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1 HP All-in-One ภาพรวม
ใช HP All-in-One เพ่ือทํางานใหเสร็จสมบูรณอยางรวดเรว็และงายดาย เชน
การทําสําเนา การสแกนเอกสาร การพิมพภาพถาย หรือการสงและรับโทรสาร
คุณสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผง
ควบคุม โดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมอืนี้จะแนะนําการใชงานขั้นพ้ืนฐานและวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมลูการติดตอฝายบริการของ HP และการสั่ง
ซือ้อุปกรณ

Help (วิธีใช) บนหนาจอจะใหรายละเอียดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ รวม
ถึงการใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ HP All-in-One

ขอมูลทัว่ไปของ HP All-in-One

หมายเลข รายละเอยีด

1 ตวัปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 จอแสดงผลกราฟกสี (หรือทีเ่รียกกนัวาจอแสดงผล)

3 ถาดรับกระดาษ

4 ตวัปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

5 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

4 HP All-in-One ภาพรวม
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หมายเลข รายละเอยีด

6 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือทีเ่รียกวาแกนรับ
กระดาษ)

7 ตั้วปรับความกวางและความยาวกระดาษสําหรับถาด
กระดาษภาพถาย

8 ตัวปรับความยาวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

9 ถาดกระดาษภาพถาย

10 ฝาครอบตลับหมกึพิมพ

11 พอรต USB ดานหนาสําหรับตอกลองถายรูปหรืออุปกรณ
จัดเกบ็ขอมูลอื่นๆ

12 ชองเสยีบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

13 แผงควบคุม

14 กระจก

15 แผนรองฝาปด

16 อีเทอรเน็ตพอรต

17 พอรต USB ดานหลัง

18 การเชื่อมตอสาย *

19 พอรตโทรสาร 1-LINE และ 2-EXT (โทรศัพท)

20 อปุกรณเสริมในการพมิพสองหนา

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

คณุลกัษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

(ทําตอ)

คณุลักษณะของแผงควบคุม 5
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หมายเลข ชือ่และรายละเอยีด

1 จอแสดงผล: แสดงเมนู ภาพถาย และขอความแจง มุมของจอแสดงผลสามารถปรับเปล่ียนไดเพือ่การมองเห็นทีด่ีขึ้น
วางน้ิวที่บริเวณรอยหยกัดานซายของจอแสดงผล แลวดึงขึ้น

2 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น ดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

3 ยอนกลับ: กลับไปทีห่นาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

4 แผนแสดงทศิทาง: ชวยใหคุณสามารถคนหาผานตัวเลือกในเมนูได โดยการกดปุมลูกศรขึ้น ลง ซาย หรือขวา

หากทานซมูภาพถายเขามา ทานจะสามารถใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดูรอบๆ ภาพถายได และเลือกพื้นทีอ่ื่นที่จะพิมพ

5 ตกลง: เลือกเมนูการตั้งคา, คา หรือภาพถายบนจอแสดงผล

6 ยอขนาดภาพ - (ไอคอนแวนขยาย): ยอขนาดภาพเพื่อแสดงภาพมากขึ้น ถาคุณกดปุมน้ีเมื่อแสดงภาพถายที่ 100%
คุณลักษณะ Fit to Page (พอดีหนา) จะใชกบัภาพถายโดยอัตโนมัติ

7 ขยายขนาดภาพ + (ไอคอนแวนขยาย): ขยายขนาดภาพเพื่อใหภาพบนจอแสดงผลขยายใหญขึ้น คณุยงัสามารถใช
ปุมนี้รวมกับลูกศรบนแปนบังคับทศิทางเพื่อปรับกรอบครอบตัดสําหรับการพิมพดวย

8 เมนูภาพถาย: เรียกดูเมนู Photosmart Express สําหรับการพิมพ การบันทกึ การแกไข และการใชงานภาพถาย
รวมกนั

9 แกไขตาแดง: เปดหรือปดคุณลักษณะ แกไขตาแดง ตามคาดีฟอลตแลว คุณลักษณะน้ีจะปด เมื่อคุณลักษณะนี้เปด
HP All-in-One จะแกไขตาแดงในภาพถายปจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ

10 เมนูการทาํสาํเนา: เปด เมนูการทาํสาํเนา เพื่อใหคุณสามารถเลือกตวัเลือกการทําสําเนา เชน จํานวนสําเนา ขนาด
กระดาษ และประเภทกระดาษ

11 พมิพใหม: ใหคุณสามารถทําสําเนาของภาพถายตนฉบับทีว่างบนกระจก

12 เมนูโทรสาร: แสดงหนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) เพื่อปอนหมายเลขโทรสาร ถาทานกดอีก
คร้ัง Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะปรากฏขึ้นโดยทานสามารถเลือกตัวเลือกโทรสารได

13 Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ): เมื่อปุมนี้สวาง HP All-in-One จะตอบรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ
ปด HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารทีเ่ขามา

14 ปุมตัวเลข ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

15 เปด: เปดหรือปด HP All-in-One เมื่อปดเคร่ือง HP All-in-One แลว ยงัคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกบั
อุปกรณ คณุสามารถลดการจายไฟใหนอยลงอีก โดยการกดปุม เปด คางเปนเวลา 3 วินาท ีทัง้น้ีเพื่อให
HP All-in-One อยูในโหมด Federal Energy Management Program (FEMP) หากไมตองการใหมีการจาย
ไฟเลย ใหปดเคร่ือง HP All-in-One และดึงปล๊ักไฟออก

16 ไฟวทิยไุรสาย: ระบุวาวิทยไุรสายตามมาตรฐาน 802.11 b และ g เปดอยู

17 เวนระยะ และ #: ใสชองเวนวรรคและเคร่ืองหมายสี่เหล่ียมสําหรับงานทีเ่กีย่วของกบัโทรสาร

สญัลักษณ และ *: ใสสัญลักษณและเครื่องหมายดอกจันสําหรับงานทีเ่กี่ยวของกบัโทรสาร

18 เริ่มโทรสารส:ี เร่ิมโทรสารสี

19 เริ่มโทรสารสดีาํ: เร่ิมโทรสารขาวดํา

20 เมนูสแกน: เปด Scan Menu (เมนูสแกน) ทีท่านสามารถเลือกปลายทางสําหรับการสแกนของทานได

21 เริ่มทาํสาํเนาส:ี เร่ิมทําสําเนาสี

22 เริ่มทาํสาํเนาขาวดาํ: เร่ิมทําสําเนาขาวดํา

23 พมิพภาพถาย: ขึ้นอยูกบัวาคุณมาถงึภาพถายของคุณจากเมนู View (เรียกดู), Print (พิมพ) หรือ Create (สราง)
ปุม พมิพภาพถาย จะแสดงหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) หรือจะพิมพภาพถายใดๆ ที่เลือกไว ถาไม

บท 1

6 HP All-in-One ภาพรวม
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หมายเลข ชือ่และรายละเอียด

ไดเลือกภาพถายไว จะปรากฏขอความถามวา คณุตองการจะพิมพภาพทั้งหมดบนการด หรืออุปกรณเก็บขอมูลหรือ
ไม

24 ยกเลิก: หยุดการทํางานปจจุบัน

25 ตัง้คา: แสดง Setup Menu (เมนูตั้งคา) สําหรับการสรางรายงาน การเปล่ียนการตัง้คาโทรสารและเครือขาย รวม
ทัง้การเขาใชงานเครื่องมอืและลักษณะทีต่องการ

26 วิธใีช: เปดเมนู Help Menu (เมนูวิธีใช) บนจอแสดงผลที่คุณสามารถเลือกหัวขอที่ตองการศึกษาเพิ่มเติม หัวขอจะ
ปรากฏบนจอแสดงผลของคุณหรือบนหนาจอคอมพิวเตอร ขึ้นอยูกบัหัวขอที่คุณเลือก

จากสถานะวาง การกด วธิใีช จะแสดงเมนูของหัวขอที่ผูใชสามารถขอรับความชวยเหลือได ขณะที่กําลังดูหนาจออื่น
ทีไ่มใชสถานะวาง ปุม วธิใีช จะใหความชวยเหลือตามบริบทในเวลานั้น

คนหาขอมูลเพิม่เติม
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One
• คูมอืการติดตัง้

คูมอืการติดต้ังจะมีวิธีการตั้งคา HP All-in-One และการติดต้ังซอฟตแวร
คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการติดต้ังตามลําดับ
หากคุณมีปญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูการแกไขปญหาเบือ้งตนใน
สวนสุดทายของคูมอืการติดต้ัง หรือดู “วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
สนับสนุน” ในหนา 72 ในคูมือการใชงานนี้

• วธิใีชบนหนาจอ
วธิีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
HP All-in-One ที่ไมไดระบไุวในคูมือการใชงานนี้ รวมท้ังคุณลักษณะท่ี
สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ
HP All-in-One เทานั้น

• www.hp.com/support
ถาคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนได
จากเว็บไซตของ HP เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูดานเทคนิค ขอมลูเกี่ยวกับ
ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

(ทําตอ)

คนหาขอมูลเพิ่มเติม 7
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2 การตั้งคาเครอืขาย
สวนนี้จะอธบิายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย และวิธีการดู
และจัดการกับการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ: โปรดดสูวนนี:้

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต) “การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 8

เชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายดวยเราเตอรไรสาย
(โครงสรางพืน้ฐาน)

“การตดิตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 11

เชื่อมตอโดยตรงเขากบัเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถใช
งานไรสายโดยไมมีเราเตอรไรสาย (เฉพาะกจิ)

“การติดตั้งเครือขายเฉพาะกจิแบบไรสาย” ในหนา 15

ตดิตั้งซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับใชงานในสภาพ
แวดลอมแบบเครือขาย

“การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 20

เพิ่มการเชื่อมตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นๆ บนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 21

เปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการ
เชื่อมตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคําแนะนําในสวนน้ีหากทานติดตั้ง
HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในตอนแรก
และขณะนี้ตองการเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสายหรือการเชือ่มตอเครือขายอีเธอรเน็ต

“การเปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปน
การเชือ่มตอเครือขาย” ในหนา 21

ดหูรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขาย “การจัดการการตัง้คาเครือขาย” ในหนา 22

คนหาขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย”
ในหนา 77

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไร
สายหรอืใชสายได แตไมสามารถเชื่อมตอกับเครอืขายทั้งสองในเวลาเดียวกัน
ได

การตดิตัง้เครือขายแบบใชสาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งเรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

8 การตั้งคาเครือขาย
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สิง่ทีจ่าํเปนตองใชสาํหรบัเครอืขายโครงสรางพืน้ฐานแบบใชสาย
กอนที่จะเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่จําเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมตัีวเช่ือมตอท่ีตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบลิอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูที่ดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมเีพียง 2
ถึง 6 แถบ

❑ คอมพิวเตอรต้ังโตะหรือแลปท็อปที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

หมายเหตุ HP All-in-One สนับสนุนเครือขายอีเธอรเน็ตทั้ง 10 Mbps
และ 100 Mbps หากทานกําลังเลือกซือ้ network interface card
(NIC) หรือซือ้แลว โปรดแนใจวา การดนี้สามารถทํางานไดดวยความเร็ว

การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย 9
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การเชือ่มตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ใหใชพอรต Ethernet
ที่อยูดานหลังของอุปกรณ

วธิกีารเชื่อมตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบลิอีเธอรเน็ตเขากับพอรทอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One

