่คณุตองการลบออกจากกลุม

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

8. ทําตามขั้นตอนที่ 6 และ 7 อีกคร้ังเพ่ือลบหมายเลขอ่ืนทีต่องการออกจากกลุม

-หรอื-

กด ยกเลิก เม่ือคุณดําเนินการเสร็จ

หมายเหต:ุ การลบหมายเลขการโทรแบบเร็วจะลบหมายเลขออกจากหมายเลขสงแฟกซกลุมที่รวมหมายเลขการโทรแบบ
เร็วดังกลาวอยู

ตัง้คาการเรยีกเอกสารจากแฟกซ

หากบุคคลอ่ืนมีการตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คณุสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเคร่ืองของคุณได (ซ่ึงรูจักกันในชื่อการ
เรียกเอกสารจากเครื่องอ่ืน)

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รบัตามทีข่อเรยีก และกด ตกลง

เคร่ืองจะหมุนไปที่เคร่ืองแฟกซอ่ืนและขอรับแฟกซ

การรกัษาความปลอดภยั

ผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติการจํากัดการเขาใชคุณสมบัติและการตั้งคาเร่ิมตนตางๆ ดวยรหัสผาน แตใหผูใชสามารถใชงาน
ฟงกชันพ้ืนฐานตอไปได

คุณสามารถใชการรับแฟกซสวนบุคคลในการจัดเก็บแฟกซไวในเคร่ืองจนกวาคุณจะส่ังพิมพจากเคร่ือง

หมายเหต:ุ รหัสผานสามารถตัง้คาจากแผงควบคุมแผงควบคุม, HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว
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การเปดการปองกนัดวยรหสัผาน

ในการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยใหกับเคร่ืองโดยใชรหัสผาน ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การรกัษาความปลอดภัยของผลติภัณฑ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง

5. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนรหัสผานของเครื่อง และกด ตกลง

6. ในการยืนยนัรหัสผานของผลิตภัณฑ ใหใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนรหัสผานอีกคร้ัง และกด ตกลง

การเปดคุณสมบัติการรบัแฟกซสวนบคุคล

คุณสมบัตกิารปองกันดวยรหัสผานจะตองเปดอยูจึงจะสามารถเปดใชคณุสมบัติการรับแฟกซสวนบุคคลได

หมายเหต:ุ การเปดรับสวนตัว จะลบแฟกซที่ไดรับซ่ึงจัดเก็บไวในหนวยความจําแฟกซออก

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รบัแฟกซสวนบุคคล และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกด ตกลง

7. ในการยืนยนัรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง ใหใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนรหัสผานอีกคร้ัง และ
กด ตกลง
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การเปลีย่นการตัง้คาแฟกซ

การตัง้คาความดงัของเสยีง

ควบคุมระดบัเสียงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปล่ียนแปลงเสียงตางๆ ดังตอไปน้ี:

● เสียงแฟกซที่กําหนดใหกับแฟกซเขาและแฟกซออก

● เสียงกร่ิงสําหรับแฟกซเขา

การตั้งคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับระดับเสียงแฟกซคือ เบา

การตัง้คาความดงัของเสียงเครื่องแฟกซ (การตรวจสอบสาย)

ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพื่อเปล่ียนความดงัของเสียงเคร่ืองแฟกซ

1. กด Volume (ความดัง) บนแผงควบคุม

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

3. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความดงัของเสียงกริ่ง

เม่ือมีสายเขา คุณจะไดยนิเสียงกร่ิงดังขึ้น ระยะเวลาทีเ่สียงกร่ิงดังจะขึ้นอยูกับลักษณะเสียงกร่ิงของบริษัทโทรศัพทในพ้ืนที่ของ
คุณ ระดบัเสียงกร่ิงทีร่ะบบตัง้ไวจากโรงงานคอื เบา

1. กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาความดงัของเสียง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความดงัของเสียงกริง่ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาการสงแฟกซ

การตัง้คาหมายเลขนาํหนาการโทร

หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตวัเลขที่จะถูกเพ่ิมไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะ
ปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคมุหรือซอฟตแวร จํานวนตวัอักษรสูงสุดของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว

คาเร่ิมตนคือ ปด คุณอาจตองการเปดการตั้งคาน้ีและปอนหมายเลขนําหนา ตัวอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน
9 เพ่ือใชสายโทรศัพทตอไปยังภายนอกระบบโทรศัพทของบริษัท ในขณะท่ีเปดใชการตั้งคาน้ี คุณสามารถหมุนหมายเลข
แฟกซไดโดยไมตองกดหมายเลขนําหนาโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง โปรดดคูําแนะนําไดที่ การแฟกซโดยหมุน
หมายเลขดวยตนเอง ในหนา 132

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก หมายเลขนาํหนาการโทร และกด ตกลง
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5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

6. หากคุณเลือก เปด ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขนําหนา และกด ตกลง คุณสามารถใชตัวเลข, ตัวหยุด
และสัญลักษณการโทร

การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลข

โดยปกติ เคร่ืองจะเร่ิมหมุนหมายเลขแฟกซในทันท ีหากเคร่ืองแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดยีวกัน ใหเปด
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ซ่ึงจะชวยปองกันไมใหเคร่ืองสงแฟกซในขณะที่ผูอ่ืนกําลังใชโทรศัพทอยู

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝร่ังเศสและฮังการี และ ปด สําหรับ
ประเทศ/พ้ืนที่อ่ืนๆ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาการโทรซ้ําอตัโนมตัิ

หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซไดเน่ืองจากเครื่องที่รับแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เคร่ืองจะพยายามโทรซ้ําโดยใชตวัเลือก
โทรซํ้าในกรณีสายไมวาง โทรซํ้าเม่ือไมรับสาย และโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสาร ใหใชขั้นตอนในสวนน้ีในการ
เปดหรือปดการใชตัวเลือกเหลาน้ี

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํในกรณีสายไมวาง

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวางคือ เปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําหากสายไมวาง และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อไมรบัสาย

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองแฟกซที่รับไมรับสาย คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือไมรับสายคือ ปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําเมือ่ไมรบัสาย และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง
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การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อเกิดขอผดิพลาดในการสือ่สาร

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือมีขอผิดพลาดในการส่ือสารเกิดขึ้น คาที่ระบบตัง้ไวจากโรง
งานสําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารคือ เปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําเม่ือเกิดขอผดิพลาดในการสือ่สาร และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาความจาง/เขมและความละเอยีด

การตัง้คาความจาง/เขมเริม่ตน (ความคมชดั)

ความคมชดัจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซที่จะสง

การตั้งคาความเขม/ความสวางที่ระบบตั้งไว คือ ความคมชัดที่จะใชกับเอกสารทั้งหมดที่สงเปนแฟกซ ตวัเล่ือนจะอยูที่ตําแหนง
ก่ึงกลางโดยเปนความคมชัดที่ระบบตั้งไว

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. Light/dark (ความจาง/เขมเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุม < เพ่ือเล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางซายเพ่ือทําใหแฟกซที่สงมีสีจางกวาตนฉบับ หรือใชปุม > เพ่ือเล่ือนแถบ
แสดงสถานะไปทางขวาเพื่อทําใหแฟกซที่สงมีสีเขมกวาตนฉบับ

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความละเอียด

หมายเหต:ุ การเพ่ิมความละเอียดจะเพ่ิมขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซที่ใหญขึน้จะใชเวลาในการสงมากขึน้และอาจใช
พ้ืนที่มากกวาหนวยความจําที่มีอยูในเคร่ือง

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคาความละเอียดคือ มาตรฐาน

ใชขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดท่ีระบบตัง้ไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี:

● มาตรฐาน: การตั้งคาน้ีจะใหคุณภาพต่ําที่สุดและสงขอมูลไดเร็วที่สุด

● ชดั: การตั้งคาน้ีจะใหความละเอียดที่สูงกวา มาตรฐาน ซ่ึงเหมาะสําหรับเอกสารที่เปนขอความ

● ชดัพเิศษ: การตัง้คานี้เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวา ชดั แตเร็วกวา ภาพถาย

● ภาพถาย: การตั้งคาน้ีจะใหภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงมากขึ้นเปนอยางมาก

การตัง้คาความละเอียดเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง
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3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ความละเอยีดเริม่ตน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความละเอียดของการสงแฟกซปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุ กด ความละเอียด เพ่ือแสดงการตั้งคาความละเอียดปจจุบัน

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการตั้งคาความละเอียดที่เหมาะสม

3. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ ขั้นตอนน้ีจะเปล่ียนแปลงความละเอียดของแฟกซสําหรับการสงแฟกซปจจุบัน สําหรับคําแนะนําในการเปลี่ยน
แปลงคาเร่ิมตนความละเอียดของแฟกซ โปรดดทูี่ การตั้งคาความละเอียดเร่ิมตน ในหนา 120

หมายเหต:ุ ในการเปลี่ยนแปลงความคมชัดของแฟกซหรือขนาดการสแกนกระจก คุณตองเปล่ียนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน
โปรดดูที่ การตั้งคาความจาง/เขมเร่ิมตน (ความคมชัด) ในหนา 120 หรือ การตั้งคาขนาดกระจกเริ่มตน ในหนา 121

การตัง้คาขนาดกระจกเริ่มตน

การตั้งคาน้ีจะกําหนดขนาดกระดาษที่เคร่ืองสแกนแบบแทนจะใชสแกนเม่ือคุณสงแฟกซจากเคร่ืองสแกน คาที่ระบบตั้งไว
จากโรงงานจะขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ีนที่ที่คุณซ้ือผลิตภัณฑน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ขนาดกระจกเริม่ตน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรในการเลือกการตั้งคาขนาดกระดาษที่ถูกตอง: A4 หรือ Letter

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาการหมนุหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse
ใชขั้นตอนน้ีในการตั้งคาเคร่ืองใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ Tone
อยาเปล่ียนการตั้งคาน้ียกเวนในกรณีที่คุณทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โหมดการหมุนเลขหมาย และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Tone หรือ Pulse และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พ้ืนที่
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การตัง้คารหสัคดิคาบรกิาร

หากมีการเปดใชงานคุณสมบัตริหัสคิดคาบริการ ผูใชจะตองปอนรหัสคิดคาบริการของแฟกซแตละรายการ ยอดเงินของรหัส
คิดคาบริการจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการสงแฟกซแตละหนา ซ่ึงรวมถึงแฟกซทุกประเภท ยกเวนการรับตามที่ขอเรียก การสงตอ
แฟกซ หรือแฟกซที่ดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร สําหรับกลุมท่ีไมไดกําหนดไวลวงหนาหรือหมายเลขการโทรกลุม ยอดเงิน
ของรหัสคดิคาบริการจะเพิ่มขึ้นเม่ือสงแฟกซไปยงัปลายทางแตละแหงไดสําเร็จ ในการพิมพรายงานที่แสดงยอดรวมของรหัส
คิดคาบริการแตละรายการ โปรดดูที่ การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ ในหนา 122

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคารหัสคดิคาบริการคือ ปด รหัสคิดคาบริการอาจเปนหมายเลขใดๆ ตั้งแต 1 ถึง 250

การตัง้คารหัสคดิคาบรกิาร

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รหัสคดิคาบริการ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การใชรหสัคดิคาบรกิาร

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. ที่แผงควบคุม ปอนหมายเลขโทรศัพทดวยตนเองโดยใชหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ

4. ปอนรหัสคิดคาบริการ และกด เร่ิมการสงแฟกซ

เคร่ืองจะทําการสงแฟกซและบันทึกขอมูลไวในรายงานรหัสคดิคาบริการ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการพิมพรายงานรหัสคดิคา
บริการ โปรดดูที่ การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ ในหนา 122

การพมิพรายงานรหสัคดิคาบรกิาร

รายงานรหัสคิดคาบริการจะแสดงรายการรหัสคดิคาบริการของแฟกซทั้งหมดและจํานวนแฟกซทั้งหมดที่คิดคาบริการในแต
ละรหัส

หมายเหต:ุ เม่ือพิมพรายงานน้ีออกมาแลว ขอมูลคาบริการจะถูกลบไป

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานการคดิคาบรกิาร และกด ตกลง เคร่ืองจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

การตัง้คาการรบัแฟกซ

การตัง้คาหรอืเปลี่ยนจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรับ

เม่ือตัง้คาโหมดการรับสายไวที่ อัตโนมัต ิการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตรวจสอบจํานวนเสียงกร่ิงโทรศัพทที่
ดังขึ้นกอนที่จะตอบรับสายเรียกเขา

หากเชื่อมตอเคร่ืองไวกับสายที่คุณใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ (สายที่ใชรวมกัน) และมีการใชเคร่ืองตอบรับ
โทรศพัท คณุอาจตองปรับการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตองมากกวาจํานวนเสียง
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กร่ิงตอบรับของเคร่ืองตอบรับโทรศพัท ซ่ึงจะชวยใหเคร่ืองสามารถตอบรับสายเรียกเขาและบันทึกขอความสําหรับสาย
สนทนาได เม่ือเคร่ืองตอบรับโทรศพัทตอบรับสายเรียกเขา เคร่ืองจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัตหิากไดรับสัญญาณ
แฟกซ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่ระบบตัง้ไว คือ 5 คร้ัง แตในประเทศ/พ้ืนที่อ่ืนจะเปน 2 คร้ัง

การใชการตัง้คาจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรับ

ใชตารางดานลางน้ีในการกําหนดจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่จะใช

ประเภทสายโทรศพัท การตัง้คาจํานวนเสยีงกริง่ตอบรบัทีแ่นะนาํ

สายแฟกซทีก่ําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานัน้) ตัง้จํานวนเสยีงกร่ิงใหอยูในชวงทีป่รากฏบนหนาจอของแผงควบคมุ
(จํานวนเสียงกร่ิงต่ําสุดและสูงสุดอาจแตกตางกนัไปตามแตละประเทศ/
พืน้ที)่

สายเดียวทีม่ีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกนั และใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิง เสียงกร่ิงหนึง่หรือสองครั้ง (หากคณุมีเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลขโทรศพัทอื่น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
ตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัต ินอกจากนี ้คุณยงั
สามารถใชคณุสมบัตเิสียงกร่ิงเฉพาะเพื่อแยกความแตกตางระหวางสาย
สนทนาและสายแฟกซ โปรดดทูี ่การตัง้คาเสียงกร่ิงเฉพาะ ในหนา 124 )

สายรวม (รับทัง้สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเคร่ืองพวงเทานัน้ อยางนอย 5 คร้ัง

สายรวม (รับทัง้สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมล

มากกวาเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือคอมพวิเตอรวอยซเมล 2 คร้ัง

การตัง้คาจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรับ

หากตองการกําหนดหรือเปล่ียนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก จาํนวนครัง้ของเสียงเรียกเขาทีจ่ะรับสาย และกด ตกลง

5. ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรในการปอนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ และกด ตกลง

การตัง้คาโหมดการรบัสาย

คุณสามารถตั้งคาโหมดการรับสายของเครื่องไวที่ อัตโนมัต ิหรือ ดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการใชงาน คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
คือ อัตโนมัติ

● อตัโนมัต:ิ ในโหมดน้ี เคร่ืองจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากที่มีเสียงกร่ิงดงัขึน้ตามจํานวนที่ระบุ หรือเม่ือไดรับสัญญาณ
แฟกซเฉพาะ หากตองการระบุจํานวนเสียงกร่ิง โปรดดูที่ การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ ในหนา 123

● TAM: ในโหมดน้ี ผลิตภัณฑมีการเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท (TAM) เขากับพอรตสายโทรศัพท เคร่ืองพิมพจะไม
ตอบรับสายเรียกเขา แตจะรอฟงสัญญาณแฟกซหลังจากท่ี TAM ตอบรับสาย

● Fax/Tel (แฟกซ/โทรศพัท): ในโหมดน้ี ผลิตภัณฑจะตอบรับสายเรียกเขาและตรวจสอบวาสายดังกลาวเปนสายสนทนา
หรือสายแฟกซ หากเปนสายแฟกซ ผลิตภัณฑจะรับแฟกซ หากเปนสายสนทนา ผลิตภัณฑจะใชเสียงกร่ิงในการแจงให
ทราบวาสายเรียกเขาน้ันเปนสายสนทนาที่คุณตองรับสายดวยตนเองโดยใชโทรศัพทเคร่ืองพวง

● ดวยตนเอง: ในโหมดน้ี ผลิตภัณฑจะไมตอบรับสายใดๆ คุณตองเร่ิมขัน้ตอนการรับแฟกซดวยตนเองโดยการกด เร่ิม
การสงแฟกซ ที่แผงควบคุม หรือยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับสายน้ันและหมุนหมายเลข 1-2-3
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ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ในการตั้งคาหรือเปล่ียนโหมดการรับสาย:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก โหมดการรับสาย

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกโหมดการรับสาย และกด ตกลง

หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงการตั้งคาโหมดการรับสายตามที่คุณเลือก

การตัง้คาการสงตอแฟกซ

คุณสามารถตั้งคาผลิตภัณฑใหสงตอแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขแฟกซอ่ืนได ผลิตภัณฑจะจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความจํา
เม่ือไดรับแฟกซเขามา หลังจากน้ันจะทําการหมุนหมายเลขแฟกซที่ไดระบุไวและสงแฟกซ หากเคร่ืองไมสามารถสงตอแฟกซ
ไดเน่ืองจากเกิดขอผดิพลาด (ตัวอยางเชน หมายเลขน้ันสายไมวาง) และการโทรซ้ําไมสําเร็จ เคร่ืองจะพิมพแฟกซออกมา

หากเคร่ืองมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เคร่ืองจะหยดุรับแฟกซที่เขามาและสงตอเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจํา

ในการใชคณุสมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะตอง
ถูกตั้งคาไวท่ี อัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก สงตอแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

6. หากคณุเปดคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ใหใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขแฟกซที่จะสง และกด ตกลง
เพื่อบันทึกการเลือก

การตัง้คาเสียงกริ่งเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงหรือเสียงกร่ิงเฉพาะ บริการน้ีจะชวยใหคณุสามารถใชโทรศัพทได
มากกวาหน่ึงหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลขโทรศพัทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ไมซํ้ากันเพื่อใหคุณสามารถ
รับสายสนทนาและใหเคร่ืองรับสายแฟกซได

หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิงกับบริษัทโทรศัพท คุณตองตั้งคาเคร่ืองใหตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ถูก
ตอง รูปแบบเสียงกร่ิงเฉพาะอาจไมมีใหบริการในบางประเทศ/พ้ืนที่ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือตรวจสอบวามีบริการน้ี
ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณหรือไม

หมายเหต:ุ หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงและคณุเปล่ียนแปลงการตั้งคารูปแบบเสียงกร่ิงเปนคาอ่ืนที่ไมใชคาเร่ิม
ตน ซ่ึงไดแก เสียงเรยีกเขาทกุแบบ เคร่ืองอาจไมสามารถรับแฟกซได

การตั้งคาตางๆ มีดังน้ี:

● เสียงเรียกเขาทกุแบบ: เคร่ืองจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึ่งครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ังเดียว

● สองครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองครั้ง
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● สามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสามครั้ง

● สองครั้งและสามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสองคร้ังหรือสามครั้ง

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกร่ิงสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ชนดิเสียงกริง่ตอบรบั และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรูปแบบเสียงกร่ิงที่คุณตองการ และกด ตกลง

6. หลังจากที่ติดตัง้ผลิตภัณฑเสร็จสมบูรณ ใหผูอ่ืนลองสงแฟกซใหกับคุณเพื่อตรวจสอบวาบริการรูปแบบเสียงกร่ิงทํางาน
ไดอยางถูกตอง

การตัง้คาคอมพิวเตอรใหรับแฟกซ

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเม่ือคุณติดตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตั้งคาเคร่ืองเปนคร้ัง
แรก

ในการรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอร ใหเปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร

1. เปด HP ToolboxFX

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก งานแฟกซ

5. ในสวน โหมดรับแฟกซ เลือก รบัแฟกซเขาเครื่องคอมพวิเตอรนี้

การปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพวิเตอรจากแผงควบคมุ

คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเคร่ืองเดียวเทาน้ัน หากคณุไมสามารถใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรไดอีกตอไป คณุสามารถใชขั้นตอนตอไปน้ีในการปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบ
คุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก หยดุการรบัแฟกซผานทางคอมพิวเตอร และกด ตกลง

การใชการลดขนาดแฟกซทีไ่ดรับโดยอตัโนมตัิ

หากคณุเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะลดขนาดของแฟกซสูงสุด 75% เพ่ือปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเริ่ม
ตน (ตัวอยางเชน เคร่ืองจะลดขนาดแฟกซลงจาก Legal เปน Letter)

หากคณุปดตวัเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติคือ เปด

หากคณุใชงานตัวเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ทั้งนี้เพ่ือลด
ขนาดแฟกซที่ไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูลที่จะประทับบนแฟกซดันขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา

THWW การเปลี่ยนการตัง้คาแฟกซ 125



หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษเริ่มตนตรงกับขนาดของกระดาษที่ใสไวในถาดกระดาษ

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปรบัขนาดตามหนา และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบ

การตั้งคาน้ีจะควบคุมเก่ียวกับการรับแฟกซจากเคร่ืองแฟกซรุนเกาที่ไมมีการสงสัญญาณแฟกซในระหวางการสง ในชวงเวลา
การจัดทําเอกสารน้ี เคร่ืองแฟกซทีมี่การทํางานแบบเงียบเหลาน้ีมีการใชงานอยูนอยมาก คาเร่ิมตนคอื ปด คุณควรเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบน้ี เม่ือคณุไดรับแฟกซจากผูใชเคร่ืองแฟกซรุนเกาเปนประจําเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตรวจสอบแบบเงียบ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาการพมิพแฟกซซ้าํเริม่ตน

คาเร่ิมตนของการตั้งคาการพิมพแฟกซซํ้าคือ เปด หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาน้ีจากแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนตอ
ไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพแฟกซซ้ํา และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การประทบัขอมลูบนแฟกซทีไ่ดรับ

เคร่ืองจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับ คุณสามารถเลือกใสขอมูลสวนหัวของคณุเองที่จะใหปรากฏบนแฟกซ
เพ่ือยืนยนัวันที่และเวลาที่ไดรับแฟกซได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับคือ ปด

หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใชกับแฟกซที่ไดรับที่เคร่ืองพิมพออกมาเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ประทบัขอมูลบนแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

126 บท 10   แฟกซ THWW



การลอ็คหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ

หากคณุไมตองการรับแฟกซจากบางคนหรือบางบริษัท คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซไดถึง 30 หมายเลขโดยใชแผงควบ
คุม เม่ือคุณล็อคหมายเลขแฟกซแลวและมีการสงแฟกซมาจากหมายเลขดังกลาว หนาจอของแผงควบคมุจะแสดงหมายเลขที่
ถูกล็อคน้ัน โดยเคร่ืองจะไมพิมพแฟกซออกมา และจะไมเก็บขอมูลแฟกซไวในหนวยความจําดวย แฟกซที่มาจากหมายเลขที่
ถูกล็อคจะปรากฏในบันทึกการใชงานแฟกซเปนขอความ "ลบทิ้ง" คุณสามารถยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทีละหมายเลข
หรือยกเลิกทั้งหมดในครั้งเดยีวก็ได

หมายเหต:ุ ผูสงหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสําเร็จ

หมายเหต:ุ สามารถบล็อคหรือยกเลิกการบล็อคหมายเลขแฟกซไดโดยการใช HP ToolboxFX

ในการพิมพรายการหมายเลขที่คุณล็อคไวหรือบันทึกการใชงานแฟกซ โปรดดูที่ การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน
ในหนา 146

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมไดโดยปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทีถู่กลอ็ค และกด ตกลง

5. ในการล็อคหมายเลขแฟกซ ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก เพิ่มรายการ และกด ตกลง ปอนหมายเลขแฟกซใหตรงกับที่ปรากฏ
อยูที่หัวแฟกซ (รวมทั้งการเวนวรรคดวย) และกด ตกลง ปอนชื่อของหมายเลขที่ถูกล็อค และกด ตกลง

ในการปลดล็อคหมายเลขแฟกซคร้ังละหน่ึงหมายเลข ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบรายการ และกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพ่ือ
เลือกหมายเลขแฟกซที่คณุตองการลบ และกด ตกลง เพ่ือยนืยันการลบ

-หรือ-

ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทั้งหมด ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบทัง้หมด และกด ตกลง กด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือ
ยนืยันการลบ

การกาํหนดใหโทรศัพทพวงรบัแฟกซได

หากเปดใชการตั้งคาน้ี คุณจะสามารถกําหนดใหเคร่ืองรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตาม
ลําดับ คาเร่ิมตนคอื เปด โปรดปดการตั้งคาน้ีหากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใชบริการจากบริษัท
โทรศพัทที่มีการใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพทจะใชงานไมไดหากมีการตั้งคาที่ขดัแยงกับ
เคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรศพัทพวง และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การใชแฟกซ

ซอฟตแวรแฟกซ

โปรแกรมใชงานแฟกซทีร่องรับ

โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีที่มากับเคร่ืองพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใชงานกับ
เคร่ืองพิมพน้ีได วิธกีารที่จะใชโปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีโปรแกรมอ่ืนที่ติดตัง้ไวในคอมพิวเตอรอยูแลวคือ คณุตอง
ใชโมเดม็ที่คุณมีอยูกอนหนาน้ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เน่ืองจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางานผานโมเด็มของเคร่ืองพิมพ
ได

ใบปะหนาแฟกซทีม่ใีหเลือกใช

โปรแกรม HP LaserJet Send Fax มีแบบใบปะหนาแฟกซธุรกิจหรือแฟกซสวนตัวหลายแบบใหเลือกใชหลายแบบ

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถแกไขรูปแบบใบปะหนาได แมคุณจะเปล่ียนแปลงขอความในชองขอความตางๆ ในใบปะหนา
ได แตรูปแบบของใบปะหนาน้ันเปนรูปแบบที่กําหนดไวตายตัว

การปรับใชใบปะหนา

1. เปดโปรแกรม HP LaserJet Send Fax

2. ในสวน แฟกซไปยงั ใหปอนหมายเลขแฟกซ ชื่อ และบริษัทของผูรับ

3. ในสวน ความละเอยีด ใหเลือกการตั้งคาความละเอียด

4. ในสวน รวมไปกบัแฟกซ ใหเลือก ใบปะหนา

5. เพิ่มรายละเอียดลงในชองขอความ หมายเหต ุและ เรือ่ง

6. ในชองดรอปดาวน ใบปะหนาแฟกซ ใหเลือกแบบ แลวเลือก เอกสารในถาดเอกสาร

7. ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● คลิก สงตอนนี้ เพ่ือสงแฟกซโดยไมดูตัวอยางใบปะหนากอน

● คลิก ดตูวัอยาง เพ่ือดใูบปะหนากอนที่จะสงแฟกซ

การยกเลกิการสงแฟกซ

คุณสามารถยกเลิกแฟกซทีกํ่าลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซท่ีกําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

การยกเลิกแฟกซทีก่าํลังสง

กด ยกเลิก ที่แผงควบคุม หนาเอกสารที่ยงัไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง คุณสามารถกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการหมุนหมายเลข
กลุมผูโทรไดเชนกัน

การยกเลิกการสงแฟกซทีท่าํเกบ็ไว

ใชขั้นตอนน้ีในการยกเลิกการสงแฟกซในกรณีตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพจะรอหมุนหมายเลขซํ้าเม่ือสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผดิพลาดในการส่ือสาร

● แฟกซถูกตั้งเวลาใหสงในอนาคต
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ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะการสงแฟกซ:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. กด ตกลง เพ่ือเลือก สถานะการสงแฟกซ

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามแฟกซที่คางอยูจนกวาจะถึงแฟกซที่คณุตองการยกเลิก

4. กด ตกลง เพ่ือเลือกแฟกซที่คณุตองการยกเลิก

5. กด ตกลง เพ่ือยนืยันวาคุณตองการยกเลิกการสงแฟกซน้ัน

การลบแฟกซออกจากหนวยความจาํ

ใชขั้นตอนน้ีเม่ือคณุคิดวาอาจมีผูอ่ืนใชเคร่ืองพิมพแลวส่ังพิมพแฟกซจากหนวยความจําซํ้าอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวงั: ขั้นตอนนี้นอกจากการลบหนวยความจําที่สามารถพิมพซํ้าได ยังสามารถลบแฟกซที่กําลังสงอยู แฟกซที่ยงัไม
ไดสงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซที่บันทึกไวเพ่ือสงในอนาคต และแฟกซที่ไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบแฟกซทีบ่นัทกึไว และกด ตกลง

4. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX, ISDN หรอื VoIP
เคร่ืองพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศัพทแบบอะนาล็อกทั่วไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพื่อเจาะจงใช
งานกับระบบ DSL, PBX, สาย ISDN หรือ VoIP อยางไรก็ตาม เคร่ืองพิมพอาจทํางานกับระบบเหลาน้ันไดหากตัง้คาและใช
รวมกับอุปกรณที่เหมาะสม

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคณุสอบถามตวัเลือกการตั้งคา DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผูใหบริการ

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกที่ไมรองรับระบบโทรศัพทดจิิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวมกับ
อุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อก) HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรือ
อุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

DSL
Digital Subscriber Line (DSL) ใชเทคโนโลยีดิจิตอลผานทางสายโทรศัพทปกติ เคร่ืองพิมพน้ีไมเจาะจงรองรับการใชงาน
กับสัญญาณดิจิตอล อยางไรก็ตาม หากไดรับการกําหนดคาขณะที่ตั้งคาใชงาน DSL สัญญาณอาจถูกกรองจนสามารถสง
สัญญาณอะนาล็อกไดในบางแบนดวิธ (สําหรับสายสนทนาและแฟกซ) ขณะที่สงขอมูลดจิิตอลดวยแบนดวิธที่เหลือ

หมายเหต:ุ บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงาน
รวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุกรายได

โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถี่สูง ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ต่ํามาสําหรับใชงานตอสายโทรศัพทธรรมดา

หมายเหต:ุ โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอความชวยเหลือ

PBX
เคร่ืองพิมพน้ีเปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซ่ึงไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดจิิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรอง
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองติดตอผูให
บริการ PBX เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดจิิตอลหรืออุปกรณแปลง
สัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได
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โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN
โปรดติดตอผูใหบริการ ISDN เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมและขอความชวยเหลือ

VoIP
บริการ Voice over Internet Protocol (VoIP) มักจะไมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองแฟกซไดหากผูผลิตไมรับรองวา
เคร่ืองสามารถรองรับบริการการใชงานแฟกซผาน IP

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการตั้งคาตางๆ ถูกตองแลว
หรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซอาจชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได

หากปญหาในการใชงานแฟกซยงัเกิดขึ้น ใหติดตอผูใหบริการ VoIP

การสงแฟกซ

การสงแฟกซจากอปุกรณปอนเอกสารอตัโนมตัิ (ADF)

หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 50 แผน หรือส่ือที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด รองรับกระดาษขนาด
เล็กที่สุด 76 x 127 มม. และขนาดใหญที่สุด 216 x 356 มม.