3. เช่ือมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเทอรเน็ต สวิตช หรือเราเตอรแบบไรสาย

บท 2

10 การตั้งคาเครือขาย
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4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ใหติดต้ังซอฟตแวรตามท่ี
อธิบายใน “การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 20

การตดิตัง้เครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครอืขายแบบไรสายของคุณ HP
ขอแนะนําใหคุณใชเราเตอรหรือสถานีแมขายแบบไรสาย (802.11b) เพ่ือเช่ือม
ตอ HP All-in-One กับสวนประกอบอื่นๆ ของเครือขาย เมือ่เช่ือมตอสวน
ประกอบของเครือขายผานเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย สิ่งนี้เรียกวาเครือ
ขาย โครงสรางพืน้ฐาน

ขอดีของเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสายเมื่อเปรียบเทียบกับเครือขาย
แบบเฉพาะกิจ ไดแก
• การรักษาความปลอดภยัของเครือขายแบบขั้นสูง
• มีความนาเช่ือถือมากขึ้น
• เครือขายมคีวามยืดหยุน
• มีประสิทธิภาพที่ดีกวา โดยเฉพาะกับโหมด 802.11 g
• การเขาใชงานชองสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใชรวมกัน

หากตองการตดิตัง้ HP All-in-One บนเครอืขาย
WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คณุตองทาํดงัตอ
ไปนี้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทัง้หมด “สิ่งทีท่านตองการสําหรับเครือขาย WLAN 802.11 ไร
สายแบบครบวงจร” ในหนา 12

จากนั้นใหเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอรไร
สายและรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติด
ตัง้แบบไรสาย)

“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 12

และขั้นสุดทาย ตดิตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 20

การติดตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร 11
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สิง่ทีท่านตองการสําหรบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสาย
แบบครบวงจร คุณตองมสีิ่งตอไปนี้:

❑ เครือขายไรสาย 802.11 ที่มเีราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย
❑ เครื่องคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด

เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขาย
ไรสายท่ีคุณต้ังใจจะติดต้ังHP All-in-Oneลงไป

❑ ช่ือเครือขาย (SSID)
❑ กุญแจ WEP หรอื วลีผาน WPA (หากจําเปน)
❑ หากคุณเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ในเครือขายไรสายซึง่เขาถึง

อินเทอรเน็ตได เราแนะนําใหคุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือ
สถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

เชือ่มตอกบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เปนวิธีการแบบ
งายๆ ในการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายของคุณ คุณยังสามารถใช
งาน SecureEasySetup ได ถาเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณ
สนับสนุนคุณลักษณะนี้ โปรดดูขอมูลประกอบที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือ
สถานีแมขายของคุณเพื่อคนหาวาสถานีแมขายนั้นสนับสนุนการใชงาน
EasySetup หรือไม และอานคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคา

ขอควรระวงั เพ่ือปองกันไมใหผูใชอื่นเขาถึงเครอืขายแบบไรสายของคุณ
HP ขอแนะนําใหคุณใชรหัสผานหรือวลีผาน (การรักษาความปลอดภัย
WPA หรือ WEP) และใชช่ือเครือขาย (SSID) เฉพาะสําหรับเราเตอรไร
สายของคุณ เราเตอรไรสายของคุณอาจสงมาพรอมกับช่ือเครือขายที่เปนคา
ดีฟอลต ซึง่โดยท่ัวไปเปนช่ือผูผลิต ถาคุณใชช่ือเครือขายที่เปนคาดีฟอลต
เครือขายของคุณจะเขาถึงไดงายโดยผูใชรายอื่นที่ใชช่ือเครือขายท่ีเปนคา
ดีฟอลต (SSID) เดียวกัน ทั้งยังหมายความวา HP All-in-One อาจเชื่อมตอ
โดยบังเอิญกับเครือขายไรสายอื่นในพื้นที่ของคุณทีใ่ชช่ือเครอืขายเดียวกัน
ในกรณีนี้ คุณจะไมสามารถเขาถึง HP All-in-One ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนช่ือเครือขาย โปรดดูขอมลูประกอบที่มาพรอมกับเรา
เตอรไรสายของคุณ

หมายเหตุ กอนทําการเช่ือมตอเครอืขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสาย ตรวจ
ดูใหแนใจวาสายอีเธอรเน็ตไมไดเช่ือมตออยูกับ HP All-in-One
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การเชื่อมตอ HP All-in-One ดวย ตวัชวยการติดตัง้แบบไรสาย
1. ใหจดขอมลูเกี่ยวกับเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณดังตอไปนี้:

• ช่ือเครือขาย (หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา SSID)
• กุญแจ WEP, วลีผาน WPA (หากจําเปน)
หากคุณไมทราบวาจะหาขอมลูนี้ไดที่ใด โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับเรา
เตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณ คุณอาจพบชื่อเครือขาย (SSID) และ
รหัส WEP หรือวลีผาน WPA ไดจากเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว (EWS)
สําหรับเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ HP นําเสนอเคร่ืองมอืแบบออนไลนที่อาจจะสามารถคนหา
การตั้งคาความปลอดภยัแบบไรสายของคุณโดยอัตโนมติั ไปที่:
www.hp.com/go/networksetup

2. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
การเชื่อมตอนี้จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายท่ีใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายที่มีสัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏ
ข้ึนกอน สวนเครือขายที่มสีัญญาณต่ําท่ีสุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

5. กด  เพ่ือเลือกชื่อของเครือขายที่คุณจดไวในข้ันตอนท่ี 1 จากนั้นกด ตกลง

ถาคุณไมเหน็ชื่อเครอืขายของคณุในรายการ
a. เลือก Enter a New Network Name (SSID) (ปอนช่ือเครือขาย

ใหม) (SSID) หากจําเปน ใหใช  เพ่ือเลือกชื่อ จากนั้นกด ตกลง
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ปอน SSID ใชปุมลูกศรบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
เลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง เพ่ือ
เลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

การติดตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร 13
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c. เมือ่คุณปอน SSID ใหมเสร็จแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Done (เสร็จ
ส้ินแลว) บนแปนพิมพเสมอืน จากนั้นกด ตกลง

เคลด็ลบั ถา HP All-in-One ไมสามารถคนหาเครือขายตามชื่อ
เครือขายท่ีคุณปอนได คุณจะไดรับขอความแจงดังตอไปนี้ คุณอาจ
ตองเคลื่อนยายเคร่ือง HP All-in-One เขาไปใกลเครื่อง
คอมพิวเตอรมากขึ้น และลองรันตัวชวยการตั้งคาแบบไรสายอีกครั้ง
เพ่ือใหทําการคนหาเครือขายโดยอัตโนมติั

d. กด  จนกวา Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน) จะถูกไฮไลต แลว
กด ตกลง

e. กด  จนกวา WEP encryption (การเขารหัส WEP) หรือ WPA
encryption (การเขารหัส WPA) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หากคุณ ไมตองการใชการเขารหัสขอมูล WEP ใหกด  จนกระท่ัง No,
my network does not use encryption (ไม เครือขายของฉัน
ไมไดใชการเขารหัสขอมูล) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง จากนั้นไปที่ข้ัน
ตอนที่ 7

6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP ของคุณดังนี้:
a. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมอืน จากน้ัน

กด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

b. เมือ่คุณปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุมลูก
ศรเพื่อเลือก Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน

c. กด ตกลง เพ่ือยืนยัน
เครื่อง HP All-in-One จะพยายามเช่ือมตอกับเครือขาย หากมีขอความ
บอกวา คุณใสกุญแจ WPA หรือ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจท่ีคุณจด
ไวสําหรับเครือขายใหมของคุณ ปฏิบติัตามการแจงเตือนเพื่อแกไข
ขอมูลกุญแจ แลวลองอีกครั้ง

7. เมื่อ HP All-in-One เช่ือมตอเขากับเครือขายไดเรียบรอยแลว ใหติดต้ัง
ซอฟตแวรลงในคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองทีจ่ะใชอุปกรณผานเครือขาย

การเชือ่มตอ HP All-in-One กบั SecureEasySetup
1. เปดใชงาน SecureEasySetup บนเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของ

คุณ
2. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
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4. กด  เพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) แลวจึงกด ตกลง

5. ปฏิบัติตามขอความบนหนาจอเพื่อทําการเชื่อมตอใหเสร็จสมบูรณ
6. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเร็จ โปรดไปที่

เครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรแต
ละเครื่องที่จะใชเครือขาย

หมายเหตุ ถาการเชื่อมตอลมเหลว เราเตอรหรือสถานีแมขายไรสายอาจ
เขาใชงานไมไดหลังจากที่คุณเปดใชงาน SecureEasySetup ทําตาม
งานขางตนอีกคร้ัง โดยแนใจวาคุณปฏิบัติตามทุกข้ันตอนบนแผงควบคุม
ของ HP All-in-One ในทันทีหลังจากกดปุมบนเราเตอรหรือสถานีแม
ขายไรสาย

การตดิตัง้เครอืขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานไรสายโดยไมใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ การเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจจะใชงานไดหากคุณไมมีเราเตอรไร
สายหรือสถานีแมขาย อยางไรก็ตาม คุณจะไดความยืดหยุนเพียงเล็กนอย
ระดับความปลอดภัยบนเครือขายตํ่า และประสิทธิภาพของเครือขายชากวามี
เราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

ในการเช่ือมตอ HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) ของคุณ คุณ
ตองสรางโปรไฟลเครือขายเฉพาะกิจบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ซึง่รวมถึง
การเลือกชื่อเครือขาย (SSID) และการรักษาความปลอดภัย WEP (เปนทาง
เลือกที่แนะนํา) สําหรับเครือขายเฉพาะกิจของคุณ

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขายเฉพาะกจิ
เพ่ือเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไรสาย ทานตองมี
คอมพิวเตอรระบบ Windows ทีม่ีอะแดปเตอรเครือขายไรสาย

การติดตั้งเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย 15

กา
รต
ัง้ค
าเ
คร
ือข
าย



สรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรับคอมพวิเตอรระบบ Windows XP
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณสําหรับการเชื่อมตอเฉพาะกิจโดยสรางโปร
ไฟลเครือขาย

การสรางโปรไฟลเครอืขาย

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One มาพรอมกับการกําหนดคาโปรไฟลเครือ
ขายโดยม ีhpsetup เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยางไรก็ตาม เพ่ือความ
ปลอดภัยและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสรางโปรไฟลเครือขาย
ใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

1. ใน Control Panel (แผงควบคุม) ดับเบิลคลิก Network
Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)

2. ในหนาตาง Network Connections (การเช่ือมตอเครือขาย) ให
คลิกขวาที่ Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสาย) หากคุณเห็น Enable (เปดการใชงาน) บนปอปอัพเมนู ให
เลือก Enable (เปดการใชงาน) หรือหากคุณเห็น Disable (ปด) บนเมนู
แสดงวาการเช่ือมตอแบบไรสายถูกเปดไวแลว

3. คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือ
ขายไรสาย) จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)

4. คลิกแท็ป Wireless Networks (เครือขายไรสาย)
5. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Use Windows to configure my wireless

network settings (ใช Windows เพ่ือกําหนดคาการติดต้ังเครือขายไร
สายของฉัน)

6. คลิก Add (เพ่ิม) จากนั้นทําส่ิงตอไปนี้:
a. ในชอง Network name (SSID) (ช่ือเครือขาย (SSID)) ใหพิมพช่ือ

เครือขายเฉพาะท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ ช่ือเครือขายตองคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ดังน้ัน สิง่สําคัญคือตองจําวาตัวอักษรใดเปนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ)
หรือตัวพิมพเล็ก (ตัวเล็ก)

b. ถาหากมรีายการ Network Authentication (การพิสูจนคา
เน็ตเวิรก) ใหเลือก Open (เปด) หรือ ไปยังข้ันตอนถัดไป

c. ในรายการ Data encryption (การเขารหัสขอมูล) ใหเลือก WEP

หมายเหตุ เปนไปไดที่จะไมใชกุญแจ WEP ในการสรางเครือขาย
อยางไรก็ตาม HP ขอแนะนําใหใชกุญแจ WEP หากตองการรักษา
ความปลอดภยับนเครือขายของทาน
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d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเครื่องหมายท่ีอยูถัดจาก
The key is provided for me automatically (เตรียมกุญแจให
ฉันโดยอัตโนมติั) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก

e. ในกลอง Network key (กุญแจเครือขาย) ใหพิมพกุญแจ WEP ท่ีมี
ความยาวอักขระตัวเลขและตัวอักษร (ASCII) 5 ตัว พอดี หรือ 13 ตัว
พอดี ตัวอยางเชน หากคุณปอนอักขระ 5 ตัว คุณอาจปอน ABCDE
หรือ 12345 ก็ได หรือหากคุณปอนอักขระ 13 ตัว คุณอาจปอน
ABCDEF1234567 (12345 และ ABCDE เปนเพียงตัวอยาง คุณ
ตองนํามาผสมกันเอง)
อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก) สําหรับ
กุญแจ WEP ได กุญแจ HEX WEP ตองมอีักขระ 10 ตัวสําหรับการ
เขารหัสขอมลู 40 บิต หรือ 26 ตัวอักษรสําหรับการเขารหัสขอมลู 128
บิต

f. ในกลอง Confirm network key (ยืนยันกญุแจเครือขาย) ใหพิมพ
กุญแจ WEP ทีเ่หมอืนกันกับท่ีคุณพิมพไวในข้ันตอนกอนหนา

g. จดกุญแจ WEP ใหตรงกับที่คุณพิมพ รวมถึงตัวอักษรตัวพิมพใหญและ
ตัวพิมพเล็ก

หมายเหตุ ทานตองจําตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก (ตัว
เล็ก) ใหถูกตองหากทานปอนกุญแจ WEP ผิดบนเครื่อง
HP All-in-One การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

h. เลือกกลองกาเครื่องหมาย This is a computer-to-computer (ad
hoc) network; wireless access points are not used (น่ีคือ
เครือขายแบบคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร (ad hoc); ไมใชสถานีแม
ขายแบบไรสาย)

i. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดหนาตาง Wireless network
properties (คุณสมบัติของเครือขายไรสาย) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
อีกครั้ง

j. คลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อปดหนาตาง Wireless Network
Properties Connection (การเชื่อมตอคุณสมบติัของเครือขายไร
สาย)

การสรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรับระบบปฏบิตักิารอืน่
หากทานมีระบบปฏบิติัการอ่ืนที่ไมใช Windows XP เราขอแนะนําใหทานใช
โปรแกรมการกําหนดคาท่ีมาพรอมกับการด LAN แบบไรสายของทาน ในการ
คนหาโปรแกรมการกําหนดคาสําหรับการด LAN แบบไรสายของทาน ใหเรียกดู
รายการโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การติดตั้งเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย 17
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การใชโปรแกรมการกําหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายที่มคีาดัง
ตอไปน้ี:
• Network Name (SSID) (ช่ือเครือขาย (SSID)): Mynetwork (ตัว

อยาง)

หมายเหตุ คุณจะตองตั้งช่ือเครือขายที่ไมซ้ํา และจํางาย เพียงแตจําไววา
ช่ือเครือขายเปนตัวพิมพขนาดใด นั่นหมายความวา คุณตองจําวาตัว
อักษรใดเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

• Communication mode (โหมดการสื่อสาร): Ad Hoc (เฉพาะกิจ)
• Encryption (การเขารหัสขอมลู): Enabled (เปดการใชงาน)

การเชือ่มตอกบัเครอืขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
ทานตองใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เพ่ือเช่ือม
ตอ HP All-in-One เขากับเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย

การเชือ่มตอกับเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย
1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
การเชื่อมตอนี้จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายที่ใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายแบบ infrastructure จะปรากฏ
ข้ึนเปนลําดับแรกในรายการตามดวยเครือขายเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ใชงานได
เครือขายที่มสีัญญาณแรงท่ีสุดจะปรากฏขึ้นกอน สวนเครือขายที่มสีัญญาณ
ตํ่าที่สุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

4. บนจอแสดงผล ใหมองหาชื่อเครือขายที่คุณสรางบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ (ตัวอยางเชน Mynetwork)

บท 2
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5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกชื่อเครือขาย จากนั้นกด ตกลง
ถาคุณเห็นช่ือเครือขายและเลือก ใหไปยังข้ันตอนท่ี 6

ถาคุณ ไม เห็นชื่อเครอืขายของคุณในรายการ
a. เลือก Enter a New Network Name (SSID) (ปอนช่ือเครือขาย

ใหม (SSID))
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ปอน SSID ใชปุมลูกศรบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
เลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง เพ่ือ
เลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

c. เมื่อคุณปอน SSID ใหมเสร็จแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Done (เสร็จ
สิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมอืน จากนั้นกด ตกลง

เคลด็ลบั ถา HP All-in-One ไมสามารถคนหาเครือขายตามชื่อ
เครือขายที่คุณปอนได คุณจะไดรับขอความแจงดังตอไปนี้ คุณอาจ
ตองเคลื่อนยายเครื่อง HP All-in-One เขาไปใกลเครื่อง
คอมพิวเตอรมากขึ้น และลองรันตัวชวยการตั้งคาแบบไรสายอีกครั้ง
เพ่ือใหทําการคนหาเครือขายโดยอัตโนมติั

d. กด  จนกวา Ad Hoc (เฉพาะกิจ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
e. กด  จนกระท่ัง Yes, my network uses WEP encryption

(ใช เครือขายของฉันใชการเขารหัสขอมูล WEP) แลวจึงกด ตกลง แปน
พิมพเสมอืนจะปรากฏขึ้น
หากคุณ ไม ตองการใชการเขารหัสขอมลู WEP ใหกด  จนกระทั่ง
No, my network does not use encryption (ไม เครือขายของ
ฉนัไมไดใชการเขารหัสขอมลู) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง จากนั้นไปที่
ข้ันตอนท่ี 7

6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WEP ของคุณดังนี้ หรือไปที่ข้ันตอนท่ี 7
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมอืน จากนั้น

กด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

b. เมื่อคุณปอนกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน
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7. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อยืนยัน
เครื่อง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับ SSID หากมขีอความบอก
วา คุณใสกุญแจ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่คุณจดไวสําหรับเครือขาย
ใหมของคุณ ปฏิบัติตามการแจงเตือนเพ่ือแกไขกุญแจ WEP แลวลองอีก
ครั้ง

8. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเรจ็ โปรดไปที่
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวร

การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชือ่มตอเครอืขาย
ใชสวนนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
กับเครือขาย กอนที่ทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เช่ือมตอเครือขาย HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานยังคง
เช่ือมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะนั้น ซอฟตแวรการ
ติดต้ัง HP All-in-One อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัวใดตัวหนึ่งที่มีการ
สํารองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายนั้นบนคอมพิวเตอร
ของทานได

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิัติการของทาน จํานวนเนื้อที่ที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การตดิตัง้ซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทัง้หมดที่รันอยูบนเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ รวมทั้ง

ซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซดีี Windows ท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดีรอม

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Through the network (ผานเครือขาย) จากน้ันคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กําลังคนหา) จะปรากฏในขณะที่โปรแกรมการติดต้ัง
กําลังคนหา HP All-in-One บนเครือขาย

บท 2
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5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเคร่ืองพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เคร่ืองพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ที่ทานตอง
การเชื่อมตอ

6. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จส้ินการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสําหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

8. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP All-in-One

การเชือ่มตอเครือ่งคอมพิวเตอรเพิ่มเตมิบนเครอืขาย
คุณสามารถใช HP All-in-One รวมกันบนเครือขายเพื่อใหมคีอมพิวเตอรท่ี
สามารถใชเครื่องพิมพไดมากขึ้น หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว คุณตองติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง ในระหวางการ
ติดต้ัง ซอฟตแวรจะคนพบ HP All-in-One บนเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรแต
ละเครื่อง เมื่อคุณติดต้ัง HP All-in-One บนเครือขายแลว คุณไมจําเปนตอง
กําหนดคาอีกเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไร
สายหรอืใชสายได แตไมสามารถเชื่อมตอกับเครอืขายทั้งสองในเวลาเดียวกัน
ได

การเปลีย่น HP All-in-One จากการเชือ่มตอ USB เปนการ
เชือ่มตอเครอืขาย

หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ตไดในภายหลัง หากทานเขาใจวธิีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใช
วิธีการทั่วไปดานลางน้ีได

หมายเหตุ เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครือขายแบบไร
สายของคุณ คุณควรใชสถานีเครือขาย (เชน เราเตอรไรสาย) เพ่ือเช่ือมตอ
HP All-in-One

การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขาย 21
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การเปลีย่นการเชื่อมตอ USB เขากบัการเช่ือมตอ WLAN 802.11 ไรสายแบบ
ครบวงจร
1. ถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
ซึง่จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)

5. ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพ่ิม
อุปกรณ) จากนั้นเลือก Through the network (ผานเครือขาย)

6. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทร
สาร) (หรือ Printers (เครื่องพิมพ)) ใน Control Panel (แผงควบคุม)
และลบเครื่องพิมพสําหรับการติดต้ัง USB

การเปลีย่นการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบใชสาย (อเีธอรเนต็)
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตท่ีอยูดานหลังของเครื่อง

HP All-in-One เขากับพอรตอเีธอรเน็ตทีม่อียูบนเราเตอรหรือสวิตช
3. ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพ่ิม

อุปกรณ) จากนั้นเลือก Through the network (ผานเครือขาย)
4. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทร

สาร) (หรือ Printers (เครื่องพิมพ)) ใน Control Panel (แผงควบคุม)
และลบเครื่องพิมพจากการติดต้ัง USB ออก

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพ่ิมเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ HP All-in-One กับ
เครือขาย โปรดดูที่:
• “การติดต้ังเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 8
• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 11
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 15

การจดัการการตัง้คาเครือขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One ผานทาง
HP All-in-One แผงควบคุม การตั้งคาข้ันสูงเพิ่มเติมมีอยูในเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝงตัว ทานสามารถเขาถึงเครื่องมือการกําหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบรา
เซอร โดยใชการเชื่อมตอเครือขายทีม่ีอยูเขากับ HP All-in-One

บท 2
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การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขัน้เบือ้งตนจากแผงควบคมุ
แผงควบคุมของ HP All-in-One ชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการเชื่อม
ตอแบบไรสายและดําเนินการจัดการเครือขายในลักษณะตางๆ ได ซึง่รวมถึงการ
เรียกดูการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย การเปดและปด
วิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