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF ใหใช
เคร่ืองสแกนแบบแทนเพ่ือสแกนวัตถุเหลาน้ี

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดกระดาษเขา ADF โดยใหดานหนาของเอกสารหงายขึ้นและใหหนาแรกอยูดาน
บนสุด

หากกระดาษมีความยาวกวาขนาด Letter หรือ A4 ใหดึงแผนรองเสริมของถาด ADF เพ่ือรองเอกสารไว

2. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

Document loaded (โหลดเอกสารแลว) จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม
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3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดีกับกระดาษ

4. ใชปุมหมายเลขบนแผงควบคมุเพ่ือหมุนหมายเลข

-หรือ-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณจะโทรไดรับการบันทึกไวในปุมแบบกดปุมเดียวแลว ใหกดปุมดงักลาว

-หรือ-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณเรียกไดรับการกําหนดใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม ใหกด
สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม แลวกด ตกลง

5. บนแผงควบคมุ กด เร่ิมการสงแฟกซ เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการสงแฟกซ

การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน

1. ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีส่ือที่ใชพิมพใดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. ยกฝาปดเคร่ืองสแกนขึ้น

3. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาลงบนเครื่องสแกนแบบแทนใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมท่ีระบุดวยเคร่ืองหมายบน
สแกนเนอร

4. คอยๆ ปดฝาลง

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรบนแผงควบคุมเพื่อหมุนหมายเลข

-หรือ-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณจะโทรไดรับการบันทึกไวในปุมแบบกดปุมเดียวแลว ใหกดปุมดงักลาว
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-หรอื-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณเรียกไดรับการกําหนดใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม ใหกด
สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม แลวกด ตกลง

6. บนแผงควบคมุ กด เร่ิมการสงแฟกซ

หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงขอความดังน้ี: Send from glass? 1=ใช 2=ไมมี (สงจากเครื่องสแกนหรือไม)

7. กด 1 เพ่ือเลือก ใช หนาจอของแผงควบคมุจะแสดงขอความดังน้ี: Load page: X Press ตกลง (โหลดหนาเอกสาร:
X กด ตกลง) X คือลําดับหนา

8. กด ตกลง เม่ือสแกนหนาเอกสารแลว หนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะแสดงขอความดังน้ี: Another page?
1=ใช 2=ไมมี (สแกนหนาอ่ืนหรือไม)

9. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก ไมมี และทําขั้นตอนตอไป

การสงแฟกซทีต่นฉบบัเปนเอกสารสองดาน

ในการสงแฟกซเอกสารสองดาน ใหใชเคร่ืองสแกน โปรดดูที่ การสงแฟกซจากเคร่ืองสแกนแบบแทน ในหนา 131

การแฟกซโดยหมนุหมายเลขดวยตนเอง

โดยปกติเคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขใหเม่ือคณุกด เร่ิมการสงแฟกซ แตในบางกรณี คุณอาจตองการใหเคร่ืองพิมพหมุน
หมายเลขแตละหมายเลขตามที่คุณกด ตัวอยางเชน หากคุณจายคาใชจายการสงแฟกซของคุณดวยบัตรโทรศัพท คุณอาจตอง
หมุนหมายเลขแฟกซเอง รอสัญญาณตอบรับจากบริษัทโทรศพัทแลวหมุนหมายเลขของบัตรโทรศัพท หากหมุนหมายเลข
ระหวางประเทศ คณุอาจตองกดหมายเลขแคบางสวนกอนแลวรอฟงสัญญาณหมุนหมายเลข แลวจึงหมุนหมายเลขตอ

การหมุนหมายเลขดวยตนเองเมื่อใชอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. บนแผงควบคมุ กด เร่ิมการสงแฟกซ

3. เร่ิมหมุนหมายเลข

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขเม่ือคุณกดเลขแตละตัว ซ่ึงทําใหคุณสามารถรอการหยุดชั่วคราว ฟงสัญญาณ
หมุนหมายเลข ฟงสัญญาณเชือ่มตอระหวางประเทศ หรือสัญญาณตอบรับเม่ือใชบัตรโทรศัพท กอนทําการหมุนหมาย
เลขตอไป

การหมุนหมายเลขดวยตนเองเมื่อใชเครือ่งสแกนแบบแทน

1. บนแผงควบคมุ กด เร่ิมการสงแฟกซ

หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงขอความดังน้ี: Send from glass? 1=ใช 2=ไมมี (สงจากเครื่องสแกนหรือไม)

2. กด 1 เพ่ือเลือก ใช หนาจอของแผงควบคมุจะแสดงขอความดังน้ี: Load page: X Press ตกลง (โหลดหนาเอกสาร:
X กด ตกลง) X คือลําดับหนา

3. สแกนหนาเอกสารไปไวที่หนวยความจําโดยวางหนาเอกสารคว่ําลงบนเคร่ืองสแกนแบบแทนแลวกด ตกลง เม่ือสแกน
หนาเอกสารแลว หนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะแสดงขอความดังน้ี: Another page? 1=ใช 2=ไมมี (สแกน
หนาอ่ืนหรือไม)

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี
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-หรือ-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก ไมมี และทําขั้นตอนตอไป

5. เม่ือสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําครบทุกหนาแลว ใหเร่ิมหมุนหมายเลข เคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขเม่ือคุณกด
เลขแตละตัว ซ่ึงทําใหคุณสามารถรอการหยดุชั่วคราว ฟงสัญญาณหมุนหมายเลข ฟงสัญญาณเชื่อมตอระหวางประเทศ
หรือสัญญาณตอบรับเม่ือใชบัตรโทรศัพท กอนทําการหมุนหมายเลขตอไป

การสงแฟกซไปยงักลุมผูโทรดวยตนเอง (การสงแฟกซเฉพาะกจิ)

คุณสามารถสงแฟกซไปยงักลุมผูรับที่ไมไดบันทึกไวในหมายเลขสงแฟกซกลุมได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษร

-หรือ-

หากหมายเลขแฟกซที่คณุโทรเปนหมายเลขที่กําหนดใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็ว ใหกด สมุดโทรศัพท กดปุมตวั
เลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็ว แลวกด ตกลง

3. กด ตกลง

4. หากตองการหมุนหมายเลขอ่ืนตอ ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3

-หรือ-

หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบรอยแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป

5. กด เร่ิมการสงแฟกซ หากหนาเอกสารที่คุณตองการสงอยูใน ADF เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดยอัตโนมัติ

6. หากเซนเซอร ADF ไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดกระดาษเขา ADF ขอความ Send from glass? 1=ใช 2=ไม
ม ี(สงจากเครื่องสแกนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกน ใหกด 1 เพื่อเลือก
ใช และกด ตกลง

ใสกระดาษ: X แลวกด ตกลง จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคมุ

7. หากคุณใสเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทนแลว ใหกด ตกลง (หรือใสเอกสารลงในเครื่องสแกนแบบแทน แลวกด
ตกลง)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ Another page? 1=ใช 2=ไมมี (สแกนหนาอ่ืนหรือไม) จะปรากฏขึน้ที่หนาจอ
แผงควบคุม

8. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 7 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรือ-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยงัหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุมที่โทรสายไมวางหรือไมมีผูรับ
เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการตั้งคาการโทรซํ้าที่กําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมรายการขอผิด
พลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม

การโทรซ้ําดวยตนเอง

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. บนแผงควบคมุ กด โทรซํ้า

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ หากหนาเอกสารที่คุณตองการสงอยูใน ADF เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดยอัตโนมัติ
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4. หากเซนเซอร ADF ไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดกระดาษเขา ADF ขอความ Send from glass? 1=ใช 2=ไม
มี (สงจากเครื่องสแกนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกน ใหกด 1 เพ่ือเลือก
ใช และกด ตกลง

เม่ือคุณกด ตกลง แลว ขอความ Load page: X Press ตกลง (โหลดหนาเอกสาร X กด ตกลง) จะปรากฏขึ้นที่หนา
จอแผงควบคุม

5. หากคณุใสเอกสารในเครื่องสแกนแบบแทนแลว ใหกด ตกลง (หรือใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนแบบแทน แลวกด
ตกลง)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ Another page? 1=ใช 2=ไมมี (สงจากเครื่องสแกนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่
หนาจอแผงควบคุม

6. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขที่ทําการโทรซํ้า หากหมายเลขใดสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้า
หมายเลขน้ันตามการตั้งคาที่กําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมรายการขอผดิพลาดลงในบันทึกการใชงาน
แฟกซ

การใชการโทรดวนและหมายเลขการโทรกลุม 

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. กดปุมแบบกดปุมเดียวที่กําหนดไวสําหรับหมายเลขการโทรแบบเร็ว

-หรอื-

กด สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็ว แลวกด ตกลง

3. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

4. กด เร่ิมการสงแฟกซ หากหนาเอกสารที่คุณตองการสงอยูใน ADF เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดยอัตโนมัติ

5. หากเซนเซอร ADF ไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดกระดาษเขา ADF ขอความ Send from glass? 1=ใช 2=ไม
มี (สงจากเครื่องสแกนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกน ใหกด 1 เพ่ือเลือก
ใช และกด ตกลง

เม่ือคุณกด ตกลง แลว ขอความ Load page: X Press ตกลง (โหลดหนาเอกสาร X กด ตกลง) จะปรากฏขึ้นที่หนา
จอแผงควบคุม

6. หากคณุใสเอกสารในเครื่องสแกนแบบแทนแลว ใหกด ตกลง (หรือใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนแบบแทน แลวกด
ตกลง)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ Another page? 1=ใช 2=ไมมี (สแกนหนาอ่ืนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ
แผงควบคุม

7. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เม่ือเอกสารหนาสุดทายที่แฟกซไปออกมาจากเครื่องแลว คุณสามารถทําการสงแฟกซรายการตอไป ถายเอกสาร หรือสแกน
เอกสารไดทันที
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คุณสามารถกําหนดหมายเลขที่โทรบอยใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วได โปรดดทูี่ การสรางและแกไขหมายเลขการโทร
แบบเร็ว ในหนา 114 หากคุณมีสมุดโทรศพัทอิเล็กทรอนิกส คุณสามารถเลือกรายชื่อผูรับในสมุดโทรศพัทน้ันได คณุสามารถ
ใชโปรแกรมของผูผลิตรายอ่ืนสรางสมุดโทรศัพทอิเล็กทรอนิกสได

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรกลุม 

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. กดปุมแบบกดปุมเดียวของกลุมที่ตองการ

-หรือ-

กด สมุดโทรศพัท กดปุมตัวเลขเพื่อระบุหมายเลขการโทรกลุม แลวกด ตกลง

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ หากหนาเอกสารที่คุณตองการสงอยูใน ADF เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดยอัตโนมัติ

4. หากเซนเซอร ADF ไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดกระดาษเขา ADF ขอความ Send from glass? 1=ใช 2=ไม
ม ี(สงจากเครื่องสแกนหรือไม) จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกน ใหกด 1 เพื่อเลือก
ใช และกด ตกลง

เม่ือคุณกด ตกลง แลว ขอความ Load page: X Press ตกลง (โหลดหนาเอกสาร X กด ตกลง) จะปรากฏขึน้ที่หนา
จอแผงควบคุม

5. หากคุณใสเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทนแลว ใหกด ตกลง (หรือใสเอกสารลงในเครื่องสแกนแบบแทน แลวกด
ตกลง)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ Another page? 1=ใช 2=ไมมี (สแกนหนาอ่ืนหรือไม) จะปรากฏขึน้ที่หนาจอ
แผงควบคุม

6. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรือ-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําแลวแฟกซไปยังแตละหมายเลขท่ีระบุไว หากหมายเลขใดในกลุมสายไม
วางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการตัง้คาที่กําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิม
รายการขอผดิพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยคําแนะนําเบ้ืองตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรที่ใหมากับเคร่ืองพิมพ หัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
ซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธใีชของซอฟตแวร ซ่ึงคณุสามารถเปดดูไดจากเมนู วธิใีช ในโปรแกรม

คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอุปกรณและทําตามขอกําหนดตอไปน้ี:

● เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงหรือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานเครือขาย TCP/IP

● มีซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร

● ใชระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X เวอรชนั 10.3 หรือ Mac OS X
เวอรชัน 10.4

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Windows XP หรอื Vista)

ขั้นตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีขั้นตอนท่ัวไป
ดังนี้

1. คลิก เริ่ม และคลิก โปรแกรม (หรือ ทกุโปรแกรม ใน Windows XP) แลวคลิก Hewlett-Packard

2. คลิก เครือ่งพมิพ HP LaserJet จากน้ันคลิก สงแฟกซ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

3. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

4. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

5. รวมใบปะหนา (ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

6. คลิก สงตอนนี้

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X เวอรชนั 10.3)

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. เปด HP Director และคลิก แฟกซ ซอฟตแวรแฟกซจะปรากฏขึ้น

3. เลือก แฟกซ จากกลองโตตอบ พมิพ

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

5. รวมใบปะหนา (ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

6. คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X เวอรชนั 10.4)

หากคุณใช Mac OS X เวอรชนั 10.4 คณุสามารถเลือกสงแฟกซไดสองวิธจีากซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

ในการสงแฟกซโดยใช HP Director ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. เปด HP Director โดยคลิกที่ไอคอนในด็อค แลวคลิก Fax (แฟกซ) กลองโตตอบการพิมพของ Apple จะปรากฏขึ้น

3. เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถงึ
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5. เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

หากตองการสงแฟกซดวยการพิมพไปที่ไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปดเอกสารที่คุณตองการสงแฟกซ

2. คลิกที่เมนู File  แลวคลิกที่ Print

3. เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถงึ

5. เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวรของบรษิทัอืน่ เชน Microsoft Word (ในระบบปฏบิัตกิารทกุประเภท)

1. เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอ่ืน

2. คลิกเมนู ไฟล และคลิก พมิพ

3. เลือกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

4. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● Windows

a. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

b. รวมใบปะหนา (ขัน้ตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

c. รวมเอกสารทุกหนาที่ใสอยูในเคร่ือง (ขัน้ตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

d. คลิก สงตอนนี้

● Macintosh

a. Mac OS X เวอรชนั 10.3: เลือก Fax (แฟกซ) จากกลองโตตอบ Print (พิมพ)

-หรอื-

Mac OS X เวอรชนั 10.4: เลือก แฟกซ PDF จากเมนูปอปอัป PDF

b. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

c. Mac OS X เวอรชนั 10.3: รวมใบปะหนา (ขั้นตอนน้ีเปนขัน้ตอนที่ไมจําเปน)

-หรอื-

Mac OS X เวอรชนั 10.4: เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

d. คลิก แฟกซ
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การสงแฟกซโดยโทรจากโทรศพัทแบบ Downstream 
ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทที่ใชสายเชื่อมตอเดียวกันกับเคร่ืองพิมพ ตวัอยางเชน หาก
คุณทําการสงแฟกซไปยงัผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพ่ือบอกใหผูรับทราบ
วาคณุกําลังจะสงแฟกซไปใหได

หมายเหต:ุ โทรศพัทจะตองเชื่อมตอกับพอรต "โทรศัพท" ของเคร่ืองพิมพ ( )

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหต:ุ คณุไมสามารถใชงานเคร่ืองสแกนขณะที่กําลังสงแฟกซโดยหมุนหมายเลขจากโทรศัพทพวง

2. ยกหูโทรศพัทที่ตอพวงกับเคร่ืองพิมพ กดหมายเลขแฟกซที่แผงปุมโทรศัพท

3. เม่ือผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคณุ

4. เม่ือไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกด เร่ิมการสงแฟกซ แลวรอจนกวาขอความ Connecting (กําลังเชื่อมตอ) จะปรากฏขึ้น
ที่หนาจอแผงควบคุม แลวจึงคอยวางหู
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การสงแฟกซทีด่เีลยการสงไว

ใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพ่ือกําหนดเวลาใหเคร่ืองสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนโดยอัตโนมัติ
เม่ือกําหนดเวลาเสร็จ เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากน้ันจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหต:ุ หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เคร่ืองจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ
(หากเปดตวัเลือกน้ีไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การที่เคร่ืองไมสงแฟกซน้ันอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจ
เกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซํ้าไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพิ่มเติมในการแฟกซคร้ังตอไป
แฟกซทั้งหมดทีคุ่ณกําหนดใหสงไปยงัหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือวางบนเครื่องสแกนแบบแทน

2. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

3. กดปุมลูกศรจนกวา ฟงกชนัแฟกซ จะปรากฏขึ้น จากน้ันกด ตกลง

4. กดปุมลูกศรจนกวา Send fax later (สงแฟกซในภายหลัง) จะปรากฏขึ้น จากน้ันกด ตกลง

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนเวลา

6. หากคุณตั้งใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 12 ชั่วโมงอยู ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตัวอักษรตัวที่ส่ีไปเพ่ือเลือก
A.M. หรือ P.M. เลือก 1 เพ่ือใช A.M. หรือเลือก 2 เพ่ือใช P.M. แลวกด ตกลง

-หรือ-

หากคุณตั้งใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงอยู ใหกด ตกลง

7. ใชปุมตัวเลขปอนวันที่ แลวกด ตกลง

-หรือ-

เลือกใชวันที่ที่เคร่ืองตั้งไวแลวโดยกด ตกลง

8. ปอนหมายเลขแฟกซ ปอนหมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือกดปุมแบบกดปุมเดียว

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีไมสนับสนุนกลุม (เฉพาะ) ที่ไมไดระบุ

9. กด ตกลง หรือ เร่ิมการสงแฟกซ เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําแลวสงเอกสารน้ันตามเวลาที่
กําหนดไว
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การใชรหสัเขาใช, บตัรเครดติ หรอืบตัรโทรศพัท

ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดติ หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพ่ือที่จะสามารถหยุดฟงเสียงสัญญาณและ
ใสรหัสการโทรระหวางประเทศได โปรดดูที่ การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง ในหนา 132

การสงแฟกซระหวางประเทศ

ในการสงแฟกซไปยังปลายทางที่เปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพ่ือจะไดมีชวงเวลาหยดุพักฟงสัญญาณและใส
รหัสการโทรระหวางประเทศ โปรดดูที่ การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง ในหนา 132

การรบัแฟกซ

เม่ือเคร่ืองพิมพไดรับแฟกซ เคร่ืองจะพิมพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บ
แฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย

การพมิพแฟกซทีจ่ัดเกบ็ไว (เมือ่เปดคณุสมบตัริับแฟกซสวนบุคคลไว)

ในการพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว คุณตองใสรหัส PIN ของการรับแฟกซสวนบุคคล เม่ือเคร่ืองพิมพพิมพแฟกซที่จัดเก็บไวออก
มาแลว เคร่ืองจะลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนรหัส PIN รักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ แลวกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Private receive (รับแฟกซสวนบุคคล )และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Print faxes (พิมพแฟกซ) และกด ตกลง

การพมิพแฟกซซ้าํ

หากคุณตองการพิมพแฟกซซํ้า เน่ืองจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนส่ือผิดประเภท คุณสามารถส่ังพิมพแฟกซซํ้าได
จํานวนหนวยความจําที่มีจะกําหนดจํานวนของแฟกซที่สามารถจัดเก็บไวสําหรับพิมพซํ้า เคร่ืองจะพิมพแฟกซลาสุดกอน และ
พิมพแฟกซที่เกาที่สุดในสวนท่ีจัดเก็บหลังสุด

เคร่ืองจะจัดเก็บแฟกซเหลาน้ีไวอยางตอเน่ือง แฟกซที่พิมพซํ้าจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา หากตองการลบแฟกซเหลา
น้ีออกจากหนวยความจํา โปรดดูที่ การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา ในหนา 129

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพแฟกซซ้ํา และกด ตกลง เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซลาสุดซํ้า

หมายเหต:ุ หากตองการใหเคร่ืองหยุดพิมพไมวาเวลาใดก็ตาม ใหกด ยกเลิก

ขอควรระวัง: หากการตัง้คา Reprint faxes (พิมพแฟกซซํ้า) ตั้งไวเปน ปด เคร่ืองจะไมสามารถพิมพแฟกซที่พิมพไมถูก
ตองหรือหมึกจางซํ้าได
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การรบัแฟกซเมือ่ไดยนิเสยีงสญัญาณแฟกซเมื่อรบัโทรศพัท

หากคณุใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเม่ือคุณไดยนิเสียงสัญญาณแฟกซเม่ือคุณรับโทรศัพท คุณ
สามารถเร่ิมกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● หากคุณอยูใกลเคร่ืองพิมพ ใหกด เร่ิมการสงแฟกซ บนแผงควบคุม

● เม่ือคุณรับโทรศัพทเคร่ืองใดก็ตามที่เชือ่มตอกับสายโทรศพัท (โทรศพัทพวง) แลวไดยินสัญญาณแฟกซ เคร่ืองพิมพจะ
ตอบรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ หากเคร่ืองไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลําดับบนแผงปุมโทรศัพท
ฟงสัญญาณการสงแฟกซ จากนั้นวางหูโทรศพัท

หมายเหต:ุ การตั้งคาโทรศพัทพวงตองตั้งอยูที่ ใช การรับแฟกซดวยวิธีที่สองจึงจะทํางานได โปรดดทูี่การกําหนดให
โทรศัพทพวงรับแฟกซได ในหนา 127 เพ่ือตรวจสอบหรือเปล่ียนการตั้งคา

การดแูฟกซทีส่งมาในคอมพิวเตอรของคณุ

ในการดูแฟกซบนคอมพิวเตอร คณุจะตองกําหนดคาใหเคร่ืองพิมพรับแฟกซมาไวในคอมพิวเตอร โปรดดูที่ การตั้งคา
คอมพิวเตอรใหรับแฟกซ ในหนา 125

1. เปด HP ToolboxFX

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก บันทกึการรับแฟกซ

5. ในคอลัมน Fax Image (รูปแฟกซ) ใหคลิกลิงค “ด”ู ตรงแฟกซที่คณุตองการดู

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร
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การแกไขปญหาเกีย่วกบัแฟกซ

ขอความแสดงขอผดิพลาดเกีย่วกบัแฟกซ 

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราวและผูใชอาจตองตอบรับขอความโดยกด ตกลง เพ่ือพิมพงานตอ
หรือกด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพ งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอ
ความเตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับการพิมพและคณุสมบัติทํางานตอ
โดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ตารางขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ตาราง 10-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน 

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

Comm. error (ขอผดิพลาดในการสือ่สาร) เกดิขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวาง
ผลิตภัณฑกบัผูสงหรือผูรับ

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง ถอดสาย
โทรศพัทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพเขากบัแจ็คสําหรับเสี
ยบสายโทรศพัทที่เหลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax delayed – Send memory full (หนวงเวลา
แฟกซ – หนวยความจาํสงเตม็)

หนวยความจําแฟกซเตม็ ยกเลิกแฟกซโดยกด ตกลง หรือ ยกเลิก สงแฟกซใหม
คุณอาจตองแบงเอกสารทีจ่ะสงแฟกซออกเปนหลายๆ
สวนหากมีขอผิดพลาดเกดิขึน้อีก

Fax is busy Canceled send (แฟกซไมวาง ยก
เลิกการสงแฟกซแลว)

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพไดยก
เลิกการสงแฟกซแลว

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวาตัวเลือก Redial if busy (โทรซ้ําหาก
สายไมวาง) เปดอยูหรือไม

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศพัท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสยีบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ แลวลองสง
แฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax is busy Redial pending (แฟกซไมวาง รอ
หมนุหมายเลขซ้าํ)

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพจะหมุน
หมายเลขที่สายไมวางซ้ําโดยอัตโนมัติ โปรดดทูี ่การตั้ง
คาการโทรซ้ําอัตโนมัต ิในหนา 119

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาโทรศพัทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ แลวลองสง
แฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax memory full Canceling recv. (หนวย
ความจําของแฟกซเตม็ ยกเลิกการรบัแฟกซ)

หนวยความจําของเครื่องพิมพเตม็ในระหวางทีรั่บ
แฟกซ เคร่ืองจะพมิพหนาเอกสารทีรั่บเขามาไวใน
หนวยความจําไดเทานั้น

พิมพแฟกซทัง้หมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีก
คร้ัง ขอใหผูสงแบงเอกสารทีจ่ะแฟกซออกเปนสวนๆ
กอนสงซ้ํา ยกเลิกงานแฟกซทัง้หมดหรือลบแฟกซ
ตางๆ ออกจากหนวยความจํา โปรดดูที ่การลบแฟกซ
ออกจากหนวยความจํา ในหนา 129

หมายเหต:ุ การเพิม่หนวยความจํา DIMM นัน้ไม
สามารถชวยแกไขปญหานีไ้ด

Fax memory full Canceling send (หนวย
ความจําของแฟกซเตม็ กาํลงัยกเลกิการสงแฟกซ)

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทกุหนา
ตองอยูในหนวยความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานไดอยาง
ถูกตอง เคร่ืองจะสงแฟกซหนาทีม่ีขนาดพอดีกบัหนวย
ความจําเทานัน้

พิมพแฟกซทัง้หมดทีไ่ดรับ หรือรอจนกวาจะมีการสง
แฟกซที่คางอยูทัง้หมดอีกคร้ัง

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ยกเลิกงานแฟกซทัง้หมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจาก
หนวยความจํา โปรดดทูี ่การลบแฟกซออกจากหนวย
ความจํา ในหนา 129

Fax recv. error (ขอผดิพลาดในการรบัแฟกซ) ขอผดิพลาดนีเ้กิดขึน้ในขณะที่พยายามรับแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ลองสงแฟกซกลับไปทีผู่สง หรือเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพมิพ

ตรวจสอบวาโทรศพัทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ โปรดดทูี ่การเปล่ียนคา
ความเร็วในการสงแฟกซ ในหนา 152 ขอใหผูสงสง
แฟกซซ้ําอีกคร้ัง

ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผดิ
พลาด) โปรดดูที ่การตัง้คาโหมดการแกไขขอผิดพลาด
ของแฟกซ ในหนา 151 ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ําอีกคร้ัง

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ตาราง 10-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน  (ตอ)
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

Fax Send error (ขอผดิพลาดในการสงแฟกซ) ขอผิดพลาดนีเ้กดิขึน้ในขณะทีพ่ยายามสงแฟกซ ลองสงแฟกซอีกคร้ัง

สงแฟกซไปทีเ่บอรแฟกซเบอรอื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสาย
ออกจากเครื่องพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท
แลวโทรออกสายสนทนา

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพทอื่น

กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที ่มาตรฐาน แทน
ชดั ซึ่งเปนคาเร่ิมตน โปรดดทูี ่การตัง้คาความละเอียด
ในหนา 120

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Group dial not allowed in group (ไมอนญุาต
การโทรกลุมในกลุมอืน่)

รหัสการโทรแบบเร็วที่คณุพมิพถกูตัง้โปรแกรมไว
สําหรับกลุม ไมอนุญาตใหเพิ่มการโทรเปนกลุมใหกับ
การโทรเปนกลุมสําหรับกลุมอื่น

เพิ่มปุมแบบกดปุมเดียว (ตั้งโปรแกรมเปนการโทร
แบบเร็ว) หรือรหสัการโทรแบบเร็วใหกับการโทรเปน
กลุม

Invalid entry (รายการไมถกูตอง) ขอมูลหรือการตอบรับไมถกูตอง แกไขรายการใหถกูตอง

No Dial Tone (ไมมสีญัญาณหมนุหมายเลข) เคร่ืองพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ตรวจสอบใหแนใจวาคณุใชสายโทรศัพททีใ่หมาพรอม
กับเคร่ืองพมิพ

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก
สายสนทนา

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ โปรดดทูี ่การตอ
เขากบัสายโทรศัพท ในหนา 109

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax answer Redial pending (ไมมกีารรับ
แฟกซ รอหมนุหมายเลขซ้าํ)

ไมมีการรับสายแฟกซ เคร่ืองพิมพหมุนหมายเลขซ้ํา
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

หากเครื่องพิมพยังคงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสาย
โทรศพัทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออกสาย
สนทนา

ตาราง 10-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน  (ตอ)
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax answer. Canceled send (ไมมกีารรบั
แฟกซ ยกเลกิการสงแฟกซแลว)

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตวัเลือก
“หมุนซ้ําเมื่อไมรับสาย” ถกูปด

โทรติดตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยนัวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คณุไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวา ไดเปดใชตวัเลือก หมุนซ้ํา แลว

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก
สายสนทนา

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax detected (ไมพบแฟกซ) เคร่ืองพมิพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเคร่ืองแฟกซ
กําลังเรียกเขาอยู

ลองใชเคร่ืองพมิพรับแฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ไมมกีารสงเอกสาร เคร่ืองพิมพไมไดสแกนหนาเอกสารใดเลย หรือ
เคร่ืองพมิพไมไดรับหนาเอกสารทีจ่ะสงแฟกซจาก
คอมพวิเตอร

ลองสงแฟกซอีกคร้ัง

ตาราง 10-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน  (ตอ)
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หนวยความจาํของแฟกซจะเกบ็ขอมูลไวเมือ่ไฟดบั

หนวยความจํา Flash ของ HP LaserJet M1522 MFP ชวยปองกันขอมูลสูญหายเม่ือเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เคร่ืองแฟกซ
อ่ืนๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารที่จะแฟกซไวใน RAM ทั่วไปหรือ Short-term RAM โดยทั่วไป ขอมูลใน RAM ทั่วไปจะสูญหาย
ทันทีที่ไฟดบั แต Short-term RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หนวยความ
จํา Flash สามารถเก็บขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง

บนัทึกการใชงานและรายงานแฟกซ

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือพิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พมิพรายงานแฟกซทัง้หมด

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี หากคุณตองการพิมพรายงานทั้งหมดน้ีในคราวเดยีวกัน:

● บันทึกการใชงานแฟกซ

● รายงานสมุดโทรศัพท

● รายงานคาคอนฟกเกอเรชัน

● หนาแสดงการใช

● รายการแฟกซที่ถูกล็อค

● รายงานการคดิคาบริการ (หากใชงานตัวเลือกน้ี)

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซทัง้หมด และกด ตกลง เคร่ืองพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

การพมิพรายงานแฟกซแตละงาน

ใชแผงควบคมุเพ่ือส่ังพิมพบันทึกและรายงานการใชแฟกซตางๆ ตอไปนี้:

● บันทกึการใชงานแฟกซ: มีขอมูลการใชงานแฟกซที่ไดรับ สง หรือลบ และขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นลาสุด 40 รายการ
เรียงตามลําดบัเวลา

● รายงานสมุดโทรศพัท: จัดทํารายการหมายเลขแฟกซที่อยูในรายการในสมุดโทรศัพท รวมถึงหมายเลขการโทรแบบเร็ว
และหมายเลขการโทรกลุม

● รายการแฟกซทีถ่กูลอ็ค: จัดทํารายการหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคไมใหสงแฟกซมายงัเคร่ืองพิมพ

● รายงานการโทรลาสุด: มีขอมูลเก่ียวกับแฟกซลาสุดที่เคร่ืองพิมพสงหรือไดรับ

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายงานที่ตองการพิมพ แลวกด ตกลง เคร่ืองจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน
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หมายเหต:ุ หากคุณเลือก บันทกึการใชงานแฟกซ แลวกด ตกลง ใหกด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือเลือก พิมพบันทกึทนัที
เคร่ืองพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพบันทึก

การกาํหนดใหเครื่องพมิพพิมพบันทกึการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกไดวาจะใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุก 40 รายการหรือไม คาที่ระบบตั้งไวจาก
โรงงานคือ เปด ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บันทกึการใชงานแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพบันทกึอัตโนมัต ิและกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง เพ่ือยืนยนัการเลือก
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การตัง้คารายงานขอผดิพลาดของแฟกซ

รายงานขอผดิพลาดของแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเกิดขอผดิพลาดขึ้นกับเคร่ืองพิมพในการใชงานแฟกซ คุณสามารถ
กําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● ขอผิดพลาดของแฟกซทั้งหมด (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่รับ

● ไมพิมพ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก ไมพมิพ คณุจะไมไดรับการแจงใดๆ วาการรับสงแฟกซลมเหลวจนกวาคุณจะพิมพบันทึกการใช
งานแฟกซ

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานขอผดิพลาดของแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกวาคณุตองการใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การตัง้คารายงานการยนืยนัแฟกซ

รายงานการยืนยันแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเคร่ืองพิมพทําการรับหรือสงแฟกซสําเร็จ คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
พิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● แฟกซทั้งหมด

● สงแฟกซ

● รับแฟกซ

● ไมพิมพ (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การยนืยนัแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกวาคณุตองการใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การรวมเอกสารหนาแรกของแฟกซไวในรายงานการยนืยันแฟกซ ขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลา
สดุ

หากเปดตวัเลือกน้ีไวและยงัมีภาพของหนาเอกสารอยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ ภาพยอของเอกสารหนาแรกของ
แฟกซลาสุดที่สงหรือไดรับ (ลดขนาด 50%) จะรวมอยูในการกําหนดคาแฟกซ รายงานขอผดิพลาดของแฟกซ และรายงาน
การโทรลาสุด คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกน้ีคอื เปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รวมหนาแรก และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การเปลีย่นการแกไขขอผดิพลาดและความเรว็การสงโทรสาร
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การตัง้คาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ

ตามปกติเคร่ืองพิมพจะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือไดรับแฟกซ หากเครื่องพิมพพบขอผิดพลาด
ในระหวางการรับสงและการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดตั้งเปน เปด เคร่ืองพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซํ้าใหม
อีกคร้ังได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการแกไขขอผิดพลาดคือ เปด

คุณควรปดตวัเลือกการแกไขขอผดิพลาด เฉพาะเม่ือคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผิดพลาด
ของการสง การยกเลิกการทํางานตวัเลือกน้ีจะเปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคุณใช
การสงผานสัญญาณโทรศพัทดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทัง้หมด และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การแกไขขอผดิพลาด และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การเปลีย่นคาความเร็วในการสงแฟกซ

การตั้งคาความเร็วในการสงแฟกซเปนโปรโตคอลโมเดม็ที่เคร่ืองพิมพใชสงแฟกซ มาตรฐานทั่วโลกสําหรับโมเด็ม Full-
duplex คอืรับสงขอมูลผานทางสายโทรศัพทที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตตอวินาที (bps) คาที่ระบบตัง้ไวจากโรงงานสําหรับ
การตั้งคาความเร็วในการสงแฟกซคือ High (V.34) (สูง (V.34))

คุณควรเปล่ียนการตั้งคาเฉพาะเวลาที่คุณมีปญหาในการสงไปยงัหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอุปกรณหน่ึงเทาน้ัน การลด
ความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซงายขึ้นหากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีที่คุณใชการเชื่อม
ตอโทรศัพททางดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทัง้หมด และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความเรว็ในการสงแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการตั้งคาความเร็ว และกด ตกลง
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองหยุดปอนเอกสารทีก่ึง่กลางของแฟกซ ความยาวสูงสุดของเอกสารทีค่ณุสามารถใสได
คอื 381 มม. การสงแฟกซเอกสารที่ยาวกวาจะ
หยุดที ่381 มม. (15 นิ้ว)

พิมพเอกสารลงบนกระดาษทีส่ั้นกวาเดิม

หากไมมีปญหากระดาษตดิและเวลาทีเ่คร่ืองหยุด
ยังไมถงึหนึง่นาที ใหรอสักครูกอนกด ยกเลิก หาก
กระดาษติด ใหดงึกระดาษที่ตดิออก จากนัน้สง
แฟกซซ้ํา

หากกระดาษมีขนาดเล็กเกนิไป กระดาษนั้นอาจ
ตดิอยูภายในอปุกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF) 

ใชเคร่ืองสแกนแบบแทน ขนาดกระดาษเล็กทีสุ่ด
สําหรับ ADF คือ 127 x 127 มม.

หากกระดาษตดิ ใหดงึกระดาษที่ตดิออก จากนัน้
สงแฟกซซ้ํา

เคร่ืองหยุดสงแฟกซ เคร่ืองโทรสารที่รับอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

สายโทรศพัทของคุณอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยินเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คทีผ่นงัแลว
เชื่อมตอโทรศพัทเขากบัแจ็ค โทรออกเพื่อ
ตรวจสอบวาสายโทรศัพทไมเสีย

การส่ือสารขัดของอาจสงผลตอการสงแฟกซ เปล่ียนการตั้งคา โทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดใน
การสื่อสาร เปน เปด

เคร่ืองพมิพกําลังรับแฟกซแตไมสงออก หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกบัระบบดิจิตอล ระบบ
ดจิิตอลอาจสรางสัญญาณหมุนหมายเลขที่
เคร่ืองพิมพตรวจไมพบ

ยกเลิกการตั้งคาตรวจหาสัญญาณหมุนหมายเลข

หากปญหายังไมหมดไป โปรดตดิตอผูใหบริการ
ระบบ

การเชือ่มตอโทรศัพทอาจมีปญหา ลองใหมภายหลัง

เคร่ืองโทรสารที่รับอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

สายโทรศพัทของคุณอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยินเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คโทรศพัทแลว
เชื่อมตอโทรศพัท โทรออกเพือ่ตรวจสอบ
วาสายโทรศพัทไมเสีย

มีการโทรออกสายแฟกซอยางตอเนือ่ง เคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขแฟกซซ้ําโดย
อัตโนมัตหิากตวัเลือกโทรซ้ําตัง้ไวที ่เปด

ในการหยดุเคร่ืองพมิพไมใหหมุนหมายเลข
แฟกซซ้ํา ใหกด ยกเลิก หรือเปล่ียนการตั้งคาโทร
ซ้ํา

THWW การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ 153



ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

แฟกซที่คณุสงไปไมถงึเคร่ืองแฟกซที่รับ เคร่ืองปลายทางอาจปดหรือเกดิขอผดิพลาดขึ้น
เชน กระดาษหมด

โทรไปยงัผูรับแฟกซเพื่อตรวจสอบวาเคร่ือง
แฟกซปลายทางเปดอยูและพรอมทีจ่ะรับแฟกซ

ใสตนฉบับไมถกูตอง ตรวจสอบวาวางเอกสารตนฉบับลงในถาดปอน
กระดาษ ADF หรือเคร่ืองสแกนแบบแทนได
อยางถกูตองดีแลวหรือไม

แฟกซอาจอยูในหนวยความจํา เนื่องจากอาจ
กาํลังรอการหมุนซ้ําไปยังหมายเลขทีส่ายไมวาง
หรืออาจมงีานอื่นกอนหนานีท้ี่กาํลังรอสง หรือ
อาจมีการตัง้หนวงเวลาการสงแฟกซไว

หากการสงแฟกซอยูในหนวยความจําเนือ่งดวย
เหตุผลเหลานี ้รายการจะปรากฏในบันทกึการใช
แฟกซ พมิพบันทึกการใชงานแฟกซแลวตรวจ
สอบคอลัมน สถานะ เพื่อดวูามีการสงแฟกซทีม่ี
การกําหนดเปน คางอยู หรือไม

แฟกซทีส่งมีรอยเงาสีเทาทีต่อนทายของแตละ
หนา

การตั้งคาขนาดของแฟกซหนากระจกอาจไมถกู
ตอง

ตรวจสอบวาการตัง้คาถกูตอง

ขอมูลตอนทายเอกสารแตละหนาของแฟกซทีส่ง
ขาดหายไป

การตั้งคาขนาดของแฟกซหนากระจกอาจไมถกู
ตอง

ตรวจสอบวาการตัง้คาถกูตอง

แผงควบคุมแสดงขอมูลวาหนวยความจําเหลือ
นอย

แฟกซอาจมีขนาดใหญเกนิไป หรือความละเอียด
อาจสูงเกนิไป

ปฏิบัตติามวิธใีดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● แบงแฟกซทีม่ีขนาดใหญออกเปนสวน
เล็กๆ และแยกสงแตละสวน

● ลางขอมูลแฟกซตางๆ ทีเ่ก็บไวเพื่อใหมี
พื้นทีค่วามจําพอสําหรับสงแฟกซออก

● ตั้งคาคอนฟกแฟกซทีส่งออกเปนแฟกซที่
ถูกหนวงเวลา และตรวจสอบวามีการสง
เสร็จสมบูรณหรือไม

● ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพมิพใชการตัง้
คาความละเอียดต่ําสุด (มาตรฐาน)

ปญหาการรบัแฟกซ 

ใชตารางในสวนน้ีในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะรับแฟกซ

หมายเหต:ุ ใชสายแฟกซที่ใหมากับเคร่ืองเพ่ือใหเคร่ืองทํางานไดอยางถูกตอง

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพิมพไมสามารถรับแฟกซจากโทรศัพท
พวงได

อาจมีการเลิกใชงานการตัง้คาโทรศัพทเคร่ือง
พวง

เปล่ียนการตัง้คาโทรศพัทพวง

สายแฟกซอาจตอไมแนน ตรวจสอบวาสายแฟกซเชื่อมตอไวอยางแนนหนา
แลวระหวางแจ็คโทรศัพทและเคร่ืองพิมพ (หรือ
อุปกรณอื่นทีเ่ชื่อมตอกบัเคร่ืองพิมพ) กด 1-2-3
ตามลําดับ รอสามวินาท ีแลววางหโูทรศัพท

โหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพมิพหรือ
โทรศัพทพวงอาจตัง้คาไมถกูตอง

ตรวจสอบวาโหมดการหมุนเลขหมายของ
เคร่ืองพิมพตั้งเปน Tone ตรวจสอบวาโทรศัพท
พวงตัง้คาใชงานสําหรับการหมุนหมายเลขแบบ
Tone เชนเดียวกัน
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เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา โหมดการรับสายอาจตั้งเปน ดวยตนเอง หากโหมดการรับสายตัง้เปน ดวยตนเอง
เคร่ืองพิมพจะไมตอบรับสายเรียกเขา เร่ิมขัน้
ตอนการรับแฟกซดวยตนเอง

การตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับอาจไมถกูตอง ดูการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบ
วาตัง้คาไวเหมาะสมแลว

อาจมีการเปดใชงานคุณสมบัติรูปแบบเสียงกริ่ง
อยูแตไมไดมีการขอรับบริการดงกลาว หรือมีการ
ใชบริการดังกลาวแตตัง้คาคณุสมบัตนิีไ้มถกูตอง

ดูคณุสมบัตรูิปแบบเสียงกร่ิงตอบรับเพือ่ตรวจ
สอบวาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

สายแฟกซอาจตอไมถูกตอง หรือสายแฟกซใช
งานไมได

โปรดดูทีคู่มือการเริ่มตนใชงานเพ่ือตรวจสอบ
การติดตั้ง ตรวจดวูาคุณใชสายแฟกซทีใ่หมา
พรอมกบัเคร่ืองพิมพ

เคร่ืองพิมพอาจไมพบสัญญาณแฟกซเรียกเขา
เนือ่งจากเครื่องตอบรับกําลังเลนขอความเสียง

บันทึกขอความในเครื่องตอบรับใหม โดยเวนวาง
ทีต่อนตนของขอความไวสองวินาทเีปนอยางต่ํา

มีการเชื่อมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทมาก
เกนิไป

หามเชื่อมตออุปกรณมากกวาสามเครื่องกบัสาย
โทรศัพท ปลดอุปกรณสุดทายทีเ่ชื่อมตอเขามา
แลวตรวจดูวาเคร่ืองพมิพทํางานหรือไม หากไม
ทํางาน ใหปลดอุปกรณออกเรื่อยๆ ทลีะเคร่ืองแลว
ลองตรวจดูเคร่ืองพิมพหลังจากปลดอุปกรณแต
ละเคร่ือง

สายโทรศพัทอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยินเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คโทรศพัทแลว
เชื่อมตอโทรศพัท โทรออกเพือ่ตรวจสอบ
วาสายโทรศพัทไมเสีย

เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา บริการรับสงขอความเสียงอาจรบกวนการรับสาย
ของเคร่ืองพมิพ

ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● ยกเลิกการใชบริการขอความ

● ใชสายโทรศัพทที่กาํหนดไวเฉพาะสําหรับ
สายแฟกซ

● ตั้งโหมดการรับสายเปน ดวยตนเอง ใน
โหมดดวยตนเอง คณุตองเร่ิมขั้นตอนการ
รับแฟกซเอง

● ตั้งคาเคร่ืองใหอยูทีโ่หมดอัตโนมัต ิและลด
การตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของ
เคร่ืองพมิพใหนอยกวาการตัง้คาจํานวน
เสียงกร่ิงตอบรับของขอความเสียง
เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาทกุสาย

กระดาษในเครื่องพิมพอาจหมดและหนวยความ
จําเต็ม

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ กด ตกลง
เคร่ืองจะพมิพแฟกซทั้งหมดทีบ่ันทึกอยูในหนวย
ความจํา จากนัน้จะรับสายแฟกซตอ

เคร่ืองพมิพตอบรับสายสนทนาเปนสายแฟกซ การตัง้คาโหมดการรับสายอาจไมถกูตอง ตั้งคาโหมดการรับสายเปน แฟกซ/โทรศพัท
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีการพมิพแฟกซ ถาดปอนกระดาษวางเปลา ใสกระดาษ แฟกซทีไ่ดรับขณะทีถ่าดปอน
กระดาษไมมีกระดาษจะถกูจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจํา และจะเร่ิมพมิพหลังจากทีม่ีการใส
กระดาษลงในถาดแลว

อาจมีการเลือกตวัเลือกรับทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอรไว
คอมพวิเตอรจึงรับแฟกซดังกลาว

ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรกําลังรับแฟกซอยูหรือ
ไม

มีขอผิดพลาดเกดิขึน้กบัเคร่ืองพิมพ ดขูอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ แลวดู
ที ่ขอความแสดงขอผิดพลาดเกีย่วกบัแฟกซ
ในหนา 142

เคร่ืองพิมพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่
จะพมิพเพียงแผนเดียว

การตั้งคาการยอขนาดอัตโนมัติอาจไมถกูตอง เปดการตั้งคาการยอกระดาษอัตโนมัติ

อาจมีการสงแฟกซเรียกเขาไปทีส่ื่อทีม่ีขนาดใหญ
กวา

ปรับการตัง้คาการลดขนาดอัตโนมัตเิพือ่ใหพิมพ
หนาเอกสารขนาดใหญลงบนกระดาษหนาเดยีว

แฟกซที่ไดรับนัน้จางเกินไป วางเปลา หรือมี
คณุภาพการพิมพไมดี

ผงหมึกของเครื่องพิมพหมดขณะที่พมิพแฟกซ เคร่ืองพิมพจะจัดเก็บแฟกซตางๆ ทีเ่พิ่งพิมพลา
สุด (จํานวนตามจริงของแฟกซทีจั่ดเกบ็ไวสําหรับ
พมิพซ้ําจะขึ้นอยูกบัปริมาณหนวยความจําทีม่ี)
เปล่ียนตลับหมึกพมิพใหมทนัททีี่เปนไปได แลว
พิมพแฟกซซ้ํา

แฟกซที่ไดรับจางเกินไป ตดิตอผูสงแลวขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอกีคร้ัง
หลังจากปรับการตั้งคาความคมชัดแลว

ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

สงหรือรับแฟกซไดชามาก แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป เชน แฟกซทีม่ี
กราฟกมากเกนิไป

แฟกซทีซ่ับซอนจะใชเวลาในการสงหรือรับนาน
การแบงแฟกซทีม่ีความยาวมากๆ ออกเปนหลาย
แฟกซและการลดความละเอียดจะชวยเพิม่ความ
เร็วในการสง

เคร่ืองแฟกซปลายทางอาจใชโมเดม็ทีม่ีความเร็ว
ต่ํา

เคร่ืองพมิพจะสงแฟกซที่ความเร็วสูงสุดของ
โมเดม็ทีเ่คร่ืองแฟกซสามารถยอมรับไดเทานัน้

ความละเอียดของแฟกซทีส่งหรือรับอาจสูงมาก ในการรับแฟกซ ใหโทรตดิตอและแจงผูสงใหลด
ความละเอียดแลวสงแฟกซนัน้ใหม ในการสง
แฟกซ ใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซนัน้ใหม

อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศพัท วางหโูทรศัพทและสงแฟกซใหม ใหบริษัท
โทรศพัทตรวจสอบสายโทรศพัท

หากสงแฟกซผานทางสายโทรศพัทดจิิตอล ใหติด
ตอผูใหบริการ

คณุสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวาง
ประเทศเปนเวลานานกวาปกติ

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสี พมิพซ้ําเอกสารตนฉบับใหพืน้หลังเปนสีขาว แลว
สงแฟกซซ้ํา

พมิพบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซในเวลาทีไ่มเหมาะสม 

การตั้งคาบันทกึการใชแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซไมถกูตอง

พมิพหนาการกําหนดคาและตรวจสอบเวลาที่
พิมพรายงานตางๆ

เสียงของเครื่องดังหรือเบาเกนิไป การตั้งคาระดบัเสียงอาจปรับไวไมถกูตอง ปรับการตัง้คาระดับเสียงของเครื่อง
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11 การจดัการและดูแลเครือ่งพมิพ

● หนาขอมูล

● HP ToolboxFX

● เว็บเซิรฟเวอรในตวั

● การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin

● คณุสมบัติการรักษาความปลอดภัย

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง
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หนาขอมลู
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตัง้คาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คณุสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว โปรดดูที่ แผงควบคุม ในหนา 9

รายละเอยีดของหนา วธิกีารพมิพหนา

หนาแสดงคาคอนฟก

แสดงการตัง้คาปจจุบันและคณุสมบัตขิองเคร่ืองพมิพ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงานการกาํหนดคา และกด ตกลง

หนาทีส่องถกูพิมพดวย ในหนาดงักลาว สวน การตัง้คาแฟกซ จะใหราย
ละเอียดเกีย่วกับการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑ

หนาสถานะอปุกรณฯ

แสดงอายกุารใชงานที่เหลืออยูของตลับหมึกพิมพ HP จํานวนหนาทีเ่หลือ
โดยประมาณ และขอมูลเกีย่วกับอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก สถานะอปุกรณสิน้เปลือง และกด ตกลง

รายการแบบอกัษร PCL, PCL 6 หรอื PS

แสดงแบบอักษรทีต่ิดตั้งในเคร่ืองพิมพปจจุบัน

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายการแบบอกัษร PCL, รายการแบบอกัษร
PS หรือ รายการแบบอกัษร PCL6 และกด ตกลง

หนาตวัอยาง

มตีัวอยางขอความและกราฟก

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก หนาตวัอยาง และกด ตกลง

ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน คณุสามารถพิมพล็อกบันทกึการทํางานจาก HP ToolboxFX, เว็บ
เซิรฟเวอรในตัว หรือ HP Web Jetadmin ได โปรดด ูHP ToolboxFX
ในหนา 159, เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 169 หรือวิธใีช Web
Jetadmin

หนาแสดงการใช

แสดงจํานวนหนาสําหรับกระดาษแตละขนาดทีพ่ิมพ จํานวนการพิมพหนา
เดยีว (หนึง่ดาน) หรือสองหนา (ทัง้สองดาน) และเปอรเซ็นตคาเฉล่ียของ
เนือ้ทีก่ารพมิพ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก หนาแสดงการใช และกด ตกลง

แผนผงัเมนู

แสดงเมนขูองแผงควบคมุและการตัง้คาที่ใชได

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก โครงสรางเมน ูและกด ตกลง

รายงานเครอืขาย

แสดงการตัง้คาเครือขายของเครื่องพิมพ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตัง้คา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงานเครือขาย และกด ตกลง

รายงานการใชโทรสาร สําหรับบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ โปรดดทูี ่บันทกึการใชงานและ
รายงานแฟกซ ในหนา 146
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HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คุณสามารถใชดําเนินการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชือ่มตอกับเครือขาย คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวรอยางสมบูรณตามที่แนะนําเพ่ือใช HP ToolboxFX

การด ูHP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหนึ่งตอไปน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows หรือบนเดสกท็อปของคณุ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP LaserJet M1522 และคลิก HP ToolboxFX
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สถานะ

แถบ สถานะ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนานี้จะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษตดิ หรือถาดวาง
เปลา หลังจากที่คุณแกไขปญหาของเครื่องพิมพแลว ใหคลิก รเีฟรชสถานะ เพ่ือปรับปรุงสถานะเครื่องพิมพ

● สถานะวัสดสุิ้นเปลอืง ดูขอมูลวัสดุส้ินเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับ
หมึกพิมพ และจํานวนหนาที่ไดพิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนาน้ียงัมีลิงคในการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองและ
เพื่อคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● การกาํหนดคาอปุกรณ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจํานวนหนวย
ความจําที่ตดิตั้ง และมีการตดิตั้งถาดเสริมหรือไม

● สรุปเครอืขาย แสดงคําอธบิายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของระบบเครือขาย รวมถึง IP แอดเดรสและ
สถานะของระบบเครือขาย

● พมิพหนาขอมูล พิมพหนาการกําหนดคาและหนาขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเคร่ืองพิมพมีขอมูลน้ี เชน หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ิน
เปลืองและหนาตัวอยาง

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทํางาน ดูประวัตขิอผิดพลาดของเครื่องพิมพ ขอผิดพลาดลาสุดจะแสดงที่สวนบนสุดของรายการ

ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางานเปนตารางที่มี 4 คอลัมน ซ่ึงบันทึกเหตกุารณของเคร่ืองพิมพไวเพ่ือใหคุณใชอางอิงได ล็อกจะมี
รหัสที่ตรงกับขอความแสดงขอผดิพลาดที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ตัวเลขในคอลัมนจํานวนหนาระบุ
จํานวนหนาทั้งหมดที่เคร่ืองพิมพพิมพไปแลวเม่ือเกิดขอผิดพลาดขึ้น ในล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ยังประกอบดวยคําอธบิาย
โดยยอของขอผิดพลาดน้ันดวย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่ ขอความบนแผงควบคุม
ในหนา 185
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การแจงขอมูล

แถบ การแจงเตอืน ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● ตัง้คาการแจงสถานะ ตัง้คาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลแบบปอป-อัปถึงคณุเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

● ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล ตั้งคาเคร่ืองพิมพใหสงการแจงขอมูลดวยอีเมลถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

ตัง้คาการแจงสถานะ

ใช HP ToolboxFX เพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพใหแสดงการแจงขอมูลแบบปอป-อัปผานทางเคร่ืองคอมพิวเตอรเม่ือเกิดเหตุการณ
บางอยาง เหตุการณทีท่ําใหเกิดการแจงขอมูลจะรวมถึงกระดาษตดิ ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพท่ี
ใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และขอความแสดงขอผิดพลาดบางอยาง