การใชตวัชวยการตดิตัง้แบบไรสาย

Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) ชวยใหทานติดต้ัง
และจัดการการเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่อง HP All-in-One ไดงายข้ึน
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
จะทําใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)

เรยีกดูและพมิพการตั้งคาเครอืขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของ
HP All-in-One หรือสามารถพิมพหนาการกําหนดคาที่มรีายละเอียดเพิ่มเติม
ได หนาการกําหนดคาเครือขายจะแสดงการตั้งคาเครือขายทีส่ําคัญทั้งหมด เชน
IP address, ความเร็วลิงค, DNS และ mDNS
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

เมนู Network (เครือขาย) จะปรากฏขึ้น
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3. กด  จนกวา View Network Settings (เรียกดูการตั้งคาเครือขาย) จะ
ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
เมนู View Network Settings (เรียกดูการตั้งคาเครือขาย) จะปรากฏขึ้น

4. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี
• หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย ใหกด  จนกวา

Display Wired Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบใช
สาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
จากน้ัน ขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต)
จะปรากฏขึ้น

• หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย ใหกด  จนกวา
Display Wireless Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบ
ไรสาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
ขอมลูโดยสรุปของการตั้งคาเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึ้น

• หากตองการพมิพหนาการกาํหนดคาเครอืขาย  ใหกด  จนกวา Print
Network Configuration Page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย

ทานสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมือ่ทานซือ้เคร่ือง
HP All-in-One ได

ขอควรระวงั ซึ่งจะลบขอมลูการตั้งคาไรสายทั้งหมดที่ทานไดปอนไว หาก
ตองการเรียกคืนขอมลูนี้ ทานจําเปนตองใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายอีก
ครั้ง

1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของ

เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด ตกลง เพ่ือยืนยนัวาคุณตองการจะเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย

การเปดและปดวทิยไุรสาย

วทิยุไรสายจะปดตามคาเริ่มตน หากตองการคงการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไร
สายไว ตองเปดวิทยุไว เมื่อวิทยุเปดอยู ไฟสัญญาณสีฟาที่อยูดานหนาของเครื่อง
HP All-in-One จะสวางขึ้น อยางไรก็ตาม หากเชื่อมตอเคร่ือง HP All-in-One
เขากับเครือขายแบบใชสาย หรือถาคุณตองการเชื่อมตอ USB ตองไมเปดวิทยุ
ในกรณีนี้ คุณอาจตองปดวิทยุ
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1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Wireless Radio (วิทยุแบบไรสาย) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

เครือ่งพิมพจะพมิพการทดสอบเครอืขาย

การทดสอบเครือขายไรสายจะเริ่มทดสอบเชิงวินิจฉัยเพ่ือระบวุาการตั้งคาเครือ
ขายนั้นสําเร็จหรือไม การทดสอบเครือขายไรขายจะพิมพออกมาเองโดย
อัตโนมติัเมื่อรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) นอก
จากนี้ ทานยังสามารถสั่งพิมพการทดสอบเครือขายไรสายไดทุกเวลา
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย)

จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย) จะพิมพรายงาน

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขัน้สงูจากการตัง้คาแผงควบคมุ
การตั้งคาเครอืขายข้ันสูงมไีวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง

การตั้งความเรว็ลงิค

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมลูผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (อัตโนมติั)
1. กด ตัง้คา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

เมนู Network (เครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
กด  จนกวา Set Link Speed (ต้ังคาความเร็วลิงค) จะถูกไฮไลต แลว
กด ตกลง

4. กด  เพ่ือเลือกความเรว็ในการเชื่อมตอที่ตรงกับฮารดแวรเครือขายของ
ทาน จากนั้นกด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา
• Automatic (อัตโนมัติ)
• 10-Full
• 10-Half
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• 100-Full
• 100-Half

การเปลีย่นการตัง้คา IP
คาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่งจะกําหนดคา IP
โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการเปลี่ยนที่อยู
IP ซบัเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูที่อยู IP และซับเน็ต
มาสกของเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายจาก
HP All-in-One

หมายเหตุ เมื่อมกีารปอนคา IP ดวยตนเอง คุณตองเช่ือมตอกับเครือขายที่ทํา
งานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมกีารเก็บคาไวเมื่อคุณออกจากเมนู

ขอควรระวงั โปรดระวังเมื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส IP
แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทานจะ
ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP All-in-One ได

1. กด ตัง้คา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

เมนู Network (เครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
4. กด  จนกวา IP Settings (การตั้งคา IP) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสายอยูแลว คุณจะไดรับขอ
ความแจงใหยืนยนัวาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคา IP หรือไม กด ตกลง

5. กด  จนกวา Manual (ดวยตนเอง) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
6. กด  เพ่ือเลือกการตั้งคา IP คาใดคาหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

• IP Address (ท่ีอยู IP)
• Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก)
• Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)

7. ปอนการเปลี่ยนแปลงของคุณ แลวกด ตกลง เพ่ือยืนยันการตั้งคา

บท 2
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3 การตดิตั้งโทรสาร 
หลังจากปฏบิัติตามขั้นตอนทั้งหมดในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบติัตามคําแนะ
นําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไว
สําหรับใชในภายหลัง

ในสวนนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใหการสงโทรสาร
สามารถทํางานไดกับอุปกรณและบริการที่คุณอาจมีอยูแลวดวยสายโทรศัพท
เดียวกันกับ HP All-in-One

เคลด็ลบั ทานสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร)
(Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร) (Mac)
เพ่ือชวยในการติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสายหรือขอมลูบน
หัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาสู Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร)
(Mac) ไดทางซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP All-in-One หลังจากที่รนั
Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax
Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร) (Mac) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนใน
สวนน้ีเพ่ือใหการติดต้ังโทรสารเสร็จสมบรูณ

การตั้งคา HP All-in-One เพือ่ใชโทรสาร
กอนที่คุณจะเริ่มต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของระบบ
โทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของคุณใช วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือสงโทร
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สารน้ันแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาคุณมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบ
ขนาน
• หากไมพบรายชื่อประเทศ/ภูมภิาคของคุณในตารางนี้ แสดงวาคุณอาจมี

ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมติั) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" ของเครื่อง
HP All-in-One ได แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภมูภิาคที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One อาจมีชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึง่ทําใหทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่ทานใชเสียบเขา
กับ HP All-in-One

• หากประเทศ/ภูมภิาคของคุณมช่ืีออยูในตารางดานลาง คุณอาจจะมีระบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน คุณสามารถตอ
อปุกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบขนาน HP ขอแนะนําให
ใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เพ่ือตอ
เครื่อง HP All-in-One กับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ตาราง 3-1 ประเทศ/ภมูภิาคทีใ่ชโทรศพัทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ

การเลอืกการตัง้คาโทรสารทีถ่กูตองสาํหรบับานหรอืทีท่าํงานของคณุ
ในการสงโทรสาร คุณตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของคุณ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญเน่ืองจากคุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One โดยตรง
และอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนทีจ่ะสงโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ท่ีบานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหคุณอานคําถามในสวนนี้แลวบนัทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางในสวน
ตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของคุณ

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ
1. คุณมบีริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของคุณ

ใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี B: การติดต้ัง HP All-in-One ที่ม ีDSL”
ในหนา 34 โดยไมตองตอบคําถามอ่ืนๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2. คุณใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี C: การติดต้ัง HP All-in-One ที่มีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN” ในหนา 35 โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3. คุณใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
คุณ ซึง่ใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน” ในหนา 36 โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
คุณไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษทัโทรศัพทหลาย
แหงเสนอคุณสมบติัเสียงเรียกเขาพิเศษท่ีชวยใหคุณใชหมายเลขโทรศัพท
หลายหมายเลขได โดยมสีายโทรศัพทเดียว
เมื่อคุณใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตาง
กันออกไป ตัวอยางเชน คุณสามารถมีเสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้งและ
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สามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ คุณสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมือ่เปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมเีสียงเรียก
เขาดังสองครั้งเมือ่ไดรับสายโทรสาร ซึง่จะชวยใหคุณทราบความแตกตาง
เมือ่โทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. คุณรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารดวย
HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

5. คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใชหรือไม?
❑ ใช ฉันมโีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
❑ ไมใช
คุณไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากคุณตอบ
ใช สําหรับคําถามตอไปนี้ คุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
• คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
• คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

connection?
กรุณาตอบคําถามตอไป

6. คุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายโทรสารบน HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

7. คุณสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณดวย
หมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่คุณใชสําหรับการโทรเพื่อสงโทรสารบน
HP All-in-One ของคุณใชหรือไม
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธติีดต้ังโทรสารใน
กรณีตางๆ

บท 3

30 การติดตัง้โทรสาร

การตดิต
ัง้โท

รสาร



เลอืกการตัง้คาโทรสารสาํหรับกรณขีองคณุ
ตอนน้ีเมื่อคุณตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One แลว คุณก็พรอมที่จะเลือกประเภทการตั้ง
คาท่ีดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงานของคุณ

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการที่
ใชงานไดกับการตั้งคาที่บานหรือที่สํานักงานของคุณ ตอจากนั้นใหดูประเภทการ
ต้ังคาท่ีเหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของคุณ ในสวน
ตอไปนี้จะมีคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละประเภท

ถาคุณตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการตั้งคาที่บานหรือที่สํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวใน
บทน้ี ใหต้ังคา HP All-in-One เหมือนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อกปกติ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือมตอปลาย
สายเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและปลายสายอีกดานหน่ึงตอเขากับ
พอรตท่ีติดปายวา 1-LINE ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One หากคุณใชสาย
โทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร

อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบอนกุรม

ไมระบุ

(คุณไดตอบคําถามทุกขอวา ไมใช)

“กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)”
ในหนา 33

“กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)”
ในหนา 33

บริการ DSL
(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที ่1
เทาน้ัน)

“กรณี B: การติดตั้ง HP All-in-One
ที่ม ีDSL” ในหนา 34

“กรณี B: การติดตั้ง HP All-in-One
ที่ม ีDSL” ในหนา 34

ระบบ PBX หรือ ISDN
(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที ่2
เทาน้ัน)

“กรณี C: การติดตั้ง HP All-in-One
ที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN” ในหนา 35

“กรณี C: การติดตั้ง HP All-in-One
ที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN” ในหนา 35

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที ่3
เทาน้ัน)

“กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกนั” ในหนา 36

“กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกนั”
ในหนา 36

สายสนทนา

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที ่4
เทาน้ัน)

“กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน” ในหนา 38

“กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน” ในหนา 38

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 7 เทาน้ัน)

“กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวม
กบั วอยซเมล” ในหนา 40

“กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสาร
รวมกบั วอยซเมล” ในหนา 40

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 5
เทาน้ัน)

“กรณี G: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(ไมรับสายสนทนา)” ในหนา 41

ไมสามารถใชได
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อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 5 เทานั้น)

“กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่
ใชรวมกันกับโมเดม็ dial-up ของ
คอมพิวเตอร” ในหนา 42

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 6 เทานั้น)

“กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ” ในหนา 45

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ืองตอบรับ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4, 5
และ 6 เทานั้น)

“กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ”
ในหนา 47

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการวอยซเมล

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4, 5
และ 7 เทานั้น)

“กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล”
ในหนา 50

ไมสามารถใชได

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมภิาค
โปรดดูเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปน้ี

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

สเปน www.hp.com/es/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.com/nl/faxconfig

เบลเยยีม (ฝร่ังเศส) www.hp.com/be/fr/faxconfig

เบลเยยีม (ดัตช) www.hp.com/be/nl/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.com/pt/faxconfig

สวีเดน www.hp.com/se/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.com/fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.com/dk/faxconfig

นอรเวย www.hp.com/no/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

บท 3

(ทําตอ)
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แอฟริกาใต www.hp.com/za/faxconfig

โปแลนด www.hp.pl/faxconfig

รัสเซีย www.hp.ru/faxconfig

ทวีปอเมริกาเหนือ www.hp.com/us/faxsetup

กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรบัสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายเพื่อสนทนา และคุณไมมี
อุปกรณอ่ืนท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One ของคุณตามที่
ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 3-1 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

วธิีการตดิตั้ง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

(ทําตอ)
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3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปน
การตั้งคาที่นอยที่สุด (สองครั้ง)

4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมติัหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจํานวนครัง้ที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) จากน้ันเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร

กรณ ีB: การตดิตัง้ HP All-in-One ทีม่ ีDSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานทางบริษทัโทรศัพท ใหใชคําแนะนําในสวนน้ีเพ่ือ
เช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและ
HP All-in-One ของคุณ ตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลท่ีอาจรบกวน
เครื่อง HP All-in-One เพ่ือให HP All-in-One สามารถสื่อสารกับสายโทรศัพท
ไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ)

หมายเหตุ ถาคุณมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารดวย HP All-in-One ได

ภาพ 3-2 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

บท 3
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การตั้งคา HP All-in-One ทีม่ ีDSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

หมายเหตุ หากทานใชอุปกรณหรือบริการอื่นๆ รวมกันบนสาย
โทรศัพทนี้ เชน บริการจําแนกเสียงเรียกเขา เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือ
วอยซเมล โปรดดูหัวขอตางๆ ในสวนน้ีเพ่ือทราบคําแนะนําเพิ่มเติม
สําหรับการติดต้ัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

กรณ ีC: การตดิตัง้ HP All-in-One ทีม่รีะบบโทรศพัท PBX หรอืสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบติัดังนี้

การตัง้คา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร 35

กา
รต
ดิต
ัง้โ
ท
รส
าร



• หากคุณใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN โปรด
ตอ HP All-in-One เขากับพอรทที่กําหนดไวสําหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี้ ใหดูวากําหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมภิาคของคุณแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกพอรต
ของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจกําหนด
ใหพอรตหน่ึงเปนโทรศัพทและเคร่ืองโทรสารมาตรฐาน Group 3 และ
อกีพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบปญหาในการตอ
พอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใช
พอรตที่กําหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึ่งอาจระบไุววา "multi-
combi" หรือคําอื่นท่ีคลายกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสยีงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมเีสียงเรียกสายซอนที่ทาง
โรงงานไดต้ังให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทรสาร
และคุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย HP All-in-One ได ดู
เอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือทราบวิธีปดเสียงของสายเรียก
ซอน

• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอเครื่องกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
เพราะหากไมใชสายดังกลาว คุณอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน หาก
สายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อตอ
ขยายสายโทรศัพทจากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสยีงเรยีกเขาเฉพาะในสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่
ทําใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละ
หมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคา HP All-in-One ตาม
ที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

บท 3
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ภาพ 3-3 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่บีรกิารเสยีงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษทัโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกต้ังคามาจากโรงงานใหรับเสียง
เรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมไดต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียก
เขาเฉพาะ) ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีกําหนดใหกับหมายเลข
โทรสาร HP All-in-One อาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไม
รับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาที่มรีูปแบบเสียงเรียกเขาซึง่คุณเลือก (การตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
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เรียกเขาตามจํานวนที่คุณเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร

กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดยีวกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณ
ไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 3-4 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

บท 3
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การตั้งคา HP All-in-One ทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกนั
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อตัโนมตัิ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่ HP All-in-One
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายอัตโนมติั ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

• หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทานตองอยู
รับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทร
สารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปด
การตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)

3. รันการทดสอบโทรสาร
4. เสียบสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
5. โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ

โทรศัพทของทาน
• หากทานมรีะบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตที่มีปาย 2-EXT บนดานหลังของ HP All-in-One แลวเช่ือม
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

• หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบลิ HP All-in-One ที่มกีารตอกับปลั๊กเสียบ
สายบนผนัง

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง
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กรณ ีF: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล
หากคุณรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และคุณยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาเครื่อง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายในสวนน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมติัหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึง่หมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเครื่อง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว

ภาพ 3-5 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

บท 3
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การตั้งคา HP All-in-One ทีม่บีรกิารวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร (ไมรบัสาย
สนทนา)

หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมโีมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรที่
เช่ือมตอกับสายนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนน้ี
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

ภาพ 3-6 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"
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3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การตดิตัง้ HP All-in-One ทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

4. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมติัหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจํานวนครัง้ที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) จากน้ันเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร

กรณ ีH: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกบัโมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
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โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมสีองวิธีท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต
• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคู

ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานท่ีมพีอรต RJ-11 สองพอรตท่ี
ดานหนาและปลั๊กหน่ึงตัวท่ีดานหลัง)

ภาพ 3-7 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพ 3-8 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
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3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

การตัง้คา HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวกนักับคอมพิวเตอรทีม่พีอรต
โทรศพัทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได
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6. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อตัโนมตัิ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่ HP All-in-One
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายอัตโนมติั ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

• หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทานตองอยู
รับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทร
สารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปด
การตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกบัเครือ่งตอบรบัโทรศพัทอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและเชื่อม
ตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 3-9 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
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2 พอรท "IN" ท่ีเคร่ืองตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

การตัง้คา HP All-in-One ทีม่สีายสนทนา/รบัสงสายโทรสารใชรวมกนักบั
เครือ่งตอบรบัโทรศพัท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของคุณโดย
ตรงกับ HP All-in-One สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูก
บนัทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสาร
ดวย HP All-in-One ของคุณได

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เครื่อง HP All-in-One คุณสามารถใชสายโทรศัพทท่ัวไปสําหรับการ
เช่ือมตอในสวนน้ี

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้

บท 3
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7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One
เปนจํานวนเสียงเรยีกเขาสูงสุดทีอุ่ปกรณของคุณจะสามารถรองรับได
(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครัง้
ที่คุณต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายทีเ่ขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับ โทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะ
เลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีJ: สายสญัญาณเสยีง/โทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
และเครือ่งตอบรบั

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเช่ือมตออยูกับสายโทรศัพท
นี้ดวย ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ในเวลา
เดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารถา
คุณกําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม
ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสอง
พอรต
• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซือ้ตลับแยก

สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับ
แยกสายแบบขนานชนิดท่ีมพีอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่ง
ปลั๊กท่ีดานหลัง)

ภาพ 3-10 ตัวอยางของตลบัแยกสายแบบขนาน

• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวขางลางนี้
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ภาพ 3-11 ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรตโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรตโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

เมือ่ตองการตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทสายเดียวกบัทีใ่ชกับ
คอมพวิเตอรดวยพอรตโทรศพัทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

บท 3

48 การติดตัง้โทรสาร

การตดิต
ัง้โท

รสาร



3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
ซึ่งจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One และเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอกัน
โดยตรง แมวาโมเด็มคอมพิวเตอรจะถูกเช่ือมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากคุณไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวยวิธีน้ี
สญัญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวในเครื่องตอบ
รับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย HP All-in-One ได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. (ทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมโีทรศัพทมาดวย เพ่ือความ
สะดวก คุณอาจตองการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เคร่ือง HP All-in-One คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการ
เช่ือมตอในสวนนี้

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One

เปนจํานวนเสียงเรยีกเขาสูงสุดทีอุ่ปกรณของคุณจะสามารถรองรับได
(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครัง้
ที่คุณต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
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ตรวจสอบสายทีเ่ขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากพบ
สัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับโทรสาร
ออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะเลิก
ตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบนัทึกขอความเสียงไว

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
และบรกิารวอยซเมล

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครบริการวอ
ยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมติัหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึง่หมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเครื่อง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเคร่ืองคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเคร่ืองมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต
• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซือ้ตัวแยกคู

ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หน่ึงพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 3-12 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพ 3-13 ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศพัทเดยีวกนักบัคอมพิวเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
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4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

เปลีย่นคาบน HP All-in-One เพือ่รบัโทรสาร
หากตองการใหการรับโทรสารราบรื่น ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาบางตัวของ
HP All-in-One ถาทานไมแนใจวาควรใชคาใดสําหรับตัวเลือกการสงโทรสารที่
ตองการ โปรดอานคําแนะนําในการตั้งคาโทรสารอยางละเอียดในคูมอืเลมน้ี

การตัง้โหมดตอบรบั
โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของคุณจะรับสายหรือไม
• เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) หากคุณตองการ

ให HP All-in-One รับโทรสาร อตัโนมติั เครื่อง HP All-in-One จะรับสาย
เขาและโทรสารทั้งหมด

• ปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) หากคุณตองการรับ
โทรสาร ดวยตนเอง คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ
HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารได
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วธิีการตัง้คาโหมดตอบรับ
▲ กด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) เพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่

คุณเห็นสมควร
เมื่อไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) ติด HP All-in-One
จะรับสายโดยอัตโนมติั เมื่อไฟดังกลาวไมสวาง เคร่ือง HP All-in-One จะ
ไมรับสาย

การกําหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขากอนตอบรบั
หากทานเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ทานจะ
สามารถกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรยีกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะ
ตอบรับอัตโนมัติได

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมีความสําคัญหากทานต้ังคา
ใหเครื่องตอบรับที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันเปน HP All-in-One เพราะทานตอง
การใหเครื่องตอบรับรับสายกอนท่ีเครื่อง HP All-in-One จะรับสาย จํานวนเสียง
เรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่อง
ตอบรับ

ตัวอยางเชน ต้ังคาเครือ่งตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยและ
HP All-in-One ใหตอบรับเมื่อมสีายเรียกเขาสูงสุด (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด
จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย
และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปน
สัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบ
รับจะบนัทึกขอความไว

การกาํหนดจาํนวนเสยีงเรยีกเขากอนทีแ่ผงควบคมุจะรบัสาย
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) แลวจึงกด ตกลง
4. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  หรือ

 เพ่ือเปลี่ยนจํานวนครั้ง
5. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา

การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาสาํหรบัเสยีงเรยีกเขาเฉพาะ
บริษทัโทรศัพทหลายแหงมคุีณสมบติัเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะที่ชวยให
ทานมหีมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมือ่ทานใช
บริการน้ี รปูแบบเสียงเรยีกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป ทาน
สามารถตั้งคาให HP All-in-One รบัสายที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะได
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หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังคารูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนา
และสายโทรสารใหแตกตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
หรือเสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมือ่ HP All-in-One
ตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับโทรสาร

หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาเฉพาะจากแผงควบคมุ
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายโทรสารอัตโนมติั
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จาก

น้ันจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ) จากน้ันจึงกด

ตกลง
5. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม จากนั้นจึงกด ตกลง

เมือ่โทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสําหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