เลือกรูปแบบปอป-อัป รูปแบบไอคอนถาดกระดาษ หรือทั้งสองอยางเพื่อการแจงขอมูล การแจงขอมูลแบบปอป-อัปจะปรากฏ
ขึ้นเฉพาะในกรณีที่เคร่ืองพิมพกําลังทําการพิมพจากคอมพิวเตอรที่คุณตัง้คาการแจงเตือนเอาไว

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล

ใช HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาอีเมลแอดเดรสไดถึง 2 อีเมลแอดเดรสเพื่อรับการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง
คุณสามารถระบุเหตุการณอ่ืน ๆ เชน หมึกเหลือนอย หรือกระดาษติด สําหรับแตและอีเมลแอดเดรสได ปอนขอมูลของ
เซิรฟเวอรอีเมลที่จะสงการแจงขอมูลดวยอีเมลของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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แฟกซ

ใชแถบ แฟกซ ของ HP ToolboxFX เพ่ือทํางานเก่ียวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ แถบ แฟกซ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยัง
หนาหลักตอไปน้ี:

● งานเกีย่วกับแฟกซ ตัง้คาโหมดรับแฟกซ

● สมุดโทรศพัทของแฟกซ เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทศัพทของเคร่ืองพิมพ

● บันทกึการสงแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่สงจากเครื่องพิมพ

● บันทกึการรบัแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่เคร่ืองพิมพไดรับ

● แฟกซทีถู่กล็อค เพ่ิม ลบ หรือดูหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อค

● คณุสมบัตขิองขอมูลแฟกซ จัดการกับพื้นท่ีวางที่ใชจัดเก็บแฟกซบนคอมพิวเตอรของคุณ การตัง้คาเหลาน้ีจะมีผลใน
กรณีที่คุณเลือกสงหรือรับแฟกซระยะไกลจากคอมพิวเตอรของคุณ

งานของแฟกซ

คุณสามารถใชตัวเลือกสามตัวเลือกดงัตอไปน้ีเม่ือรับแฟกซ:

● พิมพแฟกซ คุณสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหมีขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือแจงใหทราบเม่ือมี
การพิมพแฟกซ

● รับแฟกซบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ คณุยงัสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร
ของคณุ เพ่ือแจงใหคุณทราบวามีแฟกซสงเขามา หากตอเคร่ืองแฟกซเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง จะมีการ
กําหนดใหคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดยีวเทาน้ันเปนเคร่ืองที่รับแฟกซ

● สงตอแฟกซไปยงัเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหน่ึง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับงานของแฟกซ โปรดดูที่ แฟกซ ในหนา 107

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สมุดโทรศพัทแฟกซ

ใชสมุดโทรศัพทของแฟกซของ HP ToolboxFX เพ่ือเพ่ิมและลบบุคคลหรือกลุมในรายการโทรดวน, นําเขาสมุดโทรศัพท
จากแหลงขอมูลตางๆ และปรับปรุงและจัดการรายชือ่ผูตดิตอ

● หากตองการเพิ่มผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณตองการ
ระบุ พิมพชือ่ผูตดิตอในหนาตาง ชือ่ผูตดิตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ คลิก เพิ่ม

● หากตองการเพิ่มกลุมผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณตอง
การระบุ คลิก เพิม่กลุม ดับเบิลคลิกที่ชื่อผูตดิตอจากรายการทางดานซายเพ่ือยายมาไวที่รายชือ่กลุมทางดานขวา หรือ
เลือกชื่อทางดานซายและคลิกลูกศรที่เหมาะสม เพ่ือยายชื่อน้ันมาไวท่ีรายชื่อกลุมทางดานขวา คุณยังสามารถใชทั้งสอง
วิธีน้ันเพ่ือยายชื่อจากดานขวามาไวที่ดานซาย เม่ือคณุสรางกลุมเสร็จแลว ใหพิมพชื่อลงในหนาตาง ชือ่กลุม และคลิก
ตกลง

● หากตองการแกไขรายชือ่โทรดวนแตละรายการที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพ่ือเลือก และคลิก ปรับ
ปรุง พิมพการเปลี่ยนแปลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก ตกลง

● หากตองการแกไขรายชือ่โทรดวนแตละรายการที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพ่ือเลือก และคลิก ปรับ
ปรุง เปล่ียนแปลงตามที่ตองการ และคลิก ตกลง

● หากตองการลบรายชือ่ออกจากรายการโทรดวน ใหเลือกรายชื่อน้ัน และคลิก ลบ

● ในการยายรายชื่อโทรดวน ใหเลือกรายชื่อน้ัน และคลิก ยาย หรือเลือก ยาย และระบุรายชื่อในกลองโตตอบ เลือก แถว
ถดัไปทีว่าง หรือระบุหมายเลขของแถวที่คุณตองการยายรายชือ่
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หมายเหต:ุ หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนท่ีชื่อเดิม

● หากตองการนําเขาผูตดิตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express
ใหคลิก นาํเขา/สงออกสมุดโทรศพัท เลือกตัวเลือก นาํเขา และคลิก ถดัไป เลือกโปรแกรมซอฟตแวรที่เหมาะสม เล่ือนไป
ที่ไฟลที่เหมาะสม และคลิก เสร็จสิ้น หากตองการสงออกผูติดตอจากสมุดโทรศัพท ใหคลิก นาํเขา/สงออกสมุดโทรศพัท
เลือกตัวเลือก นําเขา และคลิก ถัดไป ปอนชื่อไฟล หรือเบราสไปที่ไฟลที่คุณตองการใชสงออกผูติดตอ และคลิก เสรจ็
สิน้ คุณยงัสามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้งเลม

● ในการลบรายชื่อทั้งหมด ใหคลิก ลบทัง้หมด แลวคลิก ใช

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปน้ีสามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:

● (

● )

● +

● -

● *

● #

● R

● W

● .

● ,

● <ชองวาง>

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับแฟกซ โปรดดูที่ แฟกซ ในหนา 107
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บนัทกึการสงแฟกซ 

บันทึกการสงแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซที่สงลาสุดทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับการสงดังกลาว ซ่ึงรวม
ถึงวันที่และเวลาที่สง หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดงักลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลพัธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะแสดงรายละเอียดของสาเหตุที่ไมมีการสงแฟกซ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแฟกซ โปรดดูที่ แฟกซ ในหนา 107

บนัทกึการรบัแฟกซ

บันทึกการรับแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซท่ีไดรับทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับการรับแฟกซ ซ่ึงรวมถึง
วันที่และเวลาที่ไดรับ หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ

บันทึกการรับแฟกซสามารถใชบล็อคแฟกซในอนาคตได เลือกชองทําเคร่ืองหมาย แฟกซที่ถกูลอ็ค ถัดจากแฟกซที่ไดรับที่
แสดงในบันทึก

เม่ือคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพรับแฟกซ แฟกซดังกลาวจะมีลิงค ด ูการคลิกที่ลิงคน้ีคือการเปดหนาใหมที่ใหขอมูล
เก่ียวกับแฟกซ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลพัธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะมีรายละเอียดของสาเหตทุี่ไมไดรับแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแฟกซ โปรดดูที่ แฟกซ ในหนา 107

ลอ็คแฟกซ

แฟกซทีถ่กูลอ็ค จะแสดงรายการหมายเลขที่ถูกบล็อค เพ่ิม แกไข หรือลบหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคในแถบน้ี

ความชวยเหลอื

แถบ เอกสาร ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● การแกไขปญหา

● การสาธติแบบภาพเคลือ่นไหว

● คูมือผูใช ดูขอมูลเก่ียวกับการใช การประกัน ขอกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ HTML
และ PDF
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การตัง้คาระบบ

แถบ การตัง้คาระบบ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● ขอมูลอุปกรณ ดขูอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ เชน รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ และบุคคลที่สามารถติดตอได

● การจดัการกระดาษ เปล่ียนการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน และชนิด
ของกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน

● คณุภาพการพมิพ เปล่ียนการตั้งคาคุณภาพการพิมพของเคร่ืองพิมพ

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ หรือกระดาษมัน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนการตัง้คาระบบของเครื่องพิมพ เชน ภาษของเครื่องพิมพ และการแกปญหากระดาษติด

● บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

● การเรยีกเอกสารจากเครื่อง เปล่ียนการตั้งคาการเรียกเอกสารจากเครื่องพิมพ ซ่ึงเปนตวักําหนดความถ่ีที่
HP ToolboxFX จะรวบรวมขอมูลจากเครื่องพิมพ

● บนัทกึ/เรยีกคนืการตัง้คา บันทึกการตัง้คาปจจุบันของเคร่ืองพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คณุอาจใชไฟลน้ีเพ่ือโหล
ดการตั้งคาน้ีใหกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองอ่ืน หรืออาจเก็บไวเพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับมาใชการตัง้คาน้ีในภายหลัง

● รหัสผาน ตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ รหัสผานสามารถตั้งคาจากแผงควบคุมแผงควบคุม, HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ขอมลูอุปกรณ

ขอมูลอุปกรณของ HP ToolboxFX จะเปนที่เก็บขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพเพ่ือใชอางอิงตอไป ขอมูลที่ทานพิมพลงในชอง
ตางๆ เหลาน้ีจะปรากฏในหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลาน้ีได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือกการจัดการกระดาษของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาเร่ิมตน ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตวัเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบน
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ แผงควบคุม ในหนา 9

ตัวเลือกการจัดการงานพิมพท่ีนํามาใชไดเม่ือผลิตภัณฑน้ีไมมีส่ือที่ใชพิมพมี 3 ตัวเลือก ไดแก:

● เลือก รอใหปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลิก จากรายการ การดาํเนินการกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการ กระดาษหมดเวลา เพ่ือสงงานพิมพไปยงัถาดกระดาษถาดอื่น

ฟลด เวลากระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือก คุณสามารถระบุไดตั้งแต 0 ถึง 3600
วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

คณุภาพการพิมพ

ใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของงานพิมพ ตัวเลือกเหลานี้เปนตัวเลือก
เดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ แผงควบคุม ในหนา 9

ตัวเลือกที่นํามาใชควบคุมคุณภาพการพิมพมี 4 ตัวเลือก ไดแก ความละเอียด, REt (เทคโนโลยีการเพิ่มความละเอียด) ความ
เขมของงานพิมพ และโหมดประหยัดผงหมึก

● ความละเอียด เลือกความละเอียด 600 สําหรับงานพิมพทั่วไป และ Fast Res 1200 สําหรับงานพิมพคุณภาพสูง

● REt ทานสามารถเปด REt ซ่ึง HP จัดหาใหเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● ความเขมของงานพมิพ หากตองการงานพิมพที่มีความเขมมากขึ้น ใหเลือกตัวเลขที่สูงขึ้น หากตองการงานพิมพที่มี
ความเขมลดลง ใหเลือกตวัเลขที่ต่ําลง

● โหมดประหยดัผงหมึก เปดโหมดประหยัดผงหมึกเม่ือคุณกําลังพิมพงานทั่วไป โหมดประหยัดผงหมึกเปนคุณสมบัตทิี่
ชวยใหเคร่ืองพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณที่ลดลง การเลือกใชตัวเลือกน้ีจะชวยยืดอายุการใชงานผงหมึกและลดคา
ใชจายตอหนาใหลดนอยลง อยางไรก็ตาม คุณภาพการพิมพก็จะลดลงดวย ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสําหรับการ
พิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode
ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลับหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยงัเหลืออยู หากคุณภาพการพิมพเร่ิม
ลดต่ําลงในสถานการณเชนน้ี คุณจําเปนตองติดตัง้ตลับหมึกพิมพใหม แมวายงัมีผงหมึกเหลืออยูในตลับหมึกก็ตาม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

ชนดิกระดาษ

ใชตัวเลือก ประเภทกระดาษ ของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาโหมดการพิมพใหสอดคลองกับประเภทวัสดุพิมพตางๆ
เลือก โหมดการเรียกคนื เพ่ือรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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การตัง้คาระบบ

ใชตัวเลือกการตั้งคาระบบของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาทั่วไปสําหรับการทําสําเนา สงแฟกซ สแกน และพิมพ เชน
การแกปญหากระดาษตดิ และทําตอโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

บริการ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก HP ToolboxFX ใหวิธีที่สะดวกในการทําความสะอาด
เสนทางกระดาษ โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ ทําความสะอาดทางผานกระดาษจาก HP ToolboxFX ในหนา 176

การเรยีกเอกสารจากเครื่อง

คุณสามารถปดการเรียกเอกสารจากเครื่องของ HP ToolboxFX เพ่ือลดปริมาณการส่ือสารในเครือขาย แตจะเปนการปด
คุณสมบัติของ HP ToolboxFX บางอยาง: การแจงขอมูลแบบปอป-อัป อัปเดตบันทึกการใชแฟกซ ความสามารถรับแฟกซ
เขาเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ี และการสแกนโดยใชปุม สแกนไปที่

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

การตัง้คาการพมิพ

แถบ การตัง้คาการพมิพ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● การพมิพ เปล่ียนการตั้งคาพิมพของเคร่ืองพิมพที่เปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL5e ดูและเปล่ียนการตัง้คา PCL5

● PostScript ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคา PS

การพมิพ

ใชตัวเลือกการตั้งคาการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตัวเลือกเหลาน้ีเปนตัว
เลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ แผงควบคุม ในหนา 9

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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PCL 5e
ใชตัวเลือก PCL 5 เพ่ือกําหนดคาเม่ือคณุกําลังใชภาษาการพิมพ PCL 5 ตวัเลือกเหลาน้ีเหมือนกับตัวเลือกที่อยูบนเมนู
PCL5 บนแผงควบคุม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือก PostScript เม่ือทานกําลังใชภาษาการพิมพ HP Postscript Level 3 Emulation เม่ือมีการเปดตัวเลือก ขอผดิ
พลาดการพมิพ PostScript หนาขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดขอผดิพลาด
HP Postscript Level 3 Emulation

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

การตัง้คาเครอืขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบ การตัง้คาเครือขาย ของ HP ToolboxFX เพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขาย
สําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือเชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP
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เวบ็เซริฟเวอรในตวั
เคร่ืองพิมพน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใชขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและกิจกรรมเครือขายได เว็บ
เซิรฟเวอรทําหนาที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมเพ่ือการทํางานของโปรแกรมเว็บ ในแบบเดียวกับของระบบปฏิบัตกิาร เชน
Windows ที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ที่ทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ งานที่เกิดจากการใช
โปรแกรมเหลาน้ันอาจนํามาแสดงผลผานเว็บเบราเซอร 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 (ในการคนหา IP แอดเดรส ให
พิมพหนาแสดงคาคอนฟก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 158)

หมายเหต:ุ สําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh คณุสามารถใช EWS กับการเชื่อมตอแบบ USB หลังจากติดตัง้
ซอฟตแวร Macintosh ที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพแลว

คณุสมบตัิ

EWS จะชวยใหคุณสามารถดูสถานะเคร่ืองพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชนัการพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรได ดวย
EWS คุณจะสามารถปฏิบัติงานดังตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณ:

● ดขูอมูลสถานะเครื่องพิมพ

● ระบุอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดแูละพิมพหนาตาง ๆ ที่อยูภายในบางหนา

● เลือกภาษาที่แสดงในหนา EWS

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

● ตัง้คา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ (โปรดดูที่ การเปดการปองกันดวยรหัส
ผาน ในหนา 117)

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตัง้คาเครือขายใน EWS อาจปดใชงานซอฟตแวรหรือคุณสมบัติบางอยางของเครื่องพิมพ
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การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ใชงานกับเว็บเม่ือตองติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปกรณที่ตอพวง
เขากับเครือขายในระยะไกล อินเตอรเฟซเบราเซอรที่ใชงานไดกับซอฟตแวรน้ีจะชวยใหการจัดการระหวางแพลตฟอรมของ
อุปกรณตางๆ ทําไดงายขึ้น ไมวาจะเปนเคร่ืองพิมพของ HP หรือไมใช ก็ตาม ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึง
ชวยใหผูดูแลระบบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองพิมพไดกอนที่ผูใชจะไดรับผลกระทบจากปญหาน้ัน ดาวนโหลดซอฟตแวร
การบริหารขั้นสูงน้ีไดฟรีท่ี www.hp.com/go/webjetadmin_software 

หากตองการขอรับปล๊ักอินสําหรับ HP Web Jetadmin, คลิก ปลัก๊อิน และคลิกลิงค ดาวนโหลด ที่อยูติดกับชื่อปล๊ักอินที่คุณ
ตองการ ซอฟตแวร HP Web Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติวา ปล๊ักอินใหมจะมีเขามาเม่ือใด บนหนา
ผลติภัณฑใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อตอเขากับเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ

หากติดตั้งบนโฮสตเซิรฟเวอร ซอฟตแวร HP Web Jetadmin จะนํามาใชไดกับเคร่ืองไคลเอ็นตทุกเร่ืองผานทางเว็บเบรา
เซอรที่สนับสนุน เชน Microsoft Internet Explorer 6.0 สําหรับ Windows หรือ Netscape Navigator 7.1 สําหรับ
Linux. เรียกดูโฮสตของ HP Web Jetadmin

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใชกับ Java ได ไมสนับสนุนบนเคร่ืองแอปเปลพีซี
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คณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

การรกัษาความปลอดภยัเวบ็เซริฟเวอรในตวั

ใช EWS เพ่ือตั้งคารหัสผาน

หมายเหต:ุ รหัสผานสามารถตั้งคาจากแผงควบคุมแผงควบคุม, HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว

1. เปด EWS และคลิกแถบ ระบบ

2. คลิก รหสัผาน

3. ในชอง รหสัผาน ใหพิมพรหัสผานที่คณุตองการตั้ง และในชอง ยนืยนัรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานตัวน้ีอีกคร้ังเพ่ือยนืยัน
ส่ิงที่คุณเลือก

4. คลิก ใช เพ่ือบันทึกรหัสผาน

ลอ็คเมนขูองแผงควบคมุ

เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัตกิารปองกันดวยรหัสผานที่จะล็อครายการเมนูตางๆ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาการปองกันดวย
รหัสผาน โปรดดูที่ การเปดการปองกันดวยรหัสผาน ในหนา 117

รบัสวนตวั

คุณสมบัติรับสวนตวัชวยใหคุณสามารถเก็บแฟกซไวในหนวยความจํา โดยไมตองพิมพ จนกวาคุณจะไปท่ีเคร่ืองพิมพ และ
สามารถระบุ PIN เพ่ือพิมพแฟกซได โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การเปดคุณสมบัตกิารรับแฟกซสวนบุคคล ในหนา 117
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การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

ตรวจสอบและสั่งซือ้อุปกรณส้ินเปลอืง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณส้ินเปลืองผานทางแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ พิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง
หรือการด ูHP ToolboxFX Hewlett-Packard ขอแนะนําใหคณุส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพสํารองเม่ือขอความหมึกเหลือนอย
ของตลับหมึกพิมพปรากฏขึ้นคร้ังแรก ใชตลับหมึกพิมพของ HP ของแทตลับใหมเพ่ือใหสามารถดขูอมูลอุปกรณส้ินเปลืองตอ
ไปน้ีได:

● อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาที่เหลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาที่พิมพไปแลว

● ขอมูลอ่ืนๆ ของอุปกรณส้ินเปลือง

หมายเหต:ุ หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถตั้งคา HP ToolboxFX เพ่ือแจงขอมูลใหคุณทราบทางอีเมล
เม่ือตลับหมึกพิมพมีหมึกเหลือนอย ในกรณีที่เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง คณุสามารถตั้งคา
HP ToolboxFX ใหแจงเตอืนคุณเม่ืออุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด

ตรวจสอบสถานะอปุกรณสิ้นเปลอืงโดยการใชแผงควบคุม

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● ตรวจสอบแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงจะแสดงขึ้นเม่ือตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลือนอยหรือไมมีเลย แผงควบคุม
ยงัจะแสดงใหทราบ เม่ือมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP เปนคร้ังแรก

● พิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง และตรวจสอบระดับอุปกรณส้ินเปลืองบนหนาน้ัน

หากระดับอุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด คุณสามารถส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน หรือทางโทรศพัทจากตัวแทนจําหนาย
ในพ้ืนที่ของ HP โปรดดหูมายเลขชิ้นสวนที่ ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมและการสั่งซ้ือ ในหนา 223 ไปที่ www.hp.com/
go/ljsupplies เพ่ือส่ังซ้ือแบบออนไลน

ตรวจสอบสถานะอปุกรณสิ้นเปลอืงโดยใช HP ToolboxFX
คุณสามารถกําหนดคา HP ToolboxFX ใหแจงเตอืนคุณเม่ืออุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด เลือกรับการแจงเตอืนทางอีเมล เปน
ขอความแบบปอป-อัป หรือไอคอนทาสกบาร
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การเกบ็อุปกรณสิ้นเปลอืง

ทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือเก็บตลับหมึกพิมพ:

● อยาเอาตลับหมึกพิมพออกจากกลองจนกวาคุณตองการจะใชงาน

ขอควรระวงั: อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาท ีเพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพเสีย

● โปรดดชูวงอุณหภูมิของการใชงานและการเก็บรักษาที ่ขอกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดลอม ในหนา 235

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในตําแหนงแนวนอน

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในที่แหง ไมมีแสง และหางจากความรอนหรือแหลงกําเนิดคล่ืนแมเหล็ก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัอปุกรณสิน้เปลืองทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนอุปกรณใหมหรือนํามาผลิต
ใหม เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ันไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได การ
บริการหรือซอมแซมเน่ืองจากการใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP ไมอยูในการรับประกันของเคร่ืองพิมพน้ี

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอม
โปรดติดตอศูนยแจงเร่ือง HP ของปลอม เม่ือเคร่ืองพิมพหรือ HP ToolboxFX ระบุวาตลับหมึกพิมพไมใชตลับหมึกพิมพ
ของ HP และคณุคิดวาเปนของแท HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งดําเนินการแก
ปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชอุปกรณของแทขอ HP หากคุณสังเกตุเห็นส่ิงตอไปน้ี:

● คณุพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกต ิ(เชน แถบดึงหรือกลองบรรจุแตกตางจากเดิม)

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรฟรีไปที:่ 1-877-219-3183

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรเก็บเงินปลายทาง โดยติดตอโอเปอเรเตอรและขอโทรแบบเก็บเงินปลายทางไปยงั
หมายเลขโทรศพัท 1-770-263-4745. หากคุณไมสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได ตัวแทนที่ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอมที่สามารถสนทนาดวยภาษาของคุณไดจะเปนผูชวยเหลือคุณ หรือหากไมมีตัวแทนในศูนยที่สามารถสนทนาดวยภาษา
ของคุณได HP จะติดตอบริการแปลภาษาตามสายหลังจากที่รับสายของคุณภายในหน่ึงนาท ีทั้งน้ี บริการดงักลาวจะแปลบท
สนทนาระหวางคุณและตัวแทนของศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม

รไีซเคลิอุปกรณสิ้นเปลอืง

หากตองการติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP ใหทําตามคําแนะนําที่อยูในกลองบรรจุอุปกรณน้ัน หรือดูที่คูมือในการเร่ิมตน
ใชงานเคร่ืองพิมพ

หากตองการรีไซเคิลอุปกรณส้ินเปลือง ใหนําอุปกรณส้ินเปลืองที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุอุปกรณส้ินเปลืองใหมมา แลวใชฉลาก
สงคนืที่มาพรอมกัน เพ่ือสงอุปกรณดังกลาวกลับไปยงั HP เพ่ือรีไซเคลิ โปรดดขูอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคลิ ซ่ึงให
มาพรอมกับอุปกรณส้ินเปลือง HP ใหมทุกรายการ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรีไซเคิลของ HP ที่ อุปกรณส้ินเปลือง
สําหรับงานพิมพของ HP LaserJet ในหนา 239
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การเกลี่ยผงหมึก

หากมีสวนที่ซีดจางปรากฏบนหนาที่พิมพ คุณอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวไดโดยการเกล่ียผงหมึก

1. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

2. ในการเกลี่ยผงหมึก ใหเขยาตลับหมึกพิมพเบาๆ จากขางหนาไปขางหลัง

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในเครื่องพิมพ และปดชองใสตลับหมึกพิมพ หากงานพิมพยงัคงซีดจางหรือไมสามารถยอม
รับได ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

เปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืง

ตลับหมกึพมิพ

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. จับที่ที่จับของตลับหมึกพิมพ และดงึตลับหมึกพิมพออกตรง ๆ เพ่ือนําออกจากเครื่อง โปรดดูที่ขอมูลการรีไซ
เคิลดานในของกลองใสตลับหมึกพิมพ
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3. นําตลับหมึกพิมพตลับใหมออกมาจากหอบรรจุ แลวเขยาไปทางหนาและหลัง

4. แกะฝาครอบสีสมออกจากตลับหมึกพิมพ และดงึแถบสีสมออกมาตรงๆ เพ่ือแกะเทปออก

5. ใสตลับหมึกพิมพลงในเคร่ืองพิมพจนกระทั่งตลับหมึกแนนเขาที่
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6. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น นํ้ารอนจะทําใหผง
หมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษ

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

รอยดาง รอยเปอน

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษจาก HP ToolboxFX

ใช HP ToolboxFX เพ่ือทําความสะอาดทางผานกระดาษ น่ีคือวิธีการทําความสะอาดที่แนะนํา หากคุณไมสามารถเขาถึง
HP ToolboxFX ใหใชวิธีการใน ทําความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ในหนา 177

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเปดอยู และอยูในสถานะ พรอม และใสวัสดุพิมพดงักลาวในถาดปอนกระดาษหลัก
หรือถาด 1

2. เปด HP ToolboxFX คลิกที่เคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ การตัง้คาระบบ

3. คลิกแถบ บรกิาร และคลิก เริม่

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ
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ทาํความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

หากคณุไมสามารถเขาถึง HP ToolboxFX คณุสามารถพิมพและใชหนาทําความสะอาดจากแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพได

1. กด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคนหาเมนู บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือคนหา โหมกการทําความสะอาด และกด ตกลง

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือยืนยัน และเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

ทาํความสะอาดชดุลูกกลิง้ดงึกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
หาก ADF มีปญหาในการปอนเอกสาร ใหทําความสะอาดชุดลูกกล้ิงดึงกระดาษของ ADF

1. ปดเคร่ืองพิมพ และถอดสายไฟออก

2. เปดฝา ADF

3. หมุนชดุลูกกล้ิงขึน้ เชด็ใหสะอาด และหมุนลูกกล้ิงจนกวาชุดลูกกล้ิงจะสะอาด
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4. ดนัชุดลูกกล้ิงกานสีเขยีวลงมา แลวปดฝาครอบ ADF

หมายเหต:ุ หากเกิดปญหากระดาษติดใน ADF โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ือง

ทาํความสะอาดดานในฝาปด

ฝุนเล็กนอยสามารถสะสมอยูที่ดานในฝาปดเอกสารที่มีสีขาว ซ่ึงอยูใตฝาปดของเคร่ืองได

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และยกฝาปดขึ้น

2. ทําความสะอาดพื้นสีขาวดานในฝาปดดวยผานุมหรือฟองนํ้าที่ชุบนํ้าสบูออนๆ และนํ้าอุน คอยๆ เช็ดเศษฝุนละอองออก
หามออกแรงขัดดานในฝาปด

3. และทําความสะอาดแถบเครื่องสแกนที่อยูตดิกับกระจกของเครื่องสแกน ADF ดวย

4. เช็ดใหแหงดวยผาชามัวรหรือผานุม

ขอควรระวงั: หามใชกระดาษเช็ด เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนที่ดานในฝา

5. หากพบวาดานในฝาปดยังไมสะอาดพอ ใหทําความสะอาดซํ้าอีกคร้ัง โดยใชผาหรือฟองนํ้าชุบไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอลพอหมาด จากน้ันใชผาชบุนํ้าหมาดเชด็ทําความสะอาดอีกคร้ัง
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การทาํความสะอาดภายนอกเครื่อง

ใหใชผาเน้ือนุมที่ไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพ่ือเชด็ฝุน คราบหมึก และส่ิงสกปรกที่ติดอยูภายนอกเครื่องพิมพ

อปัเดตเฟรมแวร

อัปเดตเฟรมแวรและคําแนะนําการติดตั้งของเคร่ืองพิมพน้ีอยูที ่www.hp.com/support/ljm1522 คลิก Downloads
and drivers คลิกระบบปฏิบัติการ และเลือกดาวนโหลดเฟรมแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ
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12 แกไขปญหา

● รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

● นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

● 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 พรอม ปรากฏบนแผงควบคมุ
ของเครือ่งพมิพหรือไม

แผงควบคุมควรทาํงานไดอยางปกติ
โดยไมปรากฏขอความแสดงขอผดิ
พลาดใด ๆ

แผงควบคมุแสดงขอผิดพลาด โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 185
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

3 พมิพหนาขอมลูไดหรอืไม?