ทดสอบการตดิตั้งโทรสารของคณุ
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถกูตองสําหรับการรับสง
โทรสาร ทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากท่ีทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทร
สารเสร็จเรียบรอยแลว การทดสอบจะทําสิ่งดังตอไปน้ี
• ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
• ตรวจดูวาไดใชสายโทรศัพทถูกประเภทในการตอเขากับเครื่อง

HP All-in-One หรือไม
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดข้ึน แลวจึงทําการทด
สอบอีกครั้ง
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วธิีทดสอบการตัง้คาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สําหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสํานักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษกอน

เริ่มทดสอบ
3. กด ตัง้คา
4. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
5. กด  เพ่ือเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง

HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลวพิมพ
รายงาน

6. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทรสาร

ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ต้ังเหลานั้นถูก
ตอง คาท่ีวางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสงโทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

7. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด ตกลง
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง

การตั้งหวักระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคา
หัวกระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมภิาค กําหนดใหตองมีขอมลูหัวกระดาษโทร
สาร

การตั้งหัวกระดาษโทรสารเปนคาดีฟอลตจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง

แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล
4. ใหใชแปนพิมพเสมอืนในการใสช่ือของคุณหรือช่ือบริษทั เมือ่เสร็จสิ้นแลว

ใหเลือก Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด ตกลง
5. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง
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4 การใชงานคณุสมบตัิของ
HP All-in-One
บทนี้จะมขีอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชงาน HP All-in-One เบื้องตน นอกจากนี้ ยังให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใสกระดาษและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกดวย

การวางตนฉบับและการใสกระดาษ
ทานสามารถใสกระดาษที่มีขนาดและประเภทตางๆ ลงในเครื่อง
HP All-in-One เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายและแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะไดรับการ
ต้ังคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษโดย
อัตโนมติั จากน้ันจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากทานใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากทานประสบปญหาคุณภาพการพิมพท่ีไมดีเมือ่ใชการตั้งคาที่ปรับ
เองโดยอัตโนมติั ทานสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
และการทําสําเนาไดดวยตนเอง

วางตนฉบบัลงในตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิ
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารที่เปนเอกสารขนาด letter, A4 หรือ
ขนาด legal ที่มหีนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยการวางเอกสารลงในถาดปอน
กระดาษ

ตัวปอนเอกสารอัตโนมติัสามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมาก
ถึง 50 แผน หรือกระดาษขนาด legal 35 แผน

หมายเหตุ คุณลักษณะบางประการ เชน คุณลักษณะการทําสําเนาแบบ Fit
to Page (พอดีหนา) จะไมทํางานเมื่อทานวางตนฉบบัลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมติั ทานตองวางตนฉบบัของทานบนกระจก

ขอควรระวงั อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมติั เพราะ
อาจทําใหภาพถายเสียหายได

ในการใสวางตนฉบบัลงในทีป่อนเอกสารอตัโนมติั
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพข้ึน เลื่อน

กระดาษเขาไปในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็น
ขอความซึ่งระบวุาเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบหนาที่ทานวาง
ปรากฎบนหนาจอ
ถาทานใสกระดาษ Legal ใหดึงแกนรับกระดาษออกมากอนใสกระดาษ
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เคลด็ลบั สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมติัเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ีแผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

หมายเหตุ นําตนฉบบัทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One

วางตนฉบบัลงบนกระจก
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบับของทาน
เปนกระดาษขนาด legal หรือมีเอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับ
ลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด

การวางตนฉบบัลงบนกระจกของสแกนเนอร
1. นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากน้ันจึงเปดฝาครอบบน

เคร่ือง HP All-in-One
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

3. ปดฝา
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การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ Letter, A4 หรือ Legal ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP All-in-One ได

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกนั และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทากัน

3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เล่ือนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกําลังทํางานอยูและ
ไมมีเสียงใดๆ เมือ่คุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หาก
HP All-in-One กําลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทํางานอยู กระดาษ
ที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที ่คุณอาจดันกระดาษไปทางดาน
หนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา

บท 4
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เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษหลัก

4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ดันถาดปอนกระดาษหลักเขาไปยัง HP All-in-One
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพ
ถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium
Photo Paper

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา
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2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเครื่องและควํ่าดานที่มันวาวลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นอยูใกล
ตัวคุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปกกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

อตัโนมัติในขณะทีม่ตีนฉบบัอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบบัอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมติัได

• ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยับไดดวยการเกบ็
กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได

• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด

บท 4
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• ถาทานจะพิมพฉลาก ใหแนใจวาแผนฉลากน้ันใชงานน้ันผลิตมาไมเกินสอง
ป แผนฉลากเกาอาจลอกออกเมื่อกระดาษถูกดึงผาน HP All-in-One ทําให
กระดาษติด

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเคร่ือง HP All-in-One

ดแูละเลอืกภาพถาย
คุณสามารถดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจําหรือปกุรณจดเก็บขอมลู
กอนหรือระหวางพิมพภาพได

1 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adapter required), Secure

Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus,
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MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), TransFlash MicroSD
Card หรือ Secure MultiMedia Card

3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory
Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (เลือกใชอะแดปเตอร
ได) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

4 พอรต USB ดานหนา (สําหรับอุปกรณเก็บขอมูล)

5 xD-Picture Card

การด ูเลอืก และพมิพภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยท่ีภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

2. ใสกระดาษภาพถายท่ีมขีนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพ
ถาย หรือกระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. กด  จนกวา View (เรียกดู) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
5. เมือ่ภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการเรียกดูไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
6. เมื่อภาพถายปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง

หนาจอ Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
7. เมื่อมกีารไฮไลต Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ใหกด ตกลง

หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น และแสดงให
เห็นวาภาพที่ไดจะเปนอยางไรเมื่อพิมพ

8. ถาคุณตองการเลือกภาพเพิ่มเติม เพ่ือเรียกดูและพิมพ ใหกด  เพ่ือไฮไลต
Add More (ใสเพ่ิม) แลวกด ตกลง และทําซ้ําข้ันตอน 4-6
หรือ ขณะที่คุณ ' อยูในหนาจอ Add Photos (ใสภาพ) วิธีที่เร็วที่สุดในการ
เลือกภาพหลายภาพ (ถาคุณไม ' ตองการตัวเลือกเพื่อแกไขภาพใดๆ) คือ
กด  เพ่ือเลือกภาพถาย แลวกด  หรือ  เพ่ือเล่ือนดูภาพท่ีจะเลอืกเพิ่มเติม

9. (ตัวเลือก) ถาคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการพิมพ ให
กด  เพ่ือไฮไลต Settings (การตั้งคา) และกด ตกลง

10. หากตองการพิมพภาพถาย ใหใช  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Print Now
(พิมพเด๋ียวนี้) (หรือกดปุม พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่พิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ
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การสแกนรปูภาพ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุมของเครื่อง
HP All-in-One สวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ
HP All-in-One เทานั้น

หมายเหตุ คุณยังสามารถใชงานซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ
HP All-in-One เพ่ือสแกนรูปภาพ การใชซอฟตแวรนี้ คุณสามารถแกไขรูป
ภาพที่สแกนแลวและสรางโปรเจ็กตพิเศษตางๆ ได โดยการใชรูปภาพที่สแกน
แลว

การสแกนตนฉบบัลงคอมพวิเตอร
ทานสามารถสแกนตนฉบบัที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมได

การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. กด เมนสูแกน
3. กด  เพ่ือเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) แลวจึง

กด ตกลง
4. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหน่ึงเครื่อง

ผานเครือขาย โปรดปฏบิัติดังนี้
a. กด ตกลง เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)

รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

หมายเหตุ เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) อาจ
แสดงรายการเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอกับสาย USB นอกเหนือ
จากเครื่องที่เช่ือมตอผานเครือขาย

b. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลต หรือกด  เพ่ือเลือก
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น แลวกด ตกลง
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏบนจอแสดงผล พรอมกับ
รายการโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรที่เลือก

ถา HP All-in-One เช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ให
ทําตามขั้นตอนที่ 5
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5. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือกด
 เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวกด ตกลง

ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่คุณ
สามารถแกไขได

6. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อคุณดําเนิน
การแลวเสร็จ

การสแกนตนฉบบัลงในการดหนวยความจาํหรอือุปกรณจดัเก็บขอมลู
ทานสามารถสงภาพที่สแกนหรือภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจําท่ีใสไว
แลว หรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูที่ตอกับพอรต USB ทางดานหนา ซึง่จะชวยให
ทานสามารถใชตัวเลือกการพิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพแบบไมมีขอบและอัลบัม้
ภาพจากภาพที่สแกนได

หมายเหตุ หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถเขาถึงรูป
ภาพที่สแกนไวไดหากการดหรืออุปกรณมีการใชงานรวมกันบนเครือขาย

การบนัทกึภาพสแกนไปยงัการดหนวยความจาํหรอือปุกรณเกบ็บนัทึก
1. แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองที่ถูกตองบน HP All-in-One หรือ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลนั้นเช่ือมตอกับพอรท USB ดานหนาแลว
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กดปุม เมนสูแกน
4. กด  เพ่ือเลือก Scan to Memory Card (สแกนไปยังการดหนวยความ

จํา) แลวจึงกด ตกลง
เครื่อง HP All-in-One จะสแกนภาพและบนัทึกไฟลลงในการดหนวยความ
จําหรืออุปกรณเก็บบนัทึกในรูปแบบ JPEG

การทาํสาํเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัคว่ําลงท่ีมมุขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบบัลงในถาด

ปอนตนฉบับ
3. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนา
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สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยใชแผงควบคุม
ตามที่อธิบายไวดังนี้

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมือ่สงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบติัการยนืยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบติัเหลานี้ชวยใหทานสามารถควบคุมความเร็ว
ในการโทร และยังมีประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบตัรโทรศัพทเพ่ือชําระ
คาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการรับสงโทรสาร การสงโทรสารดวยตัว
เอง และคุณสมบติัอ่ืนๆ ของโทรสาร โปรดดูที่ Help (วิธีใช) บนหนาจอ

การสงโทรสารเบือ้งตนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบบั ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กด เมนโูทรสาร
ใสหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด ใหกด  เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขที่โทรครั้ง
สุดทาย หรือกด  เพ่ือเขาถึงหมายเลขโทรดวน

เคลด็ลบั หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด
Symbols (*)  (สัญลักษณ (*)) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-)
ปรากฏที่หนาจอ

3. กด เริม่โทรสารสีดํา
• หากเครือ่งตรวจพบวามตีนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับน้ันไปยังหมายเลขที่คุณกด
• หากเครือ่งไมพบตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ การแจงเตือน

Feeder Empty (ตัวปอนเอกสารวางเปลา) จะปรากฏ ตรวจสอบใหแน
ใจวาวางตนฉบบัโดยใหหนาที่จะพิมพคว่ําลงบนกระจกแลว จากนั้นกด

 เพ่ือเลือก Fax original from scanner glass (สงโทรสารตน
ฉบับจากกระจกเครื่องสแกน) แลวกด ตกลง
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เคลด็ลบั ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึเมือ่
ใด ระดับการจายหมกึจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
บรรจุหมกึ