พมิพหนากําหนดคาคอนฟเกอเรชัน
โปรดดทูี ่หนาขอมูล ในหนา 158

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม

โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 185
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP
โปรดดูที ่กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 49

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 176

4 เครือ่งพมิพทาํสาํเนาไดหรือไม

วางหนาการกาํหนดลงใน ADF เพือ่
ทําสําเนา รายงานดังกลาวควรปอน
ผาน ADF ไดอยางสม่ําเสมอ และ
เคร่ืองพมิพควรพิมพสําเนาไดโดยไม
มีปญหาคุณภาพของการพมิพ ทํา
สําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนดวย

สําเนาจาก ADF มีคณุภาพไมดี หากคุณพอใจกบัคุณภาพการพิมพจากการทดสอบ
ภายในและสําเนาจากแทนสแกนแนวราบ ใหทํา
ความสะอาดทีแ่ถบการสแกนที ่ADF โปรดดูที ่ทํา
ความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหนา 103

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP
โปรดดูที ่กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 49

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 176

สําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนมีคณุภาพไมดี 1. หากคุณพอใจกบัคุณภาพการพิมพจากการทด
สอบภายในและสําเนาจาก ADF ใหทําความ
สะอาดทีก่ระจกสแกนแบบแนวราบ โปรดดูที่
ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ในหนา 103

2. หากปญหายงัคงมีอยูหลังดาํเนนิการดังกลาว
แลว โปรดด ู ปญหาเกีย่วกบัการทาํสําเนา
ในหนา 208

5 เครือ่งพมิพสงแฟกซไดหรือไม

กด เร่ิมการสงแฟกซ เพื่อตรวจสอบวา
มีสัญญาณหมุนหมายเลข (ใชหฟูง
หากจําเปน) ลองพยายามสงแฟกซ

สายโทรศพัทไมทํางาน หรือไมไดเสียบปล๊ัก
เคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพท

ตรวจสอบวา ไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับสาย
โทรศัพททีคุ่ณเชือ่วาทํางานแลว

สายโทรศพัทเสีย หรือตอเขากบัขั้วตอผดิอัน 1. ลองเสียบสายโทรศัพทเขากบัขั้วตออื่น

2. ลองใชสายโทรศพัทเสนใหม
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หมายเลขขัน้
ตอน

ขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอง ปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ วธิแีกไข

6 เครือ่งพมิพรบัแฟกซไดหรือไม

ใชเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่นเพือ่สง
แฟกซไปทีเ่คร่ืองพิมพ ถามี

ใชเคร่ืองพมิพรวมกับอปุกรณโทรศัพทหลายเครื่อง
เกนิไป หรือไมไดตออุปกรณโทรศพัทตามลําดบัทีถู่ก
ตอง

ตรวจดูใหแนใจวา HP LaserJet M1522 MFP
เปนอุปกรณเพยีงอยางเดยีวทีอ่ยูบนสายโทรศพัท
และลองรับแฟกซอีกคร้ัง

การตั้งคาแฟกซของเคร่ืองพมิพไมถกูตอง ตรวจสอบและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเคร่ืองพิมพ
โปรดดทูี ่การเปลี่ยนการตั้งคาแฟกซ ในหนา 118

7 เครือ่งพมิพพมิพจากคอมพวิเตอรได
หรือไม

ใชโปรแกรมการประมวลผลคําเพือ่
สงงานพิมพไปทีเ่คร่ืองพิมพ

ตดิตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตัง้ซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

เลือกไดรเวอรทีไ่มถูกตอง เลือกไดรเวอรทีเ่หมาะสม

เกิดปญหาพอรตไดรเวอรในโปรแกรม Microsoft
Windows

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

8 เครือ่งพมิพสแกนไปทีค่อมพวิเตอร
หรือไม

เร่ิมตนการสแกนจากซอฟตแวรพื้น
ฐานบน
เดสกทอ็ปของเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

ตดิตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตัง้ซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

หากยังเกดิขอผิดพลาดอยู ใหปดเคร่ืองพิมพ กอนเปดอีกคร้ัง
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นาํคาที่ระบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาทั้งหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษ
แฟกซ หมายเลขโทรศัพท การโทรดวน และแฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: กระบวนการน้ียงัลบหมายเลขแฟกซ และชือ่ที่เก่ียวของกับปุมแบบกดปุมเดียวและรหัสโทรดวน และลบหนา
ทั้งหมดที่เก็บอยูในหนวยความจํา จากน้ันเคร่ืองพิมพจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา ( )

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เรยีกคนืคาเริ่มตน และกด ตกลง

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ขอความบนแผงควบคมุ
ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไป ขอความบนแผงควบ
คุมเปนตัวระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หากเหมาะสม เม่ือ
เคร่ืองพิมพกําลังรับคําส่ังแฟกซขอมูล พิมพขอมูล หรือสแกน ขอความบนแผงควบคุมจะแสดงสถานะเหลาน้ี นอกจากน้ัน ขอ
ความการแจงขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ยงัเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใชกระ
ทําการบางอยาง

ขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

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

ตารางขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ในการแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ โปรดดทูี่ การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ ในหนา 142
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10.0000 ความจําอปุกรณผดิพลาด ตลับหมึกพมิพมีขอผดิพลาด E-label การติดตั้งตลับหมึกพิมพอกีคร้ัง

ปดเคร่ืองพิมพ กอนเปดอีกคร้ัง

หากยังแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับหมึก

10.1000 ความจําอปุกรณผดิพลาด ตลับหมึกพมิพไมมี E-label การติดตั้งตลับหมึกพิมพอกีคร้ัง

ปดเคร่ืองพิมพ กอนเปดอีกคร้ัง

หากยังแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับหมึก

กระดาษตดิใน (บริเวณ) เปดชองและดงึกระดาษทีต่ดิ
ออก

มีกระดาษตดิอยูในสวนใดสวนหนึง่ตอไปนี้:
บริเวณดรัม, บริเวณฟวเซอร, บริเวณปอนกระดาษ
อุปกรณพิมพสองดาน, บริเวณรับอุปกรณกระดาษ
พิมพสองดาน และบริเวณดึงกระดาษอุปกรณพมิพสอง
ดาน

นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 192

กระดาษตดิในถาด # ดงึกระดาษทีต่ดิออก และกด
ตกลง

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในถาดปอนกระดาษ นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 192

การสือ่สารของกลไกผดิพลาด เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารของกลไก
การพิมพ

นีเ่ปนเพยีงขอความเตือนเทานั้น งานพมิพอาจไดรับ
ผลกระทบ

การสแกนถกูยกเลกิ ลบเอกสาร มีการกดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน ในขณะที่
กําลังดงึกระดาษจาก ADF ขั้นตอนการยกเลิกนี้จะไม
ลบ ADF ออกโดยอัตโนมัติ

นาํกระดาษทีต่ดิออก โปรดดทูี ่นาํกระดาษตดิออกจาก
ADF ในหนา 193 หลังจากนัน้ จึงนํากระดาษทีอ่ยูใน
ถาด ADF ออก กอนเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

การสงถกูยกเลกิ นาํเอกสารออก มีการกดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน ในขณะที่
กําลังดึกระดาษจากถาด ADF ขั้นตอนการยกเลิกนีจ้ะ
ไมลบ ADF ออกโดยอัตโนมัติ

นาํกระดาษทีต่ดิออก โปรดดทูี ่นาํกระดาษตดิออกจาก
ADF ในหนา 193 หลังจากนัน้ จึงนํากระดาษทีอ่ยูใน
ถาด ADF ออก กอนเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

ขอผดิพลาดขณะสแกน ไมสามารถเชือ่มตอ เคร่ืองพมิพไมสามารถสงขอมูลการสแกนไปทีเ่คร่ือง
คอมพวิเตอร

ตรวจสอบวา สายเคเบิลทีใ่ชเชื่อมตอไมหลุดหลวมหรือ
ชาํรุดเสียหาย เปล่ียนสายเคเบิลหากจําเปน และลอง
สแกนอีกคร้ัง

ชอง ADF เปดอยู ฝา ADF เปดอยู หรือเซ็นเซอรทํางานผดิปกติ ดใูหแนใจวาไดปดฝา ADF แลว

ถอด ADF ออกและติดตัง้ใหม
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หากขอความนีย้งัปรากฏ ใหปดเคร่ืองพมิพโดยปดที่
สวิตชบนตัวเคร่ือง รออยางนอย 30 วินาท ีแลวจึงเปด
เคร่ืองขึน้มาใหม และรอใหเคร่ืองพมิพเร่ิมตนการทํา
งานอีกคร้ัง

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ชองเปดอยู ฝาปดตลับหมึกพมิพเปดอยู ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลบัหมกึพมิพสดีาํทีใ่ชแลวถกูนาํมาใช

หรือ

ในการยอมรบั ใหกด ตกลง

ตดิตั้งหรือยายตลับหมึกพิมพทีใ่ชแลว กด ตกลง เพือ่กลับสูสถานะ พรอม

ตวัเครือ่งผดิพลาด กด ตกลง เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดในกลไกการพิมพ นี่เปนเพยีงขอความเตือนเทานั้น งานพิมพอาจไดรับ
ผลกระทบ

ตดิตัง้ตลบัหมึกสดีาํ ไมมีการตดิตัง้ตลับหมึกเมื่อปดฝา ติดตัง้ตลับหมึกพิมพ

ตดิตัง้อปุกรณสิน้เปลอืงทีไ่มใชของ HP ตดิตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองใหมทีไ่มใชของ HP ขอความ
นีจ้ะปรากฏอยูหลายวินาท ีและเคร่ืองพมิพจะกลับสู
สถานะ พรอม

หากคุณเชือ่วา คณุซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โปรด
โทรตดิตอสายดวนแจงเร่ือง HP ปลอมไดทีห่มายเลข
1-877-219-3183 การใชบริการหรือซอมแซมอัน
เปนผลมาจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP
จะไมอยูในความคุมครองของการรับประกนัของ HP

ตดิทีอ่ปุกรณปอนกระดาษ DATE/TIME ไมมีการนํากระดาษทีต่ดิออกจาก ADF นบัจาก
กระดาษตดิกอนหนา

นํากระดาษทีต่ดิออก

ตดิทีอ่ปุกรณปอนกระดาษ นาํออกและใสใหม มีกระดาษตดิอยูในถาด ADF เปดชองปลดล็อคเอกสาร นํากระดาษทีต่ิดออก ปดชอง
ปลดล็อคเอกสาร และปอนกระดาษลงในถาด ADF
ใหม

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ปอนดวยมอื <SIZE> <TYPE> กด ตกลง เพือ่ใชสือ่
ทีม่ี

โหมดการพมิพแบบการปอนดวยมือ ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก

พมิพผดิ กด ตกลง พมิพผดิเนือ่งจากปอนกระดาษลาชา ใสกระดาษใหม

ยงัไมไดดงึกระดาษ กด ตกลง เคร่ืองพมิพไมสามารถดึงกระดาษ ใหตรวจสอบวา ไดใสกระดาษเขาไปในถาดไดลึกพอ
สมควรแลว ในถาด 1 ใหตรวจสอบวาตัวกัน้ความยาว
ของกระดาษอยูในตําแหนงท่ีถกูตองสําหรับขนาด
กระดาษทีคุ่ณกําลังใช

ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง และกด การตั้ง
คา เพื่อทํางานตอไป

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

รายการไมถกูตอง ขอมูลหรือการตอบรับไมถกูตอง แกไขรายการใหถกูตอง

ลบการตัง้คาแลว DATE/TIME เคร่ืองพมิพไดลบขอมูลการตัง้คาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานทีเ่หมาะสมอีกคร้ัง

สัง่ตลบัหมกึพมิพสีดาํ ตลับหมึกพมิพเหลือนอย สั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม

สาํเนาถกูยกเลกิ นาํเอกสารออก มีการกดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน ในขณะที่
กําลังดึงกระดาษจาก ADF ขั้นตอนการยกเลิกนีจ้ะไม
ลบ ADF ออกโดยอัตโนมัติ

นํากระดาษทีต่ดิออก โปรดดทูี ่นาํกระดาษตดิออกจาก
ADF ในหนา 193 หลังจากนัน้ จึงนํากระดาษทีอ่ยูใน
ถาด ADF ออก กอนเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง
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สือ่สารขดัของ [Receiver CSID] เกดิขอผิดพลาดในการสือ่สารของแฟกซระหวาง
เคร่ืองพิมพและผูรับ

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง ถอดสาย
โทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพเขากบัแจ็คสําหรับเสี
ยบสายโทรศพัททีเ่หลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

สือ่สารขดัของ [Sender CSID] เกดิขอผิดพลาดในการสือ่สารของแฟกซระหวาง
เคร่ืองพิมพและผูสง

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง ถอดสาย
โทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพเขากบัแจ็คสําหรับเสี
ยบสายโทรศพัททีเ่หลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

หนวยความจาํเหลอืนอย กด ตกลง หนวยความจําของเครื่องพิมพเกอืบเตม็แลว ปลอยใหเคร่ืองพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกด การตัง้คา
เพื่อยกเลิกงาน

หนวยความจาํเหลอืนอย ทาํสาํเนาเพยีงชดุเดยีว เคร่ืองพมิพมีหนวยความจําไมพอท่ีจะทําสําเนางานที่
เรียงลําดับไวแลวจนเสร็จ

แยกงานพมิพนัน้ออกเปนงานพมิพที่เล็กลงกวาเดมิ
โดยมีจํานวนหนาท่ีลดนอยลง

หนวยความจาํเหลอืนอย ทาํสาํเนาเพยีงชดุเดยีว กด
ตกลง

เคร่ืองพิมพจะทําสําเนาจนเสร็จหนึง่ฉบับ สวนสําเนาที่
เหลือจะถูกยกเลิก เนือ่งจากหนวยความจําเหลือเหลือ
นอย

กด ยกเลิก เพื่อลบขอผิดพลาด แยกงานพิมพนัน้ออก
เปนงานพิมพที่เล็กลงกวาเดมิ โดยมีจํานวนหนาทีล่ด
นอยลง

หนวยความจาํเหลอืนอย ลองอกีครัง้ในภายหลงั เคร่ืองพมิพมีหนวยความจําไมพอท่ีจะเร่ิมงานใหม รอจนกวางานปจจุบันจะเสร็จ กอนเร่ิมตนงานใหม

หนาเอกสารซบัซอนเกนิไป กด ตกลง เคร่ืองพมิพไมสามารถพมิพหนาปจจุบันไดเนือ่งจาก
ความสลับซับซอนของเอกสารหนานั้น

กด การตั้งคา ( ) เพือ่ลบขอความ

ปลอยใหเคร่ืองพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกด ยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกงาน

อปุกรณปอนกระดาษไมดงึกระดาษ ปอนใหม เคร่ืองพมิพไมดงึกระดาษทีอ่ยูในถาด ADF นาํกระดาษทีอ่ยูในถาด ADF ออก และใสกลับเขาไป
ใหม

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษของ ADF โปรดดูที่
ทําความสะอาดชดุลูกกล้ิงดึงกระดาษของอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ในหนา 177

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

อปุกรณไมวาง ลองอกีครัง้ในภายหลงั เคร่ืองพมิพกําลังทาํงานคางอยู รอใหเคร่ืองพมิพทํางานปจจุบันจนเสร็จ

เกดิขอผดิพลาดทีอ่ปุกรณ กด ตกลง กลไกผดิพลาดทั่วไป นีเ่ปนเพยีงขอความเตือนเทานั้น งานพมิพอาจไดรับ
ผลกระทบ

เครือ่งสแกนสาํหรบัสแกนจากคอมพวิเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรใชเคร่ืองพิมพเพือ่ทําการสแกน รอจนกระทัง่เคร่ืองคอมพวิเตอรสแกนเสร็จ หรือยก
เลิกการสแกนจากซอฟตแวรเคร่ืองคอมพวิเตอร หรือ
กด ยกเลิก

ใชพอดหีนาไดบนแทนสแกนเทานัน้ ใชคณุสมบัตกิารยอ/ขยายสําเนา (เรียกวา “พอดีกบั
กระดาษ”) กบัสําเนาทีส่รางจากเครื่องสแกนแบบแทน
เทานัน้

ใชเคร่ืองสแกนแบบแทนหรือเลือกการตัง้คาอื่น
สําหรับการยอ/การขยาย

ตาราง 12-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน  (ตอ)
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ใสกระดาษ กระดาษหมดในถาดที่มีอยูทัง้หมด ใสกระดาษลงในถาด

ใสถาด # <TYPE> <SIZE> กด ตกลง เพือ่ใชสือ่ทีม่ี เคร่ืองพมิพกําลังประมวลผลงานพิมพ แตถาดทีเ่หมาะ
สมไมมีกระดาษ

กด ตกลง เพือ่ใชวัสดุพมิพที่มีอยู

ใสถาด # กด ตกลง โหมดพิมพสองหนาดวยตัวเอง “#” คอืหมายเลขถาดที่
จะพิมพงานคร่ึงแรก

ใสกระดาษในถาดทีถ่กูตอง

ใสถาด 1 <PLAIN> <SIZE> / โหมดการทาํความ
สะอาด ตกลง เพือ่เริ่มตน

พรอมตกระดาษโหมดการทาํความสะอาด กด ตกลง เพือ่เร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาด

ใสถาด 1 <TYPE> <SIZE> กด ตกลง เพือ่ใชสือ่ทีม่ี เคร่ืองพมิพกําลังประมวลผลงานพิมพ แตไมมีถาดที่
เหมาะสม

กด ตกลง เพือ่ใชการตัง้คาถาดทีม่ีอยู

ไดรเวอรไมถกูตอง กด ตกลง คณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทีไ่มถกูตอง เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพทีเ่หมาะสมสําหรับ
เคร่ืองพิมพของคุณ

ตาราง 12-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตือน  (ตอ)
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ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง-ตาราง

ตาราง 12-2  ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

50.x ฟวเซอรผดิพลาด 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/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

52 เครือ่งสแกนผดิพลาด เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

55.4 ผดิพลาด ปดกอนเปด เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากการหมดเวลาสือ่สาร
ของกลไก

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

79 ขอผดิพลาด ปดกอนเปด เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟรมแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากคุณเพ่ิงติดตัง้ DIMM หนวยความจําลงใน
เคร่ืองพมิพ ใหปดเคร่ืองพมิพ และถอด DIMM หนวย
ความจําออกมา กอนตดิตัง้กลับเขาไปอีกคร้ัง เพือ่ตรวจ
สอบวา ไดติดตัง้อยางถกูตองแลว กอนเปดเคร่ืองพมิพ
อีกคร้ัง

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ
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หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ขอผดิพลาด 49 ปดกอนเปด เคร่ืองพมิพเกิดขอผิดพลาดจากซอฟตแวรในตวัภาย
ใน

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ผดิพลาด # เครือ่งสแกน ปดกอนเปด เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในสวนชุดสแกนเนอร ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ปญหาหนาจอแผงควบคมุ
ขอควรระวงั: ไฟฟาสถิตอาจทําใหเกิดเสนหรือจุดสีดํารบกวนบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพได อยาสัมผสัหนาจอ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หากมีความเปนไปไดวาคณุมีการสะสมประจุไฟฟาสถิต (เชน เดินบนพรมในสภาพแวดลอมที่มี
ความชื้นต่ํา)

เสนหรือจุดอาจรบกวนปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ หรือหนาจออาจวางเปลาหากเครื่องพิมพถูกตัง้วางไวใน
สนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก ในการแกไขปญหาน้ี ใหดําเนินการดงัน้ี:

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ยายเคร่ืองพิมพออกจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก

3. เปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง
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แกปญหากระดาษติด

สาเหตขุองปญหากระดาษตดิ

ในบางครั้ง กระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพอ่ืนๆ อาจติดระหวางพิมพงาน ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจาก:

● ใสกระดาษในถาดไมเหมาะสมหรือใสกระดาษมากเกินไป หรือไมไดตั้งตวัก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสม

● มีการใสหรือนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษระหวางงานพิมพ หรือถาดถูกดึงออกจากเครื่องพิมพระหวางงาน
พิมพ

● เปดชองสําหรับใสตลับหมึกพิมพคางไวในระหวางพิมพงาน

● มีกระดาษสะสมอยูในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอยู

● ส่ือสําหรับพิมพที่ใชไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูท่ี กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 49

● ส่ือที่ใชพิมพชํารุดเสียหาย หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยูบนส่ือน้ัน เชน ลวดเย็ลกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

● สภาพแวดลอมในการเก็บส่ือสําหรับพิมพชื้นหรือแหงเกินไป โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 49
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ตาํแหนงทีก่ระดาษมกัตดิ

กระดาษอาจตดิในบริเวณตอไปน้ี

● ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

● ในบริเวณกระดาษเขา

● ในบริเวณกระดาษออก

● ภายในเคร่ืองพิมพ

คนหาและนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาถัดไป หากกระดาษติดในบริเวณที่ไมสามารถมองเห็นได
ใหดูที่ภายในเคร่ืองพิมพกอน

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเคร่ืองพิมพได ซ่ึงปญหาน้ีจะหายไปเองหลังจากที่พิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

นาํกระดาษตดิออกจาก ADF
ในบางครั้ง อาจเกิดปญหากระดาษติดระหวางการสงแฟกซ การทําสําเนาหรือการสแกน

คุณจะไดัรับคําเตอืนถึงปญหากระดาษติดจากขอความ กระดาษตดิทีต่วัปอนกระดาษ ดงึออก ใสใหม ที่ปรากฏบนหนาจอแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ

● ใสถาดปอนกระดาษ ADF ไมถูกตอง หรือใสกระดาษมากเกินไป โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การใสกระดาษและวัสดุที่ใช
พิมพ ในหนา 54

● ส่ือที่ใชพิมพมีเกณฑไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP  เชน ในเร่ืองของขนาดหรือประเภท โปรดดูขอมูลเพ่ิม
เตมิที่ กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 49

1. เปดฝา ADF

หมายเหต:ุ ตรวจสอบวา ไดแกะเทปยึดทั้งหมดที่อยูภายใน ADF ออกแลว
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2. ถอดชิน้สวนที่ใชแกไขปญหากระดาษติด ยกที่จับขึ้นโดยใชมือทั้งสองขาง จนชิ้นสวนน้ันหลุดออกจากล็อค หมุนเล่ือน
และดึงชิ้นสวนออกจากเครื่อง

3. ดงึคันโยกสีเขียวขึ้น เล่ือนแผงกลไกรับกระดาษขึ้นจนกระทั่งเปดคางออก

4. พยายามดงึกระดาษออกเบาๆ ไมใหกระดาษขาด หากไมสามารถดึงออกได ใหไปที่ขั้นตอนถัดไป

5. เปดฝา ADF ออก แลวพยายามขยบักระดาษออกเบาๆ โดยใชมือทั้งสองขาง

194 บท 12   แกไขปญหา THWW



6. เม่ือกระดาษหลุดออกจากเครื่องแลว ใหดึงกระดาษออกจากเครื่องเบาๆ ตามทิศทางดงัภาพ

7. ปดฝาเคร่ืองสแกนเนอรแบบแทน

8. ดงึคันโยกสีเขียวลง
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9. ตดิตั้งอุปกรณแกปญหากระดาษตดิเขาไปใหม ดงัภาพ ผลักแท็บทั้งสองดานลง จนกระทั่งชิน้สวนเขาที่ ตดิตั้งชิ้นสวนดงั
กลาวใหถูกตอง มิฉะน้ัน อาจกอใหเกิดปญหากระดาษตดิขึ้นไดอีกในอนาคต

10. ปดฝา ADF
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การแกปญหากระดาษตดิจากบรเิวณถาดปอนกระดาษ

ขอควรระวงั: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ตดิออกมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษท่ีติดออกจากเคร่ืองพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปน้ีบางขั้นตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษติด

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดงึออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

3. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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4. เปดถาด 1

5. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

6. หากไมพบกระดาษ ใหเปดฝาปดตลับหมึก จากนั้นนําตลับหมึกออกมา และหมุนตัวก้ันกระดาษดานบน ดึงกระดาษขึน้
และดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัดระวัง

7. ปดถาด 1 และชองใสตลับหมึกพิมพ

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคมีปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ตดิออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (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 แนะนําเทาน้ัน โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทวัสดุพิมพที ่กระดาษ
และวัสดุพิมพ ในหนา 49

● หามคล่ีกระดาษกอนใสลงในถาดกระดาษ ในการทําใหกระดาษไมติดกัน ใหจับกระดาษใหแนนดวยมือทั้งสองขาง และ
บิดโดยการหมุนมือของคณุไปในทิศทางตรงขามกัน

● อยาปลอยใหกระดาษเรียงซอนกันอยูบนถาดกระดาษออก เน่ืองจากประเภทสื่อและจํานวนหมึกพิมพที่ใชจะมีผลกับ
ความจุของถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟที่เคร่ืองพิมพและแหลงจายไฟแนนแลว เสียบสายไฟ
เขากับเตาเสียบที่มีสายดนิ
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แกไขปญหาคณุภาพของภาพ

ปญหาเกีย่วกบัการพมิพ

ปญหาคณุภาพการพมิพ 

คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้ง เน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

หมายเหต:ุ หากคุณประสบกับปญหาการทําสําเนา โปรดดทูี่  ปญหาเก่ียวกับการทําสําเนา ในหนา 208

ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทั่วไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

งานพิมพสีจางหรือสีลบเลือน สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดทูี่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 49

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ หรือใน HP ToolboxFX

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 174

หากตลับหมึกพิมพยังมีหมึกพมิพอยูมาก ใหตรวจ
สอบลูกกล้ิงผงหมึกเพือ่ดวูาลูกกล้ิงเสียหายหรือไม
หากเสียหาย ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม

หากทัง้หนาดูสวาง คณุอาจปรับความหนาแนนของ
การพมิพใหสวางเกินไป หรืออาจเปดใชโหมด
ประหยดัผงหมึกอยู

ใหปรับความเขมของงานพมิพใหเขมขึ้น และยกเลิก
การใชงานโหมดประหยดัผงหมึกในหนาคณุสมบัติ
ของเคร่ืองพมิพ

คราบผงหมึกปรากฏ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดทูี่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 49

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทาํความ
สะอาด

ทาํความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดทูีท่ํา
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 176 หรือดวิูธี
ใชแบบออนไลนของ HP ToolboxFX

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึน้ทีส่ื่อสําหรับพมิพแผนนั้น
แผนเดยีว

ใหลองพมิพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน้ผิวของ
กระดาษชืน้เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูง
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษ
และวัสดพุิมพ ในหนา 49

ปกกระดาษทีใ่ชคุณภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทาํ
ใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 174

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดตดิตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิว
สนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ร้ิวหรือแถบสีดําปรากฏบนหนา ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่
ไมใชของ HP จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ หรือใน HP ToolboxFX

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 174
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โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีน้ําหนักเบา โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 49

อาจติดตั้งถาดกระดาษเขาหลักแบบแผนเดียวไมถกู
ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาถาดกระดาษเขาหลักแบบแผน
เดยีวอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม

ตัง้คาความหนาแนนของการพมิพสูงเกินไป ลดการตั้งคาความเขมของงานพิมพ โดยใช
HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซึ่งจะ
ชวยลดเงาพื้นหลัง

สภาพอากาศทีแ่หงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทาํใหโทนสี
เทาที่พืน้หลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพิมพที่
ไมใชของ HP จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ หรือใน HP ToolboxFX

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 174

ผงหมึกเลอะบนสื่อทีใ่ชพิมพ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 49

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวาตัว
กัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทางผาน
กระดาษ

ทาํความสะอาดตัวกัน้กระดาษและเสนทางผาน
กระดาษ โปรดดูที ่ทําความสะอาดทางผานกระดาษ
ในหนา 176

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพิมพที่
ไมใชของ HP จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ หรือใน HP ToolboxFX

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 174

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกนิไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือก
ประเภทของสื่อทีเ่หมาะสมแลว

ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพือ่ปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดทูี ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 78

ผงหมึกเลอะออกไดงายเมื่อสัมผสั ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพื่อพมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คุณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/
คณุภาพ และตัง้คา ประเภทกระดาษ ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษทีคุ่ณใชพิมพ ความเร็วในการพิมพ
อาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนกั

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 49

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพมิพ โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
ทางผานกระดาษ ในหนา 176

แหลงจายไฟอาจเสีย เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับ
โดยตรงแทนการเสียบเขากับปล๊ักพวง

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกนิไป ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพือ่ปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดทูี ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 78
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มีรอยปรากฏซ้ําเปนชวงๆ บนหนา ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพือ่พมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คณุตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือกชนิด
ของสื่อทีใ่ชพิมพทีเ่หมาะสมแลว ความเร็วในการ
พมิพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