หมายเหตุ HP All-in-One สามารถตรวจจับระดับหมกึไดเฉพาะหมกึ HP
ของแทเทานั้น ระดับหมกึในตลับบรรจุหมึกที่มีการเติมหรือใชในอุปกรณอื่น
อาจไมไดจดทะเบยีนอยางถูกตอง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่ง
เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่
เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

วธิกีารตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Display Ink Gauge (แสดงมาตรวัดระดับหมึก) แลวจึง

กด ตกลง
HP All-in-One จะแสดงผลมาตรวัดซึง่จะแสดงใหเห็นระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณของตลับบรรจุหมกึท้ังหมดท่ีติดต้ังอยู

4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครื่องมือ)

เคลด็ลับ ทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมกึหรือไม
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การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ

หมายเหตุ ถาทานจะติดต้ังตลับบรรจุหมึกใน HP All-in-One เปนครั้งแรก
ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องเทาน้ัน หมึกในตลับ
บรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพในการติดต้ัง
ครั้งแรก

ถาคุณยังไมมีตลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับ HP All-in-One คุณสามารถสั่งซือ้
ไดโดยการคลิกไอคอน Shop for HP Supplies (การซือ้วัสดุของ HP) บน
คอมพิวเตอรของคุณ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows ไอคอนนี้อยู
ในโฟลเดอร HP ในเมนู Start (เริ่มตน)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/buy/supplies

หากตองการเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนําตลบับรรจุหมกึสีดําออกจากเครื่อง ใหดันสลักดานซายสุดข้ึน
หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีนํ้าเงินออน (ฟา) สีน้ําเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวที่ตองการในสวนกลางของเครื่อง
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1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดํา

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

4. ดึงตลับบรรจุหมกึออกจากชองใสโดยใหเขาหาตัวคุณ เพ่ือถอดตลับหมกึออก

5. นําตลับบรรจุหมกึตลับใหมออกจากกลอง จับตัวตลับตรงที่จับ เลื่อนตลับใส
เขาไปในชอง
จับคูสีและรูปแบบของตลับบรรจุหมกึใหตรงกับสีและรูปแบบบนแครตลับ
หมึกพิมพ

บท 4
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6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาท่ีแลว

7. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจหุมกึแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมกึตลับบรรจุหมึก

การทาํความสะอาดเครือ่ง HP All-in-One
ทานจําเปนตองทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย

เคลด็ลบั คุณสามารถซื้อชุดทําความสะอาดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ
อิงคเจ็ตและ All-in-Ones (Q6260A) ที่จัดเตรียมทุกอยางที่จําเปนเพ่ือทํา
ความสะอาดอุปกรณ HP ของคุณไดอยางปลอดภยั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
โปรดไปท่ี: www.shopping.hp.com/accessories-store/printer

การทาํความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยน้ิวมอื รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมผีลตอการทํางานอยางถูก
ตองของคุณสมบติัตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนา)
นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทําความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ และอาจมลีายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมติัสกปรก
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การทาํความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ํายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซนิ หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสยีหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบนกระจก
4. เปดเคร่ือง HP All-in-One

การทาํความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอตัโนมตัิ
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมติัข้ึน

มแีถบกระจกอยูใตตัวปอนเอกสารอัตโนมติั
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4. ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
6. เปดเครื่อง HP All-in-One

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปด HP All-in-One และยกฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองนํ้าที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ

น้ําอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝาปด

3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวงั อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกดิรอยขีด
ขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวงั ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอกของ
HP All-in-One ซึง่อาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได
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5 วธิีการแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
สนบัสนนุ
บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกีย่วกับวิธีการแกไขปญหาเบ้ืองตนสําหรับ HP All-in-One โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทํางานบางหัวขอ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบ้ืองตน โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอ
ท่ีมีอยูในซอฟตแวร
บทน้ียงัมีขอมูลการรับประกันและการสนับสนุน สําหรับขอมูลสําหรับติดตอขอรับการ
สนับสนุน โปรดดดูานหลังของคูมือน้ี
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใชสาย
เคเบิล USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถาทานเช่ือม
ตอ HP All-in-One กบัคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคําส่ังปรากฏบนหนาจอใหติดต้ัง
ซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:

วธิกีารแกปญหาเบือ้งตนสําหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการติดต้ัง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหน่ึงนาที แลวเปดเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะแจงเตือน

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
กอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตองถอนการติดต้ัง แลว
ติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน HP All-in-One ออกจาก
คอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาไดลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติด
ต้ังท่ีใหไวเมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

วธิกีารถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Window และการติดต้ังใหม
1. บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม)
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP All-in-One แลวจึงคลิก Change/Remove (เปล่ียน/ลบ)

ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีปรากฏบนหนาจอ
4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
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5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนท่ีจะรีสตารทเคร่ือง
คอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะ
ติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรคุณแลว
จึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร
อานสวนน้ีเพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

เครือ่ง HP All-in-One ไมทาํงาน
สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

วธิแีกไข
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับ HP All-in-One และอะแดปเตอร

อยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับท่ีตอสายดิน ตัวปองกันไฟ
กระชาก หรือปลั๊กพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับที่ตอสายดิน

• หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงานอยู
หรือพยายามเสียบปล๊ักเครื่อง HP All-in-One เขากับเตารับท่ีตอสายดินโดย
ตรง
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• ตรวจสอบตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของอุปกรณ
ท่ีใชงานไดและดวูาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดงวาอาจจะมี
ปญหาเกิดข้ึนกบัเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับท่ีมีสวิตช ใหตรวจดูวาเปด
สวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหต:ุ ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป
วิธแีกไข: เครื่อง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม เปด เร็วเกิน
ไป กดปุม เปด หน่ึงครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให HP All-in-One เปดเครื่อง
หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ ทานอาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวงั ถา HP All-in-One ยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามีความผิด
ปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากเตารับ และติดตอ HP
โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค จาก
น้ันใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติด
ตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยังมปีญหาในการใช HP All-in-One รวมกบั
คอมพวิเตอร

สาเหต:ุ มีการเชื่อมตอสาย USB กอนท่ีซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การเชื่อม
ตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วิธแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP All-in-One กอน
ท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะปรากฏคําแนะ
นําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One ดวย
สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหน่ึงของสาย USB เขาท่ีดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ท่ีอยูดานหลังคอมพิวเตอรได

บท 5
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตดิต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถกูตอง
วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คากําหนด) ได
ตลอดเวลา

การกาํหนดภาษาและประเทศ/ภมูภิาค
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Set Language (กําหนดภาษา) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อถึงภาษาที่ทานตองการ ใหกด ตกลง
5. เมื่อถูกถาม ใหกด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมใช) แลวจึงกด ตกลง
6. กด  เพ่ือเลือก Set Country/Region (กําหนดประเทศ/ภูมิภาค) แลวจึง

กด ตกลง
7. กด  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภูมิภาคท่ีตองการแลว

ใหกด ตกลง
8. เมื่อถูกถาม ใหกด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมใช) แลวจึงกด ตกลง

ฉนัไดรบัขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว
สาเหต:ุ ใสกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ (เชน กระดาษสี กระดาษที่
มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท)
วธิแีกไข: ใสกระดาษสีขาวธรรมดาท่ียังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกคร้ัง
หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรอง ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปท่ี www.hp.com/support เมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ
HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค

การวดัคาทีไ่มถกูตองจะแสดงทีเ่มนูบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ
สาเหต:ุ คุณอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคท่ีไมถูกตอง เมื่อตั้งคา HP All-in-One
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีคุณเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนจอแสดงผล
วธิแีกไข: หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค คุณตองตั้งคาภาษาใหม คุณ
สามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คากําหนด) ไดตลอดเวลา

ฉนัไดรบัขอความบนหนาจอวามกีระดาษตดิหรอืหัวพมิพมสีิง่กดีขวาง
วธิแีกไข: หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดระบุวามีกระดาษติดหรือมีสิ่งกีดขวาง
หัวพิมพปรากฏบนจอคอมพิวเตอร แสดงวาอาจมีวัสดุหีบหออยูภายในเครื่อง

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 75
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HP All-in-One ใหเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางที่ติด
อยูในเคร่ือง นําวัสดุหีบหอหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกมา

เครือ่ง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธแีกไข: หาก HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได
ใหลองทําดังน้ี:
• ดูไฟสัญญาณ เปด ท่ีอยูดานหนาของ HP All-in-One หากไฟไมติด แสดงวา

เครื่อง HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับ
เครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับเตาเสียบแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือ
เปดเครื่อง HP All-in-One

• ควรตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
• ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One ไมมีกระดาษติด
• ตรวจสอบวาแครตลับหมึกพิมพไมมีสิ่งใดติดอยู

เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาไปยงับรเิวณแครตลับหมึกพิมพ นําสิ่งกีด
ขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพซึ่งรวมถึงวัสดุหีบหอ ปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดอีกคร้ัง

• ตรวจสอบวาลําดับการพิมพของ HP All-in-One ไมถูกหยดุช่ัวคราว
(Windows) หรือถูกหยุดทํางาน (Mac) ถาเปนเชนน้ัน ใหเลือกคาท่ีเหมาะสม
เพ่ือเริ่มการพิมพใหม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขาถึงลําดบัการพิมพ
โปรดดูท่ีเอกสารประกอบซึ่งมีมาพรอมระบบปฏิบัติการที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ

• ตรวจเช็คสาย USB หากคุณใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงาน
ไดหรือไม หากคุณประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจ
สอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร

• ท้ังน้ี เครื่องคอมพิวเตอรของคุณจะตองสามารถใชพอรต USB ไดระบบปฏิบัติ
การบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT ไมสนับสนุนการเชื่อม
ตอ USB ดูขอมูลเพ่ิมเติมในเอกสารที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหน่ึง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจาก
เชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหม
อีกคร้ัง

• หากคุณตอเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตองตรวจดูวา
ไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยงั
คอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร คุณอาจตองการปดการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

บท 5
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• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหน่ึงบนคอมพิวเตอร หลังจากที่
ทําการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดใหม

• ถา HP All-in-One ไมทํางาน ใหปด HP All-in-One และเปดอีกคร้ัง เริ่มงาน
สแกน

• หากจําเปน ใหนําออก แลวติดต้ังซอฟตแวรท่ีคุณติดต้ังดวย HP All-in-One
อีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูท่ีคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกบัเครอืขาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย

การแกไขปญหาเบือ้งตนการตดิตัง้เครอืขายแบบใชสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย

เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
สาเหต:ุ สายเคเบิ้ลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูก
ตอง
• สายเคเบิลระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลท่ีตอไปยงัและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One (ถามี)

สาเหต:ุ ต้ังคาการด Local Area Network (LAN) ของเครื่องคอมพิวเตอรไม
ถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ไดรับการติดต้ังไวอยางถูกตอง

การตรวจสอบการด LAN (Windows 2000 และ XP)
1. คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
2. ในกรอบโตตอบ System Properties (คุณสมบัติของระบบ) ใหคลิกแท็บ

Hardware (ฮารดแวร)
3. คลิก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาการดของคุณปรากฏอยูภายใต Network Adapters

(อะแดปเตอรเครือขาย)
5. โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับการดของคุณ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย 77
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การตรวจสอบการด LAN (Windows Vista)
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน), Computer

(คอมพิวเตอร) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
2. คลิก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาการดของคุณปรากฏอยูภายใต Network Adapters

(อะแดปเตอรเครือขาย)
4. โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับการดของคุณ

สาเหต:ุ คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
วิธแีกไข: ตรวจดูวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีใชงานอยูหรือไม

วิธกีารตรวจดวูาทานเชือ่มตอเครอืขายอยูหรอืไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเธอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและดานลาง

ของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ไฟ
สัญญาณจะระบุส่ิงตอไปน้ี
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณเชื่อมตอ

กับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หากไฟสัญญาณดาน
บนน้ีปดอยู แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับขอมูล
ผานเครือขาย

วิธกีารสรางการเชือ่มตอเครอืขายท่ีทาํงาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เราตเตอร

หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. ถาการเชื่อมตอเสถียรดี ใหกดปุม เปด บนแผงควบคุมเพ่ือปด HP All-in-One

แลวปดเครือ่งบนเราเตอรหรือฮับ เปดเราเตอรหรอืฮับกอน แลวกดปุม เปด
เพ่ือเปด HP All-in-One

สาเหต:ุ กอนหนาน้ีสามารถเชื่อมตอ HP All-in-Oneเขากับเครือขาย แตขณะน้ี
ไมเชื่อมตอ
วิธแีกไข: ปด HP All-in-One, เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอร รอ 30 วินาที
เปดเราเตอรกอน แลวจึงเปด HP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหต:ุ HP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเชื่อมตอกับเครือขายเดียว
กัน
วิธแีกไข: ลองเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวท่ีอยูบน HP All-in-One หากตอง
การหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู

บท 5
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วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหต:ุ คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาการเชือ่มตอเครอืขายของทานทํางานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP All-in-One แลวเปด

ใหมอีกคร้ัง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพ่ือปด HP All-in-One และกดปุมเดิม
อีกครั้งเพ่ือเปดเครื่อง นอกจากนี้ ใหปดไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลวเปดใหมอีก
ครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เราเตอร
หรือฮับวามีการเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายท่ีมีสาย
เคเบิลอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหต:ุ สายเคเบิ้ลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูก
ตอง:
• สายเคเบิลระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลท่ีตอไปยงัและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกบัอินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One (ถามี)

สาเหต:ุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะ
ปองกันไมให HP All-in-One ของคุณเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรช่ัว
คราว แลวติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneใหม คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรม
ปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกคร้ังหลังจากการติดต้ังเสร็จส้ิน
แลว ถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความน้ันปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง
ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneแลวรีบูต
เครื่องคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟรวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneอีกคร้ัง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลว
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหต:ุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-One เขา
ถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดําเนินการติดต้ังตอ
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หมายเหตุ HP All-in-One จะใชงานไมไดระหวางการใช VPN อยางไรก็
ตาม งานพิมพจะบันทึกไวในคิวการพิมพ เมื่อคุณออกจากการใช VPN งาน
พิมพในคิวการพิมพจะพิมพออกมาตอ

การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดตัง้แบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย ตรวจสอบขอความ
แสดงขอผิดพลาดเฉพาะจากจอแสดงผลของเครื่อง

หมายเหตุ HP นําเสนอเครื่องมือแบบออนไลนท่ีอาจจะสามารถคนหาการตั้งคา
ความปลอดภัยแบบไรสายของคุณโดยอัตโนมัติ ไปท่ี: www.hp.com/go/
networksetup

ระหวางการตั้งคาเครอืขายไรสาย คุณจะไมเหน็ SSID (ชื่อเครอืขาย) แสดงขึน้
สาเหต:ุ เราเตอรไรสายไมไดสงสัญญาณชื่อเครือขาย (SSID) เพราะตัวเลือก
Broadcast SSIDปดอยู
วิธแีกไข: เขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และเปดตัวเลือกBroadcast SSID
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวธิีเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และตรวจสอบการตั้งคา
Broadcast SSID ใหดูในคูมือผูใชท่ีมาพรอมกับเราเตอรไรสาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 12

สาเหต:ุ เราเตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ)
อยูหางจากHP All-in-Oneเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวน
วิธแีกไข: เพ่ือใหไดสัญญาณที่ดีระหวางเครื่อง HP All-in-Oneกับเราเตอรไร
สาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) คุณอาจตองลองทด
สอบดูเล็กนอย สมมติวาอุปกรณทํางานถูกตอง ใหลองทําตามสิ่งตอไปนี้ทีละอยาง
หรือทํารวมกัน:
• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเครื่อง HP All-in-One

อยูหางกันมาก ใหยายเคร่ืองท้ังสองเขาใกลกัน
• หากมีวัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสือโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสงสัญญาณ

ใหนําสิ่งกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเครื่อง HP All-in-One และ
เครื่องคอมพิวเตอรหรือเราเตอรไรสาย

• หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีปลอยสัญญาณวิทยุ
ความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวใหไกลออกไป
เพ่ือลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ใหยายออก
หางจากผนัง

สาเหต:ุ ช่ือเครือขาย (SSID) อาจอยูท่ีดานลางของรายชื่อ SSID ท่ีแสดงในเวลา
ท่ีติดต้ังHP All-in-Oneบนเครือขายไรสาย
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วธิแีกไข: กด  เพ่ือเลื่อนไปยงัดานลางของรายการรายการประเภทโครงสราง
พ้ืนฐานจะมีรายชื่อยูอันดับตนๆ แลวจึงตามดวยรายการประเภทเฉพาะอยาง

สาเหต:ุ สายเคเบิลอีเทอรเน็ตเชื่อมตอกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: เม่ือสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเสียบอยูกับ HP All-in-One วิทยไุรสายจะ
ปด ใหถอดสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางการตั้งคา
สาเหต:ุ อุปกรณเครื่องน้ีไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: เปดอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับเครือขาย เชน เราเตอรไรสายสําหรับเครือ
ขายโครงสรางพื้นฐาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการเปดเราเตอรไรสาย ใหดูเอกสารท่ีมาพรอมกับเรา
เตอรไรสายของคุณ

สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดรับสัญญาณ
วธิแีกไข: ยายเราเตอรไรสายและครื่องHP All-in-Oneใหอยูใกลกันมากขึ้น จาก
น้ัน รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
“การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 11

สาเหต:ุ ถาคุณใสช่ือเครือขาย (SSID) ดวยตัวเอง อาจใสไมถูกตอง
วธิแีกไข: รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกคร้ัง แลวใสช่ือเครือขาย (SSID)
ดวยความระมัดระวัง โปรดจําไววา SSID คํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 12

สาเหต:ุ การตั้งคาสําหรับการกรองที่อยู MAC สามารถเปดใชงานไดในเราเตอร
ไรสาย
วธิแีกไข: ปดการทํางานของการกรองที่อยู MAC จนกวาHP All-in-Oneจะ
เชื่อมตอเครือขายไดสําเร็จ ถาคุณเปดการทํางานของการกรองที่อยู MAC บนเรา
เตอรไรสาย ตองแนใจวาท่ีอยู MAC ของHP All-in-Oneอยูในรายชื่อของที่อยู
MAC ท่ียอมรับได

กญุแจ WEP ไมถกูตองระหวางการติดตัง้แบบไรสาย
สาเหต:ุ ถาคุณกําลังใชระบบความปลอดภัยของ WEP คุณอาจใสกุญแจ WEP
ไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
วธิแีกไข: เราเตอรไรสายบางเครื่องใหกุญแจ WEP ถึงสี่ชุด HP All-in-Oneใช
กุญแจ WEP ชุดแรก (ซึ่งเราเตอรไรสายเลือกใหเปนกุญแจ WEP ดีฟอลต) ทําการ
ติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และตองแนใจวาไดใชกุญแจ WEP ท่ีเราเตอรไรสายให
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มา ใสกุญแจ WEP ใหตรงกับท่ีปรากฏในการตั้งคาเราเตอรไรสาย กุญแจ WEP
จะคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ถาคุณไมรูกุญแจ WEP ใหดูเอกสารที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายเพื่อจะไดทราบ
วธิีเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของเราเตอร คุณสามารถหากุญแจ WEP โดย
การใชคอมพิวเตอรบนเครือขายไรสายล็อกเขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของเรา
เตอร

รหสัผานไมถกูตองระหวางการติดตั้งแบบไรสาย
สาเหต:ุ ระหวางการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสรหัสผาน WPA ไมถูกตอง
วิธแีกไข: ทําการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และใสรหัสผานใหถูกตอง สําหรับรหัส
ผาน ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กมีคาตางกัน

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหต:ุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะ
ปองกันไมให HP All-in-One ของคุณเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
วิธแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวรีบูตเคร่ือง
คอมพิวเตอร ใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรช่ัว
คราว แลวติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-Oneใหม คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรม
ปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้น
แลว ถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความน้ันปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง
ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-Oneแลวรีบูต
เครื่องคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟรวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneอีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลว ถาคุณยงัเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตอง
ยอมรับหรือปลอยใหขอความน้ันปรากฏขึน้มาทุกครั้ง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหต:ุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-One เขา
ถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วิธแีกไข: ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของ HP All-in-One จะถูกจํากัดระหวางการใช
VPN

สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วิธแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One
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การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับการติดตั้งซอฟตแวรเครอืขาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาการตั้งคาเครือขายท่ีทานอาจพบหลังจากการเชื่อมตอเครือขาย
การใสแผนซีดี และการเริ่มการติดต้ังซอฟตแวร

ฉนัไดรบัขอผิดพลาดเกีย่วกบัขอกาํหนดของระบบ ไมม ีTCP/IP
สาเหต:ุ ไมไดติดต้ังการด Local Area Network (LAN) อยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังการด LAN อยางถูกตอง และมีการตั้ง
คาสําหรับ TCP/IP ดูคําแนะนําท่ีมาพรอมกับการด LAN ของคุณ

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหต:ุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะ
ปองกันไมให HP All-in-One เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวจึงรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ ปดไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกัน
สปายแวรช่ัวคราว แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ใหม คุณสามารถเปด
ใชงานไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกคร้ังหลัง
จากการติดต้ังแลวเสร็จ หากคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับ
หรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมา
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหต:ุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-One เขา
ถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของ HP All-in-One จะถูกจํากัดระหวางการใช
VPN

สาเหต:ุ สายเคเบิลอีเธอรเน็ตไมไดตอกับเราเตอร สวิตช หรือฮับ หรือสายเคเบิล
อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ
วธิแีกไข: เสียบสายเคเบิลอีกครั้ง หรือใชสายเคเบิลอื่น หากจําเปน

สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One ถูกกําหนดท่ีอยู AutoIP แทน DHCP
วธิแีกไข: เคร่ือง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายอยางถูกตอง
ตรวจสอบสิ่งตอไปน้ี:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยางถูกตองและแนนหนา
• หากสายเคเบิลเชื่อมตออยางถูกตองแลว สถานีแมขาย เราเตอร หรือโฮม

เกตเวยอาจไมสงท่ีอยู หากเปนกรณีน้ี คุณอาจตองตั้งคา HP All-in-One ใหม
• ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One อยูบนเครือขายท่ีถูกตอง
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สาเหต:ุ HP All-in-One อยูบนซับเน็ตหรือเกตเวยท่ีไมถูกตอง
วิธแีกไข: พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย และตรวจสอบวาเราเตอรและ
HP