ชิน้สวนภายในเคร่ืองอาจเลอะหมึก ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากทีพ่มิพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพมิพ โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
ทางผานกระดาษ ในหนา 176

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย หากเกดิรอยขึ้นซ้ําๆ ทีจุ่ดเดียวกนับนหนาเอกสาร ให
ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพของ HP ตลับใหม โปรดดทูี ่ตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 174

หนาที่พมิพมีตวัอักษรที่ผดิรูป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดทูี ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 49

หากตวัอักษรผิดรูปจนทําใหงานมลัีกษณะเปนคล่ืน
แสดงวาคณุอาจตองนําเคร่ืองสแกนแบบเลเซอรสง
ซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี โปรดตดิตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 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 โปรดดทูี ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 49

อุณหภมูิและความชืน้สูงอาจทําใหกระดาษมวนงอ ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ขอความหรือกราฟกเอียงบนหนาทีพ่ิมพ อาจใสกระดาษไมถกูตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกนิไป

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 54

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดทูี ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 49
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หนาทีพ่มิพยบัหรือหอตัว อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกินไป

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180°

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 54

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 49

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําใหเกดิรอยยบัได ใหนําซองจดหมายออก กดใหเรียบ และลองพมิพอีก
คร้ัง

ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตวัอักษรทีพ่มิพ ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 49

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
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● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูน

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

ขอควรระวัง: การไมปฏิบัตติามคําแนะนําเหลาน้ีอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

การแกปญหาของวสัดพุมิพ

ปญหาวัสดพิุมพตอไปน้ีอาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษตดิขัด หรือเคร่ืองพิมพเสียหาย

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 ใชกระดาษที่มีเสนใยยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกนั กลับหนากระดาษ

อุณหภูมิฟวเซอรทีสู่งจะทาํใหกระดาษมวนงอ เปดการตั้งคา กระดาษมวนนอยลง

ทีแ่ผงควบคุม กด การตั้งคา ( ) ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
บรกิาร และกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกการตัง้คา
กระดาษมวนนอยลง กด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
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

ใชกระดาษที่มีเสนใยยาว

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

ปอนกระดาษมากกวาหนึง่แผนใน
แตละคร้ัง 

อาจใสกระดาษในถาดมากเกนิไป นําวัสดพุิมพทั้งหมดออกจากถาด และใสวัสดุพมิพบาง
สวนลงในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ช
พิมพ ในหนา 54

สื่อสําหรับพิมพอาจมีรอยยบั รอยพับ หรือชํารุดเสียหาย ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ หรือ
ชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

วัสดพุิมพอาจถกูคล่ีกอนใส ใสวัสดพุิมพทีย่ังไมไดคล่ี ทําใหกระดาษไมติดกันโดย
การบิดปกกระดาษ

วัสดพุิมพอาจแหงเกินไป ใสกระดาษใหมทีจั่ดเก็บอยางเหมาะสม
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เคร่ืองพิมพไมดงึกระดาษจากถาด
ปอนกระดาษ

เคร่ืองพมิพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอนกระดาษ
เอง

● หาก ปอนดวยมอื ปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง เพื่อพมิพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของทานอีก
คร้ัง

ลูกกล้ิงแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชํารุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/support/ljm1522
หรือใบปลิวสนับสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ตัง้ตัวควบคมุการปรับความยาวของกระดาษในถาด 2
หรือถาดเสริม 3 ไวยาวเกนิกวาความยาวของสื่อสําหรับ
พมิพ

ปรับตัวควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง

ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ลองทําตามคําแนะนําในสวนน้ีหากกระดาษออกจากเครื่องพิมพ แตไมมีส่ิงใดอยูบนกระดาษ หรือเม่ือเคร่ืองพิมพไมยอมพิมพ
งาน

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

หนาทีพ่มิพออกมาวางเปลา คุณอาจยงัไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพมิพ ตรวจดูวาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมด
แลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่าํลังพมิพเพื่อดวูาเนื้อหามีอยูครบ
ทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทาํงานผดิพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพมิพ ใหพมิพหนาการกําหนด
คา โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 158

สื่อสําหรับพมิพบางประเภทอาจเปนสาเหตใุหพิมพงาน
ไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น
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ไมพมิพหนาเอกสาร เครื่องพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดดทูี ่ปญหาเกีย่วกับการจัดการกระดาษ
ในหนา 205

อาจวัสดพุิมพตดิอยูในเคร่ืองพิมพ นาํกระดาษทีต่ิดออก โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด
ในหนา 192

สายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลเครือขายอาจชํารุดหรือ
เชื่อมตอไมถกูตอง 

● ถอดสายเคเบิลทีต่ออยูทัง้สองดานออก กอนตออีก
คร้ัง

● ลองพิมพงานทีเ่คยพิมพแลวในอดตี

● ลองใชสายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลเครือขาย
เสนอื่น

อาจมีการเปลี่ยน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ จากแผงควบคุม ใหพิมพหนาการกําหนดคา ยืนยนั IP
แอดเดรสกบัทีแ่สดงในกลองโตตอบ คณุสมบตัิ

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

อาจมีขอผิดพลาดเกดิขึน้กับเคร่ืองพมิพ ดขูอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ โปรดดูที ่ขอ
ความบนแผงควบคมุ ในหนา 185

เคร่ืองพมิพอาจถกูสั่งใหหยดุชัว่คราวหรืออยูในสภาวะ
ออฟไลน

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

อาจไมมีกระแสไฟเขาเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบสายไฟ และตรวจสอบเปดเคร่ืองพมิพแลว

อุปกรณอื่นกาํลังทํางานผานเคร่ืองคอมพวิเตอรของคณุ เคร่ืองพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกันได หาก
คณุมีฮารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอกหรือสวิตชบ็อก
ซของเครือขายทีเ่ชือ่มตอกบัพอรตเดยีวกนักบัเคร่ือง
อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ้าจรบกวนการทํางานของเครื่อง
ได หากตองการเชื่อมตอและใชเคร่ืองพมิพ ใหยกเลิก
การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น หรือใชพอรต USB จํานวน
2 พอรตบนเคร่ืองคอมพวิเตอร

ปญหาเกีย่วกบัการทาํสาํเนา

ปองกนัปญหาของสาํเนาเอกสาร

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ทําสําเนาเอกสารจากเครื่องสแกนแบบแทน จะทําใหไดสําเนาเอกสารที่มีคุณภาพสูงกวาการทําสําเนาเอกสารจาก
อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัต ิADF

● ใชตนฉบับที่มีคุณภาพ

● ใสวัสดุพิมพใหถูกตอง หากใสวัสดุพิมพไวไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษเอียง ภาพที่ไดจะไมชัด และเกิดปญหากับ
โปรแกรม OCR โปรดดูที่ การใสกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 54 สําหรับคําแนะนํา

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ
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หมายเหต:ุ ตรวจสอบวาวัสดุพิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP หากวัสดุพิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP ปญหาการ
ปอนกระดาษที่เกิดขึ้นอีกแสดงวาอาจมีการชํารุดที่ลูกกล้ิงดึงกระดาษหรือแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ปญหาของภาพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 174

เอกสารตนฉบับอาจมีคณุภาพไมดี หากเอกสารตนฉบับสีออนเกินไปหรือชํารุดเสียหาย
เอกสารทีท่ําสําเนาออกมาอาจไมชดัเจน แมวาคุณจะ
ปรับความเขมแลวก็ตาม หากเปนไปได ใหเปล่ียนใช
เอกสารตนฉบับที่ดกีวาเดมิ

การตัง้คาความคมชดัอาจไมถกูตอง ใชปุม จางลง/เขมขึ้น เพือ่เปล่ียนการตัง้คาความคม
ชัด

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี สีของพืน้หลังอาจทําใหภาพดานหนาที่พมิพออกมาก
ลมกลืนกบัพื้นหลังมากเกินไป หรือทําใหพืน้หลัง
ปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึง่ หากเปนไปได ใหใช
เอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ ในแนวตัง้
ปรากฏบนสําเนา

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 49

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 174

สําเนาออกมาเปนเสน 
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เคร่ืองสแกนแบบแทนหรือแผนกระจกของ ADF อาจ
สกปรก

ทําความสะอาดที่แทนกระจกสแกนเนอรหรือ ADF
โปรดดูที ่การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
ในหนา 176

 

ลูกกล้ิงไวแสงทีอ่ยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน ติดตั้งตลับหมึกพมิพ HP โปรดดทูี่ ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 174

จุดหรือร้ิวสีดําปรากฏบนสําเนา อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสารอันไมพึง
ประสงคตดิอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF) หรือเคร่ืองสแกนแบบแทน

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดูที ่การทําความ
สะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 176

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

สําเนาเขมหรือจางเกนิไป อาจตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพมิพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถกูตองแลว

โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเตมิเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตั้งคา

ขอความไมชัดเจน อาจตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพมิพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถกูตองแลว

ตรวจสอบวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยดัผงหมึก
แลว
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โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตัง้คา

ปญหาการจัดการสือ่ทีใ่ชพิมพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

คณุภาพการพมิพหรือการยดึเกาะของผง
หมึกไมดี

กระดาษชืน้เกินไป หยาบเกินไป หนกัเกินไป หรือ
เรียบเกินไป หรือมีลายนนู หรือมาจากปกกระดาษที่
ไมไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด หรือ
มวนงอ

เกบ็กระดาษไมถกูวิธี เกบ็กระดาษไวในหอบรรจุทีป่องกนัความชื้นและวาง
ในแนวราบ

กระดาษดานหนึง่ตางจากอีกดานหนึง่ กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชืน้เกินไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ดิหรือมีเสนใย
สั้น

ใชกระดาษทีม่ีเสนใยยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษติด, ทําใหกระดาษเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู ใชกระดาษทีไ่มมีรอยตดัหรือมีรู

เกดิปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงทีท่ําไวสําหรับเคร่ืองพิมพ
เลเซอร

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษชืน้เกินไป หยาบเกินไป หนกัเกินไปหรือ
เรียบเกินไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น หรือ
มีรอยนนู หรือมาจากปกกระดาษทีไ่มไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

ใชกระดาษทีม่ีเสนใยยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) อาจปรับตัวกัน้กระดาษไมถกูตอง นําสื่อสําหรับพมิพทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
จัดเรียงเปนปกใหเรียบรอย และใสกลับในถาดปอน
กระดาษอีกคร้ัง ปรับตวักั้นกระดาษใหพอดีกบัความ
กวางและความยาวของกระดาษทีใ่ช และลองพิมพอีก
คร้ัง

มกีารปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่ง
แผนตอคร้ัง

อาจใสกระดาษในถาดมากเกนิไป ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด โปรดดูที ่การใส
กระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ ในหนา 54

สื่อสําหรับพมิพอาจมีรอยยบั รอยพับ หรือชํารุดเสีย
หาย

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ
หรือชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

เคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอน
กระดาษ

เคร่ืองพมิพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอน
กระดาษเอง

● หาก ดวยตนเอง ปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง เพื่อพมิพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของทาน
อีกคร้ัง

ลูกกล้ิงแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชาํรุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/support/
ljm1522 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ตัง้ตัวควบคมุการปรับความยาวของกระดาษในถาด
2 หรือถาดเสริม 3 ไวยาวเกนิกวาความยาวของสื่อ
สําหรับพมิพ

ปรับตัวควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง
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ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีสําเนาออกมา อาจไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ ใสวัสดพุิมพในเคร่ืองพิมพ โปรดดขูอมูลเพิม่เติมที่
การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ ในหนา 54

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ใหใสตน
ฉบับดานกวางเขา และหงายหนาที่ตองการสแกนขึน้

บนเคร่ืองสแกนแบบแทน วางเอกสารตนฉบับโดย
ควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสารตดิมุมที่ระบุ
ดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

สําเนากลายเปนกระดาษเปลา อาจยังไมไดดงึเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพมิพออกจากเครื่องพมิพ แลวดงึเทป
ปดผนกึออก และติดตัง้ตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใน ADF ใหใสตนฉบับดานแคบเขาไปใน ADF และ
หงายหนาทีต่องการสแกนขึน้

บนเคร่ืองสแกนแบบแทน ตรวจสอบวาไดวางเอกสาร
ตนฉบบัโดยควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสาร
ติดมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 49

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 174

ทาํสําเนาเอกสารตนฉบับผดิชุด อาจปอนกระดาษผานทาง ADF และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเอกสารใน ADF

สําเนามีขนาดเล็กลง การตัง้คาเคร่ืองพมิพอาจกาํหนดใหลดภาพทีส่แกน บนแผงควบคมุ ใหกด ยอ/ขยาย และตรวจสอบวาตัง้
คาเปน ตนฉบบั=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 102

● ใหใชเคร่ืองสแกนแบบแทนในการสแกนแทน
ADF เพือ่ใหคุณภาพของงานออกมาดทีี่สุด

ภาพทีป่รากฏบนหนาจออาจไมตรงกบัคณุภาพของ
งานทีส่แกนออกมา

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

● ลองปรับเปล่ียนการตั้งคาความละเอียดใน
ซอฟตแวรเคร่ืองสแกน โปรดดทูี ่ความละเอียด
และสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 102

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใชตวักั้นกระดาษเมื่อคณุวางเอกสารตนฉบับลงใน
ADF โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ
ในหนา 54

เคร่ืองสแกนอาจสกปรก ทําความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกน ในหนา 103

การตัง้คากราฟกอาจไมเหมาะสมกบัประเภทของงาน
สแกนทีค่ณุกําลังทําอยู

ลองเปล่ียนการตัง้คาภาพกราฟก โปรดดูที ่ความ
ละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 102

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใชตวักั้นกระดาษเมื่อคณุวางเอกสารตนฉบับลงใน
ADF โปรดดูที ่ใสตนฉบับสําหรับการสแกน
ในหนา 96

พืน้หลังทีเ่ปนสีอาจเปนสาเหตุใหภาพทีอ่ยูดานหนา
กลมกลืนกบัพื้นหลัง

ลองปรับเปล่ียนการตั้งคากอนทีจ่ะสแกนตนฉบับ หรือ
ปรับเปล่ียนภาพใหดขีึ้นหลังจากทีส่แกนตนฉบับแลว

ตนฉบับมีขนาดยาวกวา 381 มม. ความยาวสูงสุดทีส่ามารถสแกนโดยใชอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ไดจะอยูที ่381 มม. หาก
เอกสารมีขนาดยาวเกนิกวานั้น เคร่ืองสแกนเนอรจะ
หยดุทํางาน (เอกสารสําเนาอาจยาวกวานีไ้ด)

ขอควรระวัง: อยาดึงตนฉบับออกจากอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) เพราะคุณอาจทําใหเคร่ือง
สแกนเนอรหรือตนฉบับเสียหายได โปรดดูที ่นํา
กระดาษตดิออกจาก ADF ในหนา 193

ตนฉบับมีขนาดเล็กเกนิไป ขนาดเล็กทีสุ่ดทีใ่ชไดกับเคร่ืองสแกนแบบแทนคอื
25 x 25 มม. ขนาดเล็กทีสุ่ดทีใ่ชไดกับ ADF คือ 127
x 127 มม. ตนฉบับอาจติดได โปรดดทูี ่นํากระดาษ
ติดออกจาก ADF ในหนา 193

สื่อสําหรับพมิพมีขนาดทีไ่มถกูตอง ในการตัง้คา สแกน ใหตรวจสอบวาขนาดกระดาษที่
ปอนใหญเพยีงพอสําหรับเอกสารทีคุ่ณสแกน
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ใชเวลาสแกนนานเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดหรือสีไวสูงเกนิไป เปล่ียนการตัง้คาความละเอียดและสีใหสอดคลองกบั
งานของคุณ โปรดดทูี ่ความละเอียดและสีของเคร่ือง
สแกน ในหนา 102

ตั้งซอฟตแวรไวใหสแกนสี ระบบของทานไดรับการตั้งคาเร่ิมตนเปนสแกนสี ซึ่ง
จะทาํใหการสแกนใชเวลานาน แมวาคณุกําลังสแกน
งานทีม่ีสีเดียวกต็าม หากทานไดรับภาพผานทาง
TWAIN หรือ WIA ทานสามารถเปลี่ยนการตัง้คาได
เพื่อใหสแกนงานเปนภาพโทนสีเทา หรือภาพแบบ
ขาวดํา โปรดดรูายละเอียดทีวิ่ธีใชซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ

มีการสงงานพิมพหรืองานทําสําเนาออกไปกอนทีค่ณุ
จะไดลองสแกน

หากคุณส่ังพมิพงานหรือทําสําเนากอนทีจ่ะสแกน การ
สแกนจะเริ่มขึน้ หากเครื่องสแกนไมไดกําลังทํางาน
อยู แตเนือ่งจากเครื่องพมิพและเคร่ืองสแกนใชหนวย
ความจํารวมกัน การสแกนอาจทําไดชา
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ปญหาคณุภาพของการสแกน

ปองกนัปญหาคณุภาพการสแกน

คุณสามารถปรับปรุงคณุภาพของสําเนาเอกสารและการสแกนได โดยดําเนินการตามขัน้ตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชเคร่ืองสแกนแบบแทนในการสแกนแทนอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

● ใชตนฉบับท่ีมีคุณภาพสูง

● ใสวัสดุพิมพใหถูกตอง หากคุณใสกระดาษไมถูกตอง เอกสารน้ันอาจเอียง ซ่ึงทําใหภาพที่ไดไมชัดเจน โปรดดทูี่ การใส
กระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 54 สําหรับคําแนะนํา

● ปรับปรุงการตั้งคาซอฟตแวรตามวัตถุประสงคการใชงานเอกสารท่ีสแกน โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่ความละเอียดและสี
ของเคร่ืองสแกน ในหนา 102

● หากเคร่ืองพิมพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอคร้ังบอยๆ ใหเปล่ียนแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

แกไขปญหาคณุภาพการสแกน

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษเปลา อาจวางตนฉบับผดิดาน ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ใหวางดาน
บนของปกกระดาษตนฉบับลงในถาดกระดาษของ
ADF โดยหงายปกกระดาษขึน้และใหกระดาษแผน
แรกทีต่องการสแกนอยูดานบนสุดของปก

บนเคร่ืองสแกนแบบแทน วางเอกสารตนฉบับโดย
ควํ่าหนาลงและใหมุมบนซายของเอกสารติดมุมทีร่ะบุ
ดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

เขมหรือจางเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดและสีไมถกูตอง โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาความละเอียดและสีไว
อยางเหมาะสมแลว โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของ
เคร่ืองสแกน ในหนา 102

งานพิมพออกมาเปนเสน อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสารชนดิอ่ืนทีไ่ม
ตองการตดิอยูบนกระจก

ทําความสะอาดพืน้ผิวของเครื่องสแกนแบบแทน
โปรดดูที ่ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ในหนา 103

แผนกระจกของ ADF อาจสกปรก ทําความสะอาดแถบบนเครื่องสแกน โปรดดทูี ่ทาํ
ความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน ในหนา 103
(ขั้นตอนที ่3)

เกดิจุดหรือร้ิวสีดํา อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสารชนดิอ่ืนทีไ่ม
ตองการตดิอยูบนกระจก

ทําความสะอาดพืน้ผิวของเครื่องสแกนแบบแทน
โปรดดูที ่ทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน
ในหนา 103

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

ขอความไมชัดเจน การตัง้คาระดบัความละเอียดอาจไมถกูตอง ตรวจสอบวาการตั้งคาความละเอยีดถกูตองแลว โปรด
ดูที ่ความละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 102

ปญหาเกีย่วกบัแฟกซ

ในการแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ ในหนา 142

214 บท 12   แกไขปญหา THWW

http://www.hp.com/support/ljm1522


ปรบัปรงุคณุภาพของภาพใหดทีีส่ดุ

รายการตรวจสอบคณุภาพพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คณุใชตรงตามขอกําหนด โปรดดทูี่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 49 โดย
มากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดีกวา

2. หากคุณใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว โปรดดูที่ เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ
ในหนา 58

3. พิมพหนาการกําหนดคา และหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ หนาขอมูล
ในหนา 158

◦ ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือดูวาอุปกรณส้ินเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไม สําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใด ๆ

◦ หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลเหลาน้ีอยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1522 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

4. พิมพหนาตัวอยางจาก HP ToolboxFX หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลน้ีออกมา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
ลองพิมพจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพอ่ืนๆ ตัวอยางเชน หากทานใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6 ใหพิมพจากไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ PS

◦ ใชตัวชวยสรางการเพิ่มเคร่ืองพิมพใน เครื่องพมิพ (หรือ เครือ่งพมิพและโทรสาร ใน Windows XP) เพ่ือตดิตั้ง
ไดรเวอร PS

5. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่น หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

6. เร่ิมตนการทํางานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายงัคงมีอยู โปรดดูท่ี ปญหา
คณุภาพการพิมพโดยท่ัวไป ในหนา 202

จดัการและกาํหนดคาไดรเวอรเครือ่งพมิพ

การตั้งคาคุณภาพของการพิมพจะมีผลตอระดับความเขมท่ีเคร่ืองพิมพจะพิมพลงบนหนาเอกสารรวมทั้งรูปแบบของการพิมพ
งานกราฟกดวย คุณยังสามารถใชการตั้งคาคุณภาพของการพิมพเพ่ือกําหนดคุณภาพของการพิมพใหเหมาะสมสําหรับ
ประเภทกระดาษตางๆ ไดดวย

คุณสามารถเปลี่ยนคาตางๆ ไดในคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพเพื่อใหเหมาะกับงานพิมพแตละประเภท การตั้งคาตางๆ ตอไปนี้
สามารถทําได โดยขึ้นอยูกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่คุณใชงาน

● 600 dpi

● FastRes 1200

● กาํหนดเอง: การตัง้คาน้ีใหความละเอียดเหมือนกับการตั้งคาที่ระบบตั้งไว แตคุณสามารถปรับรูปแบบสเกลของการ
พิมพได

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนคาความละเอียดของการพิมพอาจเปลี่ยนรูปแบบการพิมพขอความได

เปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพเปนการชัว่คราว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาคณุภาพการพิมพสําหรับโปรแกรมที่กําลังใชงานอยูเทาน้ัน ใหเปดคณุสมบัติโดยใชเมนู Print
Setup  ในโปรแกรมที่กําลังใชพิมพงาน
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เปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพสําหรบัการพิมพตอไปทัง้หมด

หมายเหต:ุ สําหรับคําแนะนําของ Macintosh โปรดดูที่ การเปล่ียนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ
Macintosh ในหนา 32

สําหรับ Windows 2000:

1. ในซิสเตม็เทรยของ Windows ใหคลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก Properties หรือ Printing Preferences

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง

สําหรับ Windows XP:

1. ในซิสเตม็เทรยของ Windows ใหคลิก Start คลิก Control Panel และคลิก Printers and Faxes

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก คณุสมบัต ิหรือคลิก กาํหนดลกัษณะการพิมพ

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง

สําหรับ Windows Vista:

1. ในซิสเตม็เทรยของ Windows คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) คลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก คณุสมบัต ิหรือคลิก กาํหนดลกัษณะการพิมพ

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง
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แกไขปญหาเกีย่วกบัการเชื่อมตอ

แกไขปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาการเชือ่มตอเม่ือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB ยาวไมเกิน 2 เมตร (6 ฟุต)

2. ตรวจสอบวาปลายทั้งสองดานของสายเคเบิล USB ไดเชื่อมตอแลว

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเปนสายเคเบิล USB 2.0 ความเร็วสูงที่ผานการรับรอง

4. หากยงัเกิดขอผดิพลาดอยู ใหใชสายเคเบิล USB เสนอ่ืน

ปญหาเกีย่วกบัเครอืขาย

ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพเปดและออนไลนอยู

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อดูใหแนใจวา เคร่ืองพิมพพรอมที่จะพิมพงาน

1. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพและเปดเคร่ืองพิมพแลวใชหรือไม

ดใูหแนใจวา ไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพและเปดเคร่ืองพิมพแลว หากยงัมีปญหาน้ีอยู แสดงวา สายไฟ แหลงจายไฟหรือ
เคร่ืองพิมพอาจชํารุด

2. ไฟ พรอม ของเคร่ืองพิมพติดสวางใชหรือไม

หากไมกระพริบ คณุอาจตองรอจนกวาเคร่ืองจะทํางานปจจุบันท่ีคางอยูจนเสร็จ

3. หนาจอแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพวางเปลาใชหรือไม

● ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาติดตัง้เคร่ืองพิมพไดถูกตอง

4. มีขอความอ่ืนที่ไมใช พรอม ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพใชหรือไม

● โปรดดทูี่เอกสารประกอบเครื่องพิมพหากตองการดรูายการทั้งหมดของขอความทีป่รากฏบนแผงควบคุมและส่ิงที่
ควรทํา

แกปญหาดานการสื่อสารกบัเครอืขาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อยนืยนัวาเคร่ืองพิมพตดิตอส่ือสารกับเครือขาย ขอมูลนี้ตั้งสมมุติฐานวา ทานไดพิมพหนาแสดง
คาคอนฟเกอเรชันเครือขายแลว (โปรดดูที่ หนาขอมูล ในหนา 158)

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. การตั้งคาความเร็วลิงคของเคร่ืองพิมพถูกตองหรือไม
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Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งคาเร่ิมตน)

4. คณุสามารถ "ping" IP แอดเดรสของเครื่องพิมพไดหรือไม

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

5. มีการเพ่ิมโปรแกรมซอฟตแวรใหกับเครือขายใชหรือไม?

ดใูหแนใจวา แอปพลิเคชั่นเหลาน้ันเขากับเครือขายได และติดตั้งเขากับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

6. ผูใชคนอ่ืนสามารถสั่งพิมพงานไดใชหรือไม?

ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเฉพาะกับเวิรคสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอรเครือขายเวิรคสเตชั่น ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และการ
กําหนดเสนทางพิมพ

7. 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 12-3  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และ Mac OS X v10.5

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดอยูในรายการใน Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพ หรือตดิตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวา PPD อยูในโฟลเดอรฮารดไดรฟดงัตอไปนี:้ Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
<lang>” จะแทนรหสัภาษาทีเ่ปนตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณกําลังใช หากจํา
เปน ใหติดตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง ดูคาํแนะนําทีคู่มือในการเริ่มตนใชงานเคร่ืองพิมพ

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที ่“<lang>” เปนรหสั
ภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีค่ณุกําลังใช ตดิตัง้ซอฟตแวร
ใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

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

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถกูตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากทานไมไดเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

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

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต "Rendezvous" หรือ
"Bonjour" โดยการพิมพหนาการกาํหนดคา โปรดดูที ่หนาขอมูล ในหนา 158
ตรวจสอบวาชือ่, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" บน
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ชือ่เครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอืชือ่โฮสต “Rendezvous” หรอื “Bonjour” ไมปรากฏในกลองรายการเครือ่งพมิพใน Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

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

สายเคเบลิอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใชสาย
เคเบิลที่มีคณุภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพิมพ ปดคิวการพิมพ และคลิก Start Jobs

กําลังใชชือ่เคร่ืองพมิพหรือแอดเดรส IP ที่ไมถกูตอง เคร่ืองพิมพอื่นที่มีชือ่, IP
แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" ทีเ่หมือนกนัหรือใกล
เคยีงกนัอาจไดรับงานพิมพของคณุ

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต "Rendezvous" หรือ
"Bonjour" โดยการพิมพหนาการกาํหนดคา โปรดดูที ่หนาขอมูล ในหนา 158
ตรวจสอบวาชือ่, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต "Rendezvous" หรือ "Bonjour" บน
หนาการกําหนดคาตรงกบัชื่อเคร่ืองพมิพ, 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

ตาราง 12-3  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และ Mac OS X v10.5 (ตอ)
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เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Printer Setup Utility หลังจากเลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกินไป เนือ่งจากจะมีการ
ดงึกระแสไฟจากการเชื่อมตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากกลุม
การเชือ่มตอ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB บนเคร่ืองคอมพวิเตอรหลัก
โดยตรง

● ตรวจสอบเพือ่ดูวามีการเชื่อมตอฮบั USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟมากกวา 2 ตัว
ในแถวของกลุมการเชือ่มตอหรือไม ใหยกเลิกการเชือ่มตออุปกรณทัง้หมด
จากกลุมการเชื่อมตอนัน้ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB บนเคร่ือง
คอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหต:ุ คียบอรด iMac เปนฮับ USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ

แกไขขอผดิพลาด PostScript (PS)
สถานการณตอไปน้ีเกิดขึ้นเฉพาะกับภาษา PS และอาจเกิดขึ้นเม่ือใชภาษาเครื่องพิมพหลายภาษา

หมายเหต:ุ หากตองการรับขอความที่แสดงบนหนาจอหรือที่พิมพ เม่ือมีขอผิดพลาด PS เกิดขึ้น ใหเปดกลองโตตอบ ตวั
เลือกพมิพ และคลิกสวนท่ีเลือกถัดไปจากสวนขอผิดพลาด PS คุณยงัสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรที่อยูในเคร่ือง

ตาราง 12-4  ขอผดิพลาดเกีย่วกบั PS

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพพิมพดวย Courier (แบบตวัพมิพเร่ิม
ตนของเคร่ืองพมิพ) แทนทีจ่ะเปนแบบตัวพิมพที่
คณุตองการ

ไมไดดาวนโหลดแบบตัวพมิพที่ตองการ อาจมี
การสลับลักษณะประจําเพ่ือพมิพงาน PCL กอนที่
พมิพงาน PS

ดาวนโหลดแบบอักษรทีต่องการแลวสัง่พมิพงาน
อีกคร้ัง ตรวจสอบประเภทและตําแหนงของแบบ
อักษรนั้น ดาวนโหลดมาไวที่เคร่ืองพิมพหากทํา
ได ตรวจสอบดวยเอกสารกํากบัซอฟตแวร

พมิพหนาขนาด Legal ดวยขอบทีค่ลิปไว งานพมิพซับซอนมากเกินไป คุณอาจจําเปนตองพิมพงานของคุณโดยใชความ
ละเอียดขนาด 600 จุดตอนิ้ว ลดความสลับซับ
ซอนของหนาเอกสารทีจ่ะพิมพ หรือเพิ่มหนวย
ความจํา

พมิพหนาขอผดิพลาดเกีย่วกบั PS งานพมิพอาจไมใช PS ตรวจสอบวางานพมิพเปนงาน PS หรือไม ตรวจ
สอบวาตองตดิตัง้โปรแกรมซอฟตแวรหรือสง
ไฟล PS header ไปยงัเคร่ืองพมิพหรือไม

ขอผิดพลาดเกีย่วกบัการเลือกแบบจํากดั งานพมิพซับซอนมากเกินไป คุณอาจจําเปนตองพิมพงานของคุณโดยใชความ
ละเอียดขนาด 600 จุดตอนิ้ว ลดความสลับซับ
ซอนของหนาเอกสารทีจ่ะพิมพ หรือเพิ่มหนวย
ความจํา

ขอผิดพลาดเกีย่วกบั VM ขอผิดพลาดเกีย่วกบัแบบอักษร เลือกแบบอักษรทีส่ามารถดาวนโหลดไดแบบไม
จํากดัจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การตรวจสอบพิสัย ขอผิดพลาดเกีย่วกบัแบบอักษร เลือกแบบอักษรทีส่ามารถดาวนโหลดไดแบบไม
จํากดัจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ตาราง 12-3  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และ Mac OS X v10.5 (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 จํานวนหนาทีพ่ิมพไดจริง
ขึน้อยูกบัการใชงาน

CB436A

อปุกรณเสรมิสายเคเบลิและอนิเทอรเฟซ
ชือ่ผลติภณัฑ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิล USB 2 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6518A

3 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6520A

สายแฟกซ สายแฟกซของเคร่ืองพิมพ 8121-0811
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B บรกิารและการสนบัสนนุ

ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet M1522n และ M1522nf การรับประกนัหนึง่ป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดาน
วัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะ
พิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพ
เสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําส่ัง
ของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดแุละคุณภาพสินคา หากไดรับการตดิตั้งและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับ
แจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคําส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของ
ความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปล่ียน
ผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่
ชําระไป

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 หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทาน
อาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที,่ รัฐ หรือจังหวัด การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือ
สถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่
ทานไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถทํางาน
ไดในประเทศ/พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคบั

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทานเพียงผูเดียวและ
เปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณี
พิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไม
วาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผล
สืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน
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ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอกําหนดเร่ืองสิทธิ
ซ่ึงใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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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 ประเภทดงัน้ี 1) ชิน้สวนที่จํา
เปนสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเองได หากคุณขอให HP เปล่ียนชิ้นสวนเหลาน้ี คุณจะตองเสียคาใชจายสําหรับการ
เดินทางและคาแรงของบริการน้ี 2) ชิ้นสวนที่เปนตัวเลือกสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเอง ชิน้สวนเหลาน้ีไดรับการ
ออกแบบสําหรับ Customer Self Repair อยางไรก็ตาม หากคณุตองการให HP เปนผูเปล่ียนให อาจทําไดโดยไมตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมเตมิภายใตประเภทบริการการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑของคุณ

ชิ้นสวน CSR จะถูกจัดสงในวันทําการถัดไป ขึน้อยูกับชิ้นสวนที่มีและที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว การจัดสงในวันเดยีวกัน
หรือภายใน 4 ชั่วโมง อาจมีใหบริการโดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเตมิในที่ตัง้ทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว หากตองการความชวย
เหลือ คุณสามารถตดิตอ HP Technical Support Center และชางเทคนิคจะชวยใหคําแนะนําผานทางโทรศัพท HP ได
ระบุไวในส่ิงที่สงไปพรอมกับชิ้นสวน CSR ที่เปล่ียนทดแทนวาคุณตองสงคืนชิ้นสวนที่บกพรองใหกับ HP หรือไม ในกรณีที่
ตองสงคืนชิ้นสวนที่บกพรองให HP คุณตองสงชิ้นสวนที่บกพรองน้ันใหกับ HP ภายในระยะเวลาที่ระบุไว โดยปกติคือหา (5)
วันทําการ ชิ้นสวนที่บกพรองตองถูกสงคืนพรอมกับเอกสารที่เก่ียวของในวัสดุการขนสงที่ใหไว หากคณุไมไดสงคืนชิน้สวนที่
บกพรอง HP อาจสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับการเปลี่ยนชิ้นสวน ในสวนของ Customer self repair น้ี HP จะออกคาใชจาย
สําหรับการจัดสงและการสงคืนชิน้สวนทั้งหมด และกําหนดผูใหบริการขนสงที่ใช
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ตลบัหมกึพมิพ ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนั
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดแุละฝมือการผลิต

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

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานท่ีซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่
พิสูจนแลววามีขอบกพรอง หรือคนืเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผดิชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศนี ้ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ฝายบรกิารลกูคาของ HP
บรกิารออนไลน

สําหรับการเรียกดูซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ขอมูลผลิตภัณฑ และขอมูลการสนับสนุนลาสุดตลอด 24 ชั่วโมงผาน
ทางการเชือ่มตออินเทอรเน็ต ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com/support/ljm1522

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

บรกิารสนบัสนนุทางโทรศพัท

HP ใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย หากตองการทราบหมายเลขโทรศัพทใน
ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ โปรดดแูผนพับที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.hp.com/support/ กอน
โทรศพัทมายัง HP โปรดเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ, วันที่ซ้ือ และคําอธิบายปญหา

ซอฟตแวรยทูลิติี,้ ไดรเวอร และขอมลูอิเลก็ทรอนกิส

www.hp.com/go/ljm1522_software

ขอมูลหนาเว็บสําหรับไดรเวอรเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในภาษาอ่ืนๆ ได

การสั่งซือ้อปุกรณเสรมิหรอือุปกรณสิ้นเปลอืงโดยตรงกบั 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

สําหรับบริการเพ่ิมเติม โทรหมายเลข 1-800-446-0522

HP ToolboxFX
ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเคร่ืองพิมพ และดูขอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน โปรดใช
HP ToolboxFX คุณตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณ เพ่ือใช HP ToolboxFX โปรดดู HP ToolboxFX ในหนา 159
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การสนบัสนนุและขอมลูจาก HP สาํหรบัคอมพวิเตอร Macintosh
ไปที่ www.hp.com/go/macosx สําหรับขอมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครสมาชิก HP สําหรับ
การอัปเดตไดรเวอร

ไปที่ www.hp.com/go/mac-connect สําหรับผลิตภัณฑที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผูใชเคร่ือง Macintosh
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ขอตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหน่ึงของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพื่อขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพอีกครัง้

หากฝายบริการลูกคา HP พิจารณาวาคุณตองสงเคร่ืองพิมพของคุณกลับมายงั HP เพ่ือซอมแซม ใหบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
อีกคร้ังกอนสงคืน โดยทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

ขอควรระวงั: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผดิชอบของลูกคา

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขั้นตอนน้ีสําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่คางอยูใน
เคร่ืองพิมพจะร่ัวและทําใหหมึกติดกลไกและสวนอ่ืนๆ ในเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดทุี่คลายกัน 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 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอฝายสนับสนุนและบริการลูกคาของ HP

THWW ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP 231
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C ขอกําหนด

สวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังตอไปน้ี:

● ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา

● การใชไฟฟา

● ขอกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดลอม

● การกําจัดเสียง
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ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
ตาราง C-1  ขอกาํหนดภายนอก

ผลิตภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

HP LaserJet M1522n 402 มม. 406 มม. 496 มม. 11 กก.

HP LaserJet M1522nf 402 มม. 406 มม. 496 มม. 11 กก.

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางไฟฟา
ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึน้อยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เน่ืองจากอาจ
ทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย 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 4.5 A 2.3 A
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การใชไฟฟา
ตาราง C-3  การใชไฟฟา (เฉลีย่, เปนวตัต)1  

รุนผลติภณัฑ การพมิพ2 การทาํสาํเนา2 พรอม/พกัการทาํงาน3 ปด

HP LaserJet M1522n 420 W 420 W 10 W นอยกวา 0.1 W

HP LaserJet M1522nf 420 W 420 W 10 W นอยกวา 0.1 W

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljm1522
2 คาพลังงานท่ีระบุในทีน่ีเ้ปนคาสูงสุดทีวั่ดไดโดยใชแรงดนัไฟฟามาตรฐาน
3 เทคโนโลยฟีวเซอรแบบทํางานทันที
4 เวลาในการออกจากโหมดพรอม/พกัการทํางานเขาสูการพิมพงานนอยกวา 6 วินาที
5 การกระจายความรอนสงูสุดสําหรับทกุรุนในโหมดพรอม = 35 BTU/ชั่วโมง

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางสิง่แวดลอม
ตาราง C-4  ขอกาํหนดดานสภาพแวดลอม1 

แนะนาํ ขณะทาํงาน ขณะเกบ็

อุณหภูมิ 15° ถึง 32.5° C

(59° ถึง 90.5° F)

15° ถึง 32.5° เซลเซียส

(59° ถงึ 90.5° ฟาเรนไฮต)

–20° ถงึ 40° C

(–4° ถงึ 104° F)

ความชืน้สัมพทัธ 10% ถงึ 80% 10% ถงึ 80% 95% หรือนอยกวา

1 คาเหลานีอ้าจเปล่ียนแปลงได
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การกาํจดัเสยีง
ตาราง C-5  การกอใหเกดิเสียง 

ระดบัพลงังานเสยีง ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (23 ppm) LWAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)]

พรอม ไมมีเสียงรบกวน

ระดบัความกดดนัของเสยีง - ตาํแหนงของผูทีอ่ยูใกล ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (23 ppm) LpAm = 52 dB(A)

พรอม ไมมีเสียงรบกวน

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljm1522
2 คาคอนฟเกอเรชนัทีท่ดสอบ: HP LaserJet M1522nf พิมพดานเดียวบนกระดาษ A4 ที ่23 ppm
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D ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับขอบังคับดงัน้ี

● ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายส่ิงแวดลอม

● พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศพัท (สหรัฐฯ)

● ขอกําหนด IC CS-03

● แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการดานโทรคมนาคม

● แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● 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

อุปกรณน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 68 โดยท่ีดานหลังของอุปกรณจะมีฉลากแจงขอมูลซ่ึงจะระบุเลขทะเบียน
FCC และ REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณน้ี ในกรณีที่ไดรับการรองขอ คณุสามารถใหขอมูลน้ีแก
บริษัทโทรศพัทได REN จะใชในการกําหนดปริมาณอุปกรณที่อาจมีการเชื่อมตอกับสายโทรศัพท จํานวน REN ที่มากเกินไป
บนสายโทรศัพทอาจทําใหอุปกรณไมตอบสนองตอสัญญาณโทรศพัทเรียกเขา โดยทั่วไปแลว คารวมของ REN ไมควรเกิน
กวาหา (5.0) เพ่ือใหแนใจเก่ียวกับจํานวนของอุปกรณที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทวาเปนไปตามคา REN ที่กําหนดไวหรือไม
โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือขอทราบ REN สูงสุดสําหรับสวนน้ัน ๆ

อุปกรณน้ีใชแจ็ค USOC ตอไปน้ี: RJ11C

มีสายโทรศพัทที่เปนไปตามขอกําหนดของ FCC และปล๊ักแบบโมดลูารใหมาพรอมกับอุปกรณน้ีดวยอุปกรณน้ีไดรับการออก
แบบมาเพื่อใชเชื่อมตอกับสายของเครือขายโทรศัพท หรือสายในอาคารสถานที่ตางๆ โดยใชแจ็คแบบโมดูลลารที่เขากันไดซ่ึง
เปนไปตาม Part 68อุปกรณน้ีไมสามารถใชกับบริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญไดการเชื่อมตอกับ Party Line Service
จะมีอัตราคาบริการตางกันไปในแตละรัฐหากอุปกรณน้ีกอใหเกิดความเสียหายแกเครือขายโทรศัพท บริษัทโทรศัพทอาจจะมี
ความจําเปนตองแจงใหคุณทราบลวงหนาเก่ียวกับการยกเลิกใหบริการชั่วคราวหากการแจงดังกลาวยังไมเปนผล บริษัท
โทรศัพทจะแจงใหลูกคาทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีที่จําเปนคณุมีสิทธิ์รองเรียนตอ FCC ไดบริษัทโทรศัพทอาจทําการเปล่ียน
แปลงส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ การปฏิบัตงิาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของอุปกรณน้ี
หากมีความจําเปนตองดําเนินการดังกลาว บริษัทโทรศัพทจะแจงใหคณุทราบลวงหนาเพ่ือใหคุณมีเวลาทําการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่จําเปนเพ่ือไมใหบริการตองหยดุชะงักหากคุณประสบปญหาเก่ียวกับการใชอุปกรณน้ี โปรดดหูมายเลขติดตอที่ดานหนา
ของคูมือน้ีเพ่ือขอขอมูลการซอมแซมและ (หรือ) การรับประกันหากปญหาดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกระบบโทรศัพท
บริษัทโทรศัพทอาจขอใหคุณถอดอุปกรณน้ีออกจากเครือขายจนกวาปญหาจะไดรับการแกไขการซอมแซมตอไปน้ีสามารถ
ทําไดเองโดยลูกคา:เปล่ียนอุปกรณที่ตดิมากับผลิตภัณฑซ่ึงรวมถึงตลับหมึกพิมพ สวนรองรับถาดกระดาษและที่รองรับ
กระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพทขอแนะนําใหลูกคาติดตั้งสายดินสําหรับไฟฟากระแสสลับไวในเตาเสียบที่ใชเชื่อมตอ
อุปกรณน้ีทั้งน้ี เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณเน่ืองจากกระแสไฟฟาลัดวงจร หรือความไม
สมํ่าเสมอในการจายกระแสไฟฟาอ่ืนๆ

แผนการควบคุมผลติภณัฑมใิหทําลายสิง่แวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
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การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

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

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมดประหยดัผงหมึกใชผงหมึกนอยลง ยดือายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษแผนเดียว) ของเคร่ืองพิมพน้ีสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติได

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
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การสงคนืจํานวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อนั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (นํ้าหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

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

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

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

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีมีแบตเตอร่ี ซ่ึงตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเม่ือหมดอายใุชงาน แบตเตอร่ีที่มีหรือใหมาโดย Hewlett-
Packard สําหรับผลิตภัณฑน้ี มีดังตอไปน้ี

HP LaserJet M1522

ประเภท คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธยีม

น้ําหนกั 0.8 กรัม

สถานท่ี บนแผงตวัฟอรแมต

สวนที่ผูใชถอดออกได ไม
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สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดตอกับเจาหนาที่ในพ้ืนที่ของคุณหรือ
Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

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

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

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายขุอง HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

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

THWW แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายส่ิงแวดลอม 241

http://www.hp.com/recycle
http://www.eiae.org
http://www.hp.com/go/msds
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/go/environment
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html


พระราชบญัญตัิคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรฐัฯ)
พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (Telephone Consumer Protection Act) 1991 กําหนดใหผูใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมไปถึงเคร่ืองแฟกซเพ่ือสงขอความ จะตองกําหนดขอบเขตที่ดานบนและลาง
ของแตละหนาใหชัดเจน หรือที่หนาแรกของการสงขอความจะตองมีวันที่และเวลาที่สง รวมทั้งระบุชื่อธรุกิจ องคกรอ่ืนๆ หรือ
เปนการสงขอความสวนบุคคล และหมายเลขโทรศัพทของเคร่ืองที่สง หรือหมายเลขของธรุกิจ องคกรอ่ืนๆ หรือหมายเลขสวน
บุคคลไวดวย (หมายเลขโทรศัพทที่ระบุน้ันจะตองไมใชหมายเลข 900 หรือหมายเลขอ่ืนที่มีไมใชโทรศพัทภายในทองที่เดียว
กัน หรือเปนการสงที่คิดอัตราคาบริการแบบทางไกล)
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ขอกาํหนด IC CS-03
ประกาศ: ฉลาก Industry Canada ระบุวาอุปกรณน้ีไดรับการรับรอง การรับรองดังกลาว หมายถึงอุปกรณน้ีเปนไปตามขอ
กําหนดในการปองกันเครือขายการส่ือสารโทรคมนาคม การปฏิบัตงิาน และความปลอดภัยที่วางเง่ือนไขไวในเอกสาร
Terminal Equipment Technical Requirement ทั้งน้ี หนวยงานไมรับประกันวาอุปกรณจะทํางานไดตรงตามความตอง
การของผูใช กอนที่จะตดิตั้งอุปกรณน้ี ผูใชโปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณดงักลาวไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่จัดไวใหโดยบริษัทส่ือสารและโทรคมนาคมในทองที่หรือไม การตดิตั้งอุปกรณน้ันจะตองใชวิธีการเชือ่ม
ตอที่ไดรับการยอมรับเทาน้ัน ลูกคาควรจะใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตามเง่ือนไขขางตนเพ่ือหลีกเล่ียงการระงับบริการ
ในบางสถานการณ การซอมแซมอุปกรณที่ไดรับการรับรองจะทําโดยตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากซัพพลายเออร การซอม
แซมหรือดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ทําโดยผูใชอุปกรณน้ี หรือความผิดปกติของอุปกรณ อาจเปนเหตุใหบริษัทส่ือสารและ
โทรคมนาคมขอใหผูใชถอดอุปกรณน้ันออก ผูใชควรตรวจดูใหม่ันใจเพ่ือความปลอดภัยของตัวผูใชเองวาการเชื่อมตอของ
สายดนิกับอุปกรณไฟฟา สายโทรศัพท และระบบทอประปาเหล็กภายในเปนปกติหรือไม ขอควรระวังน้ีอาจเปนส่ิงจําเปนหาก
คุณใชงานในพื้นท่ีชนบทหางไกล

ขอควรระวงั: ผูใชไมควรเชื่อมตออุปกรณเหลาน้ันดวยตนเอง ควรติดตอไปยังเจาหนาที่ตรวจสอบดานไฟฟาหรือชางไฟฟา
ที่เก่ียวของ คา REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณน้ี คือ 0.7

ประกาศ:  REN (Ringer Equivalence Number) ที่กําหนดใหกับอุปกรณเทอรมินัลจะแสดงถึงจํานวนสูงสุดที่
เทอรมินัลอนุญาตใหมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซของโทรศัพทได การเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซน้ันอาจประกอบดวยอุปกรณ
ตางๆ ที่คุณตองการ แตคารวมของ Ringer Equivalence Number ของอุปกรณทั้งหมดน้ันจะตองไมเกินหา (5.0) รหัสการ
จัดการเชื่อมตอมาตรฐาน (ชนิดของแจ็คโทรศพัท) สําหรับอุปกรณที่เชือ่มตอกับเครือขายโทรศพัทโดยตรง คอื CA11A
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แถลงการณของ EU สาํหรบัการดําเนนิการดานโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑน้ีผลิตขึ้นเพ่ือเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) ระบบอะนาล็อคของ
ประเทศ/พื้นที่ในกลุมเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE Directive 1999/5/EC
(Annex II) และกํากับดวยเคร่ืองหมายเขากับ CE ที่เหมาะสม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดทูี่ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรง
กัน ที่ออกใหโดยบริษัทผูผลิตในสวนอ่ืนของคูมือเลมน้ี อยางไรก็ดี ดวยความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละชาติ
ผลิตภัณฑน้ีไมอาจรับประกันโดยไมมีเง่ือนไขวา ผลิตภัณฑน้ีจะทํางานไดอยางสมบูรณใน PSTN ทุกจุด ทั้งน้ี ความเขากันได
ของระบบจะขึ้นอยูกับการตั้งคาที่ถูกตอง ที่ลูกคาเลือกใชเพ่ือเตรียมเชื่อมตอกับ PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือผู
ใช หากคุณประสบปญหาความเขากันของระบบ โปรดติดตอผูจัดหาอุปกรณหรือศนูยชวยเหลือของ Hewlett-Packard ใน
ประเทศ/พื้นที่ที่ใหบริการ การเชือ่มตอกับจุด PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพ่ิมเตมิที่กําหนดโดยผูดําเนินการ PSTN ใน
ทองที่

แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศนวิซแีลนด
การรับรองของ Telepermit สําหรับอุปกรณเทอรมินัลใด ๆ ระบุแตเพียงวา Telecom ไดยอมรับวา อุปกรณดังกลาวสอด
คลองกับเง่ือนไขขั้นต่ําเพ่ือการเชือ่มตอเขากับระบบเครือขาย แตไมไดใหการรับรองผลิตภัณฑของ Telecom หรือใหการรับ
ประกันใด ๆ  นอกจากน้ัน ขอกําหนดน้ียังไมไดใหการรับประกันวา อุปกรณใด ๆ  จะทํางานไดอยางเหมาะสมในทุกลักษณะเม่ือ
ใชรวมกับอุปกรณ Telepermitted ที่ผลิตหรืออยูในรุนอ่ืน หรือแสดงนัยยะวา อุปกรณใด ๆ เขากันไดกับบริการเครือขายที่มี
อยูทั้งหมดของ Telecom

อุปกรณน้ีอาจไมสามารถโอนสายไปใหกับอุปกรณอ่ืนท่ีเชื่อมตอดวยสายเดยีวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมควรกําหนดคาอุปกรณน้ีเพื่อทําการโทรออกโดยอัตโนมัตไิปยังบริการฉุกเฉินหมายเลข “111” ของ Telecom

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบเพื่อยืนยนัความสามารถในการใชงานรวมกับบริการเสียงกร่ิงเฉพาะ FaxAbility สําหรับ
นิวซีแลนด
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คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-01-rel.1.0
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP LaserJet M1522n
หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-0604-01
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 (เลเซอรคลาส 1/ผลิตภัณฑ LED)
GB4943-2001

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

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

ขอมลูเพิม่เตมิ:

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

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

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบการกําหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ดวยจุดประสงคทางการควบคุม ผลิตภณัฑนีจึ้งไดรับการกําหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho , USA

กนัยายน 2550

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), http://www.hp.com/go/
certificates

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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คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-02-rel.1.0
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP LaserJet M1522nf
หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-0604-02
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด
ตลับหมกึพมิพ: CB436A
ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี ้:

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

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

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

TELECOM: ES 203 021; FCC Title 47 CFR, สวนที ่683)

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑนีต้รงตามขอบังคบั EMC Directive 2004/108/EC รวมทั้งขอกาํหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex
II) รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE  ไวตามนั้นแลว

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

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบการกําหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ดวยจุดประสงคทางการควบคมุ ผลิตภณัฑนีจึ้งไดรับการกําหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3) การอนุมตัิและมาตรฐานโทรคมนาคมทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นทีเ่ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี ้นอกเหนือจากทีไ่ดระบุทางดานบน

Boise, Idaho , USA

กนัยายน 2550

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยโุรป ติดตอ: สํานักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พืน้ที่ของคณุ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, B๖blingen, (แฟกซ: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/
certificates

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

246 ภาคผนวก D   ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับ THWW

http://www.hp.com/go/certificates
http://www.hp.com/go/certificates


ประกาศเกีย่วกบัความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

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

คาํเตอืน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ EMI (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1522n, M1522nf, 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 M1522n, M1522nf - 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
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käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

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

ตารางสารตางๆ (จนี)
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ประมวลคาํศัพท

ADF อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิADF ใชสําหรับปอนเอกสารตนฉบับเขาเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติสําหรับการทําสําเนา การสแกน
หรือแฟกซ

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 หนาจอซอฟตแวรที่ใชเม่ือทํางานกับเอกสาร เม่ือใสเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และมีการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรกับเคร่ืองพิมพโดยตรง HP Director จะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือเร่ิมตนการสงแฟกซ ทําสําเนา หรือสแกน

HP ToolboxFX HP ToolboxFX เปนโปรแกรมที่ชวยใหสามารถเขาถึงการจัดการเครื่องพิมพ และเคร่ืองมือการแกไขปญหา เว็บ
เซิรฟเวอรในตัว และเอกสารของเครื่องพิมพได HP ToolboxFX ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN) คือ ชดุโปรแกรมมาตรฐานที่ใชทั่วโลกสําหรับการส่ือสารแบบดิจิตอลผาน
ระบบเครือขายโทรศัพทสาธารณะ

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
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surge protector (อปุกรณปองกันไฟกระชาก) อุปกรณที่ปองกันอุปกรณจายไฟและสายโทรศัพทจากไฟกระชาก

TWAIN เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอรและซอฟตแวร เม่ือใชสแกนเนอรที่ไดมาตรฐาน TWAIN รวมกับโปรแกรม
มาตรฐาน TWAIN คุณจะสามารถทํางานสแกนไดจากภายในโปรแกรมเลย

URL Uniform resource locator คือแอดเดรสบนอินเตอรเน็ตท่ัวโลกของเอกสารและทรัพยากร สวนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโต
คอลที่ใช สวนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชือ่โดเมนที่จัดเก็บทรัพยากรน้ันๆ

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

การตัง้คาแฟกซ รายการที่เก่ียวของกับแฟกซจะใชการตั้งคาตามที่กําหนดไวจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว ตวัอยางเชน
จํานวนคร้ังที่จะใหเคร่ืองหมุนไปยงัหมายเลขที่สายไมวางซํ้า การตั้งคาเหลาน้ีจะอยูในเมนูแผงควบคุม

คอมมา (,) เคร่ืองหมายคอมมาในลําดับการหมุนหมายเลขแฟกซจะแสดงใหเคร่ืองพิมพทราบถึงการหยดุหมุนในตําแหนงน้ัน

จดุตอนิ้ว (dpi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิง่จํานวนจุดตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิง่สูงมากเทาน้ัน
รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึน้

ชมุสายสวนบุคคล (PBX) ระบบชุมสายโทรศัพทขนาดเล็กที่ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญใชในการเชือ่มตอกับโทรศัพทเคร่ืองพวง
ภายในหนวยงาน นอกจากน้ี PBX ยงัสามารถเชื่อมตอกับระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN) ไดโดยจะหมุน
หมายเลขดวยตนเองหรือโดยอัตโนมัติก็ได ขึ้นอยูกับวิธทีี่โทรศัพทเคร่ืองพวงใชจัดการกับสายเรียกเขาและสายโทรออก โดยทั่วไป ผูใชจะ
เปนเจาของเคร่ืองน้ีมากกวาเปนการเชาจากบริษัทโทรศัพท

พกิเซลตอนิ้ว (ppi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนพิกเซลตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิง่สูงมาก
เทาน้ัน รวมท้ังภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น

ฟงกชนัแฟกซ งานที่เก่ียวของกับแฟกซที่ดําเนินการจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร ซ่ึงมีผลเฉพาะกับงานที่กําลังทําอยูเทาน้ัน หรืองานที่
ดําเนินการเสร็จส้ินกอนที่จะกลับสูสถานะ "พรอม" เชน การลางหนวยความจํา ฟงกชันเหลาน้ีจะอยูในเมนูแผงควบคมุ

สายทีก่ําหนดไวเฉพาะ สายโทรศัพทที่ใชสําหรับรับสายสนทนาหรือสายแฟกซโดยเฉพาะ

สายทีใ่ชรวมกัน สายโทรศัพทที่ใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ

เครอืขายโทรศพัทสาธารณะ (PSTN) ระบบเครือขายโทรศัพททั่วโลกหรือสวนหน่ึงของระบบเครือขายน้ัน ผูใชจะมีหมายเลขโทรศัพทที่
ไมซํ้ากัน ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอกับระบบ PSTN ผานบริษัทโทรศัพทในทองถ่ินได บอยคร้ังที่วลีน้ีจะใชเม่ืออางอิงถึงบริการขอมูล
หรือบริการอ่ืนๆ ทีไมใชบริการทางโทรศัพท ซ่ึงผานทางสายโทรศัพทปกตแิละวงจรชมุสายโทรศพัททางไกลปกติ

เสยีงกริ่งเฉพาะ การบริการที่มีใหเฉพาะบางบริษัทโทรศพัทในบางพื้นที/่ประเทศ ซ่ึงทําใหสายโทรศพัทหน่ึงสายสามารถมีหมายเลข
โทรศัพทไดสองหรือสามหมายเลข โดยแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกร่ิงที่แตกตางกัน และคุณสามารถตั้งคาเคร่ืองแฟกซใหสามารถรับ
รูเสียงกร่ิงเฉพาะของหมายเลขแฟกซได

แฟกซ คํายอของโทรสาร หมายถึง การถอดรหัสทางอิเล็กทรอนิกสของเอกสารและการสงเอกสารดังกลาวผานทางสายโทรศัพท โดย
ซอฟตแวรของอุปกรณสามารถสงรายการไปยังโปรแกรมแฟกซได ซ่ึงจะตองใชโมเด็มและซอฟตแวรแฟกซ
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กระดาษงอ 206
กระดาษติด

ADF, นํากระดาษที่ติดออก 193
การปองกัน 201
ถาด, การนําออก 197
ถาดกระดาษออก, การนําออก 198
บริเวณตลับหมึกพิมพ, นํากระดาษท่ีตดิ
ออก 200

สาเหตุ 192
แฟกซ, นํากระดาษที่ตดิออก 193

กระดาษติดบริเวณตลับหมึกพิมพ, การแก
ปญหา 200

กระดาษพิเศษ
ขอกําหนด 52

กระดาษเปลา, การแกปญหา 211
กระดาษเปนคล่ืน, การแกปญหา 204
กระดาษเอียง 206
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ, การสงแฟกซไป
ยัง 133

กลองเคร่ืองมือ. โปรดดู HP ToolboxFX
การกอใหเกิดเสียง 236
การขนสงเคร่ืองพิมพ 231
การขยายขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 85
การขยายเวลารับประกัน 231
การคนหาเคร่ืองพิมพบนเครือขาย“ 44
การจัดเก็บ

ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวด
ลอม 235

การจัดเรียงสําเนา 86
การดีเลยการสงแฟกซ 139
การตั้งคา

HP ToolboxFX 165
การพิมพบนเครือขาย 45
คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 184

คาลวงหนาของไดรเวอร
(Macintosh) 36

ชอ็ตคัท (Windows) 75
ลําดับความสําคัญ 25,  32
หนาการกําหนดคา 46
หนาแสดงคาคอนฟเกอ
เรชันเครือขาย 46

ไดรเวอร 26,  32
การตั้งคา EconoMode 74
การตั้งคา V.34 152
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง

Macintosh 36
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 119

การตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัติ,
แฟกซ 125

การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด,
แฟกซ 151

การตั้งคาขนาดกระจก 121
การตั้งคาความคมชัด

การทําสําเนา 88
แฟกซ 120

การตั้งคาความเร็วลิงค 47
การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 122
การตั้งคาหนังสือเลมเล็ก

Windows 62
การตั้งคาเสียงกร่ิงเฉพาะ 124
การตั้งคาโปรโตคอล, แฟกซ 152
การตั้งคาใหพอดีกับกระดาษ,
แฟกซ 125

การตั้งคาไดรเวอร Macintosh
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 36

ลายนํ้า 37
แถบ Services (การบริการ) 38

การตั้งคาไดรเวอร Windows
หนังสือเลมเล็ก 62

การติดตั้ง
ซอฟตแวร Macintosh บนเครือ
ขาย 33

ซอฟตแวร Macintosh สําหรับการ
เชื่อมตอโดยตรง 33

ซอฟตแวร Windows 7,  27
การติดตั้ง, ซอฟตแวร

ดวน 7
ที่แนะนํา 7
ประเภท (Windows) 27

การติดตั้งซอฟตแวรดวน 7
การติดตั้งซอฟตแวรที่แนะนํา 7
การติดตอ HP 229
การทําความสะอาด

กระจก 103,  179
กระจกของสแกนเนอร 87
ดานในฝาปด 178
ทางผานกระดาษ 176
ภายนอก 179
อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ 177
แถบบนเครื่องสแกน 88,  178

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 84
การขยาย 85
การจัดเรียง 86
การตัง้คาความจาง/เขม 88
การตัง้คาราง 88
การตัง้คาวัสดุพิมพ 89
การยกเลิก 84
การยอ 85
การเปลี่ยนจํานวนเร่ิมตน 84
การแกปญหา 211
การใส ADF 82
ขนาด, การแกปญหา 211
ขนาดวัสดุพิมพ 89
ความคมชัด, การปรับ 88
คณุภาพ, การปรับ 86
คณุภาพ, การแกปญหา 209
ตนฉบับที่มีขนาดตางๆ ปะปนกัน 93
ประเภทวัสดุพิมพ 89
ภาพถาย 92
สองดาน 94
สองดาน, ดวยตนเอง 94
สําเนาหลายชุด 84
ส่ือที่ใชพิมพ, การแกปญหา 210
หนังสือ 91
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เมนูตั้งคา 12
เรียกคืนคาเร่ิมตน 90
แบบจรดขอบ 89
ใสเอกสารในเครื่องสแกนแบบ
แทน 82

การทิ้ง, หมดอายุ 240
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 240
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง 231
การบรรจุเคร่ืองพิมพ 231
การบริการ

ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 189

การปรับขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 85

การปรับสเกลเอกสาร
การทําสําเนา 85

การปองกันดวยรหัสผาน 117
การปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพ

ถาด 1 54
การพิมพ

Macintosh 36
การเชือ่มตอ USB 42
การเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรโดย
ตรง 42

การแกปญหา 208
ชอ็ตคัท 75
บนวัสดุพิมพขนาดแตกตางกัน 68
รายการแบบอักษร 158
รายงานเครือขาย 158
สองดาน (สองหนา),

Macintosh 38
สองดาน, Windows 76
หนาการกําหนดคา 158
หนาตัวอยาง 158
หนาแสดงการใช 158
หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ิน
เปลือง 158

เชือ่มตอกับเครือขาย 45
แบบจรดขอบ 89
แผนผงัเมนู 158

การพิมพแบบ n-up
Windows 77

การพิมพแบบ Peer-to-peer
ขอสงวนสิทธิ์ 43

การพิมพแบบจรดขอบ 89
การพิมพแบบสองหนา 38
การพิมพแฟกซซํ้า 140
การยกเลิก

การสแกนเอกสาร 101
งานทําสําเนา 84

งานพิมพ 61
แฟกซ 128

การยกเลิกการติดตัง้
ซอฟตแวร Windows 28

การยกเลิกการติดตัง้ซอฟตแวรของ
Macintosh 34

การยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ 127
การยอขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 85
การรักษาความปลอดภัย

ตั้งคาการรับสวนตวั 117
ตั้งคารหัสผานจาก EWS 171
ตั้งคารหัสผานจาก

HP ToolboxFX 165
ตั้งคารหัสผานจากแผงควบคมุ 117

การรับประกัน
Customer self repair 227
การขยายเวลา 231
ตลับหมึกพิมพ 228
ผลิตภัณฑ 225
อุปกรณสงและฟวเซอร 228

การรับประกันอุปกรณสง 228
การรับแฟกซ

การตั้งคาการประทับขอมูลเม่ือได
รับ 126

การตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัติ 125
การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบ
รับ 122

การพิมพซํ้า 140
การล็อค 127
การเรียกเอกสาร 116
การแกปญหา 154
จากซอฟตแวร 125
จากโทรศัพทพวง 127
บันทึก, HP ToolboxFX 164
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 148
รูปแบบเสียงกร่ิง, การตัง้คา 124
เม่ือคุณไดยนิสัญญาณแฟกซ 141
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 126
โหมดการรับสาย, การตั้งคา 123

การรับแฟกซสวนบุคคล 117
การรีไซเคิล

การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 239

การรีไซเคิลวัสดส้ิุนเปลือง 173
การลดขนาดเอกสาร 68
การลบซอฟตแวร

Windows 28
การลบซอฟตแวรของ Macintosh 34

การลบแฟกซออกจากหนวยความ
จํา 129

การล็อคแฟกซ 127
การวางแนวกระดาษ, การตั้งคา 72
การสนับสนุนดานเทคนิค

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีก
คร้ัง 231

การสนับสนุนทางออนไลน 229
การสนับสนุนทางเทคนิค

ออนไลน 229
การส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริม 224

การสแกน
การยกเลิก 101
การใส ADF 96
การใสเคร่ืองสแกนแบบแทน 96
ขาวดํา 103
ความละเอียด 102
ความเร็ว, การแกปญหา 213
คณุภาพ, การแกปญหา 212,  214
จาก HP LaserJet Scan

(Windows) 98
จากแผงควบคุม 98
จากแผงควบคุม (Macintosh) 39
ซอฟตแวร OCR 99
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

TWAIN 98
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ WIA 98
ภาพถาย 106
รูปแบบไฟล 102
วิธีการ 98
สี 102
หนังสือ 105
หนาตอหนา (Macintosh) 39
แนบไปกับอีเมล (Macintosh) 39
แนบไปกับอีเมล (Windows) 101
โทนสีเทา 103
ไปยงัโปรแกรม (Windows) 101
ไปยงัโฟลเดอร (Windows) 101
ไปยงัไฟล (Macintosh) 39
ไปยงัไฟล (Windows) 101

การสแกนขาวดํา 103
การสแกนแบบหนาตอหนา

(Macintosh) 39
การสแกนโทนสีเทา 103
การสงตอแฟกซ 124
การสงแฟกซ

กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 133
การดเีลย 139
การยกเลิก 128
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การสงตอ 124
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 132
การแกปญหา 153
จากคอมพิวเตอร (Macintosh) 40
จากซอฟตแวร 136
จากโทรศัพทแบบ

Downstream 138
บันทึก, HP ToolboxFX 164
รหัสคิดคาบริการ 122
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 148
หมายเลขการโทรกลุม 135
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 134

การหมุนหมายเลข
การตัง้คาการหมุนหมายเลขแบบ

Tone หรือ Pulse 121
การแกปญหา 153
การโทรซํ้าอัตโนมัติ, การตั้งคา 119
จากโทรศัพท 138
ดวยตนเอง 132
แฟกซ 15
โทรซํ้าดวยตนเอง 133

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 132
การหมุนหมายเลขระหวางประเทศ 132
การหมุนหมายเลขแบบ Pulse 121
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 121
การเกลี่ยผงหมึก 174
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 173
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 1
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 174
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงาน 184
การเรียกเอกสาร, เคร่ือง 167
การเรียกเอกสารจากเครื่อง 167
การเรียกเอกสารจากแฟกซ 116
การแกปญหา

กระดาษ 205
กระดาษเอียง 206
การทําสําเนา 211
การรับแฟกซ 154
การสงแฟกซ 153
การหมุนหมายเลข 153
ขนาดของสําเนา 211
ขอความบนแผงควบคุม 185
ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 189

ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ 205
คราบผงหมึก 202
ความเร็ว, การแฟกซ 156
คณุภาพการพิมพ 202
คณุภาพของการสแกน 212,  214

คณุภาพของสําเนา 209
งานพิมพสีลบเลือน 202
ปญหาการปอนกระดาษ 206
ผงหมึกกระจาย 205
ผงหมึกเลอะ 203
ผงหมึกเลอะเทอะ 203
ยบั 205
รายงานแฟกซ 156
ส่ือที่ใชพิมพมวนงอ 204
สแกนกระดาษเปลา 214
หนาการกําหนดคา, การพิมพ 46
หนาที่เอียง 204
หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชนัเครือขาย,
การพิมพ 46

เครือขาย 217
เสน, การสแกน 214
เสน, สําเนา 209
ไฟล EPS 220
ไมพิมพหนาเอกสาร 208

การแกไขปญหา
กระดาษติด 192
การตัง้คาการแกไขขอผิดพลาดของ
แฟกซ 151

ขอผิดพลา PostScript 221
ปญหาของเครื่อง Macintosh 219
รายการตรวจสอบ 182
สายเคเบิล USB 208
หนาจอแผงควบคมุ 191
หนาจางเกินไป 209
หนาวาง 207
หนาเขมเกินไป 209
เก่ียวกับ Windows 219
เสน, หนาที่พิมพ 202

การแจงเตือน, การตั้งคา 160
การโทร

หยุดชัว่คราว, การใส 114
การโทรซํ้า

อัตโนมัต,ิ การตัง้คา 119
การใชไฟฟา 235
การใสวัสดพิุมพ

ถาดปอนกระดาษหลัก 54
กําลัง

ความตองการ 234

ข
ขนาด

วัสดุพิมพ 51
ขนาด, กระดาษ

การตัง้คาใหพอดีกับกระดาษ, การสง
แฟกซ 125

ขนาด, วัสดพิุมพ
การเลือกถาด 58

ขนาด, สําเนา
การยอหรือการขยาย 85
การแกปญหา 211

ขอกําหนด
การกอใหเกิดเสียง 236
คณุลักษณะของผลิตภัณฑ 3
ภายนอก 234
สภาพแวดลอม 235

ขอกําหนด IC CS-03 243
ขอกําหนดทางเสียง 236
ขอกําหนดภายนอก 234
ขอกําหนดรายละเอียด

ไฟฟา 234,  235
ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวด
ลอม 235

ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา 234,
235

ขอกําหนดเก่ียวกับความชื้น
สภาพแวดลอม 235

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ
สภาพแวดลอม 235

ขอความ
ขอความ 204
รายแรง 189
แผงควบคุม 185

ขอความ, การแกปญหา 204
ขอความเตือน 185
ขอความแจงขอผิดพลาด

รายแรง 189
แผงควบคุม 185

ขอความแจงขอมูล 185
ขอความแสดงขอผิดพลาด, แฟกซ 142
ขอจํากัดของวัสดุ 240
ขอตกลงการบริการ 231
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 231
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ, การแก
ปญหา 205

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนา
ดา 247

ขอผิดพลาด, PostScript 221
ขอผิดพลาดจาก Spool32 219
ขอผิดพลาดจากการทํางานที่ผิด
ปกติ 219

ขอมูลเก่ียวกับกฎเกณฑ 238

ค
คราบ, การแกปญหา 202
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ความจาง
ความคมชัดของแฟกซ 120

ความดัง
การตัง้คา 18

ความดังของเสียง, การปรับ 118
ความตองการแรงดันไฟฟา 234
ความละเอียด

การสแกน 102
ขอกําหนด 3
แฟกซ 120,  121

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 88

ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 88
แฟกซ 120

ความเขม, การพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 64

ความเขมของงานพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 64

ความเร็ว
การสแกน, การแกปญหา 213
แฟกซ, การแกปญหา 156

ความเร็วต่ํา, การแกปญหา
การสแกน 213
การแฟกซ 156

คําศัพท 249
คุณภาพ

การตัง้คา HP ToolboxFX 166
การตัง้คาการทําสําเนา 86
การตัง้คาการพิมพ

(Macintosh) 36
การตัง้คาการพิมพ

(Windows) 216
ทําสําเนา, การแกปญหา 209
พิมพ, การแกปญหา 202,  215
สแกน, การแกปญหา 212,  214

คุณภาพการพิมพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 166

คุณภาพของงาน
การตัง้คา HP ToolboxFX 166
ทําสําเนา, การแกปญหา 209
สแกน, การแกปญหา 212,  214

คุณภาพของภาพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 166
ทําสําเนา, การแกปญหา 209
พิมพ, การแกปญหา 202,  215
สแกน, การแกปญหา 212,  214

คุณภาพงานพิมพ
พิมพ, การแกปญหา 202,  215

คุณภาพพิมพ
การแกปญหา 202,  215

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ 3

คุณสมบัตขิองความสามารถในการเขาใช
งาน 3

คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียกคืน 184
คาลวงหนา (Macintosh) 36
คาเร่ิมตน, การเรียกคืน 184
เครือขาย

HP Web Jetadmin 170
การกําหนดคา 19,  41
การคนหาเครื่องพิมพ 44
การตั้งคาความเร็วลิงค 47
การติดตั้ง Macintosh 33
การเรียกเอกสารจากเครื่อง 167
การแกปญหา 217
คาคอนฟเกอเรชัน IP แอดเดรส 47
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 43
โปรโตคอลที่ไดรับการสนับสนุน 44

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท, การเชือ่มตอ
การตั้งคาแฟกซ 122

เคร่ืองสแกนแบบแทน
ขนาดกระจกเริ่มตน, การตั้งคา 121

ง
งานพิมพ

การยกเลิก 61
งานพิมพสีจาง, การแกปญหา 202
งานพิมพสีลบเลือน 202
เงาพื้นหลัง, การแกไขปญหา 203

จ
จํานวนสําเนา, การเปลี่ยนแปลง 84
จํานวนหนาตอแผน

Windows 77
จุด, การแกปญหา 202
จุดตอน้ิว (dpi)

ขอกําหนด 3
แฟกซ 120,  121

แจงขอมูลดวยอีเมล, การตั้งคา 160

ช
ชนิด, ส่ือที่ใชพิมพ

การตั้งคา HP ToolboxFX 166
ช็อตคัท 75
ช็อตคัท, การพิมพ 75
ใชกระดาษ/ปกชนิดอ่ืน 66

ซ
ซอฟตแวร

HP ToolboxFX 29,  159
HP Web Jetadmin 29
Linux 30
Macintosh Configure

Device 34
Readiris OCR 99
Solaris 30
UNIX 30
Windows 29
การตัง้คา 25,  32
การตดิตั้งการเชื่อมตอโดยตรง,

Macintosh 33
การตดิตั้งดวน 7
การตดิตั้งที่แนะนํา 7
การตดิตั้งเครือขาย, Macintosh 33
การยกเลิกการตดิตั้ง

Macintosh 34
การรับแฟกซ 125
การสแกนจาก TWAIN หรือ

WIA 98
การสงแฟกซ 136
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  22,

32
สวนประกอบ 7
สวนประกอบของ Windows 21
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 29,  34

ซอฟตแวร HP-UX 30
ซอฟตแวร Linux 30
ซอฟตแวร OCR 99
ซอฟตแวร optical character

recognition 99
ซอฟตแวร Readiris OCR 99
ซอฟตแวร Solaris 30
ซอฟตแวร UNIX 30
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN, การสแกนจาก 98
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA,
การสแกนจาก 98

ด
ไดรเวอร

Macintosh, การแกไขปญหา 219
การตัง้คา 25,  26,  32
การตัง้คา Macintosh 36
การตัง้คา Windows 75
ขอกําหนด 3
คาลวงหนา (Macintosh) 36
ชอ็ตคัท (Windows) 75
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ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 8
สนับสนุน 23

ไดรเวอร Linux 8
ไดรเวอร PCL

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 8
ไดรเวอร PostScript, การตัง้คา HP

ToolboxFX 168
ไดรเวอร PS Emulation 23
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Macintosh, การแกไขปญหา 219
ขอกําหนด 3

ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC 238

ต
ตลับ

สถานะ, การดูดวย
HP ToolboxFX 160

ตลับหมึก
การนํามาใชใหม 174
การรับประกัน 228
การรีไซเคิล 173,  239
การเก็บ 173
การเปลี่ยน 174
ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 173

สถานะ, การตรวจสอบ 172
หมายเลขชิ้นสวน 224

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 38

ตลับหมึกพิมพ
การนํามาใชใหม 174
การรับประกัน 228
การรีไซเคิล 173,  239
การเก็บ 173
การเปลี่ยน 174
ปุมคลายล็อคชองใส, ที่ตั้ง 4
ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 173

สถานะ Macintosh 38
สถานะ, การดูดวย

HP ToolboxFX 160
สถานะ, การตรวจสอบ 172
หมายเลขชิ้นสวน 224

ตวัอักษร, การแกปญหา 204
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต 229
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก

HP 229
ติด

การคนหาตําแหนง 193

ถ
ถาด

กระดาษติด, การนําออก 197
การพิมพแบบสองหนา 38
ขนาดกระดาษเริ่มตน 55
ความจุ 58

ถาด 1
กระดาษติด, การนําออก 197
การบรรจุ 54
ที่ตัง้ 4

ถาด, กระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 198

ถาดกระดาษ
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 206

ถาดกระดาษออก
ที่ตัง้ 4

ถาดกระดาษเขา
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 206

ถาดปอนกระดาษ
การใสวัสดุพิมพ 54

ถาดปอนกระดาษหลัก
กระดาษติด, การนําออก 197
การใส 54
ที่ตัง้ 4

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 38

แถบการตัง้คาการพิมพ,
HP ToolboxFX 167

แถบการตัง้คาระบบ, 165
แถบการตัง้คาเครือขาย,

HP ToolboxFX 168
แถบความชวยเหลือ,

HP ToolboxFX 164
แถบสถานะ, HP ToolboxFX 160
แถบสีขาวหรือแถบจางๆ 209
แถบสีขาวหรือแถบจางๆ, การแกไข
ปญหา 209

แถบเอกสาร, HP ToolboxFX 164
แถบแฟกซ, HP ToolboxFX 162
แถบและริ้ว, การแกไขปญหา 202
แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการ
ดานโทรคมนาคม 244

แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศ
นิวซีแลนด 244

ท
โทรซํ้า

ดวยตนเอง 133

โทรซํ้าดวยตนเอง 133
โทรศัพท

การรับแฟกซจาก 127,  141
โทรศัพท, Downstream

การสงแฟกซจาก 138
โทรศัพท, การเชื่อมตอเพ่ิมเตมิ 111
โทรศัพทพวง

การรับแฟกซจาก 127
การสงแฟกซจาก 138

น
นํ้าหนัก 234
แนวตัง้, การตั้งคา 72
แนวนอน, การตั้งคา 72

บ
บริการ

การตัง้คา HP ToolboxFX 167
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีก
คร้ัง 231

ตวัแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก
HP 229

หมายเลขชิ้นสวน 224
บริการลูกคา

ออนไลน 229
บัตรโทรศัพท 132
บันทึก, แฟกซ

การแกปญหา 156
ขอผิดพลาด 148
พิมพทั้งหมด 146

บันทึกการใช, แฟกซ
การแกปญหา 156

แบตเตอร่ีที่ใหมา 240
แบบอักษร

การเลือก 79
รายการแบบอักษรที่พิมพ 158

ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 247
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 247
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 247

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 247

ประมวลคําศพัท 249
ประเภท, กระดาษ

การเลือกถาด 58
ปรับขนาดเอกสาร

Macintosh 36
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ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 36

ปลายทาง, เพ่ิมการสแกน
Windows 100

ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 206

ปุม Scan to (สแกนไปที)่, การตั้ง
คา 99

ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่ตั้ง 4
ปุมเปด/ปด, การกําหนดตําแหนง 4
โปรโตคอล, เครือขาย 44

ผ
ผงหมึก

คราบ, การแกปญหา 202
ประหยดั 74
ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 205
เลอะ, การแกปญหา 203
เลอะเทอะ, การแกปญหา 203

ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 205
ผงหมึกเลอะ, การแกปญหา 203
ผงหมึกเลอะเทอะ, การแกปญหา 203
ผลิตภัณฑ

การเปรียบเทียบรุน 1
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 5

ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 240
แผงควบคมุ

การตัง้คา 25,  32
การตัง้คาระบบ HP

ToolboxFX 167
การสแกนจาก (Macintosh) 39
ขอความ, การแกปญหา 185
ปญหาหนาจอการแกไขปญหา 191
สถานะอุปกรณส้ินเปลือง, การตรวจ
สอบจาก 172

หนาการทําความสะอาด, การ
พิมพ 176

เมนู 11
แผนการควบคมุไมใหทําลายส่ิงแวด
ลอม 238

แผนผังเมนู
การพิมพ 158

ฝ
ฝาปด, การทําความสะอาด 178
ฝายบริการลูกคา

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีก
คร้ัง 231

ฝายบริการลูกคาของ HP 229

ฝายสนับสนุน
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพอีก
คร้ัง 231

พ
พระราชบัญญัติคุมครองผูใช
โทรศัพท 242

พอรต
การระบุตําแหนง 5
การแกปญหา Macintosh 220
ชนิดที่รวมไว 3
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 224

พอรต USB
การติดตั้ง Macintosh 33
การระบุตําแหนง 5
การแกปญหา Macintosh 220
การแกไขปญหา 208
ชนิดที่รวมไว 3

พอรตระบบเครือขาย
ที่ตั้ง 5

พอรตอินเตอรเฟส
ชนิดที่รวมไว 3

พอรตอินเทอรเฟซ
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 224

พอรตเครือขาย
การตั้งคา 45

พอรตเชื่อมตอ
ที่ตั้ง 5

พอรตแฟกซ, ท่ีตั้ง 5
พิกเซลตอน้ิว (ppi), ความละเอียดในการ
สแกน 102

พ้ืนหลังสีเทา, การแกไขปญหา 203
เพ่ิม

ปลายทางการสแกน
(Windows) 100

ฟ
ฟวเซอร

การรับประกัน 228
ขอผิดพลาด 189
คําแนะนําวัสดุพิมพ 65

แฟกซ
กระดาษติด, การแกไขปญหา 192
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 133
การดีเลยการสง 139
การตั้งคา V.34 152
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 119

การตั้งคาการโทรซํ้า 119
การตั้งคาขนาดกระจก 121

การตัง้คาความคมชัด 120
การตัง้คาความดังของเสียง 118
การประทับขอมูลเม่ือไดรับ 126
การพิมพซํ้าจากหนวยความจํา 140
การยกเลิก 128
การรักษาความปลอดภัย, การปองกัน
ดวยรหัสผาน 117

การรักษาความปลอดภัย, การรับแฟกซ
สวนบุคคล 117

การรับจากซอฟตแวร 125
การรับเม่ือคุณไดยินสัญญาณ
แฟกซ 141

การรับโทรศัพทพวง 127
การลดขนาดอัตโนมัติ 125
การลบออกจากหนวยความจํา 129
การล็อค 127
การสงจากซอฟตแวร 136
การสงตอ 124
การสงแฟกซจากโทรศัพท 138
การหมุนหมายเลข, Tone หรือ

Pulse 121
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 132
การเรียกเอกสาร 116
การแกปญหาการรับ 154
การแกปญหาการสง 153
การแกไขขอผิดพลาด 151
การโทรซํ้าดวยตนเอง 133
ขอความแจงขอผิดพลาด 142
ความละเอียด 120,  121
คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 184

จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 122
บันทึกการรับ 164
บันทึกการสง 164
ประเภทกริ่ง 16
รหัสคิดคาบริการ 122
รายงาน 13
รายงาน, การพิมพทั้งหมด 146
รายงาน, การแกปญหา 156
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 148
รูปแบบเสียงกร่ิง 124
สงโดยใชหมายเลขการโทรแบบ
เร็ว 134

หมายเลขการโทรกลุม 135
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 134
หมายเลขนําหนาการโทร 118
หยุดชัว่คราว, การใส 114
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 126
โหมดการรับสาย 16,  123
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แฟกซอิเล็กทรอนิกส
การรับ 125
การสง 136

โฟลเดอร, การสแกนไปยัง 101
ไฟฟา

ความตองการ 235
ไฟล EPS, การแกปญหา 220

ภ
ภาพถาย

การทําสําเนา 92
การสแกน 106
การสแกน, การแกปญหา 212

ม
เมนู

การกําหนดคาเครือขาย 19
การตัง้คาการทําสําเนา 12
การตัง้คาระบบ 17
การตัง้คาแฟกซ 14
บริการ 19
ฟงกชนัแฟกซ 11
รายงาน 12
สถานะการสงแฟกซ 11
แผงควบคุม, การเขาใช 11

เมนูการกําหนดคาเครือขาย 19
เมนูการตั้งคาระบบ 17
เมนูบริการ 19
โมเด็ม, การเชื่อมตอ 110

ย
ยบั, การแกปญหา 205

ร
รหัสคดิคาบริการ, แฟกซ

การใช 122
ระบบปฏิบัติการ, เครือขาย 43
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  8,  22,

32
รายงาน

ผงัเมนู 13
รายการแบบอักษร PCL 14
รายการแบบอักษร PCL 6 14
รายการแบบอักษร PS 14
รายงานเครือขาย 13,  158
หนาการกําหนดคา 13,  158
หนาตวัอยาง 12,  158
หนาบริการ 14
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 13,

158
หนาแสดงการใช 13,  158

แผนผงัเมนู 158
แฟกซ 13

รายงาน, เคร่ืองพิมพ
หนาการกําหนดคา 46
หนาแสดงคาคอนฟเกอ
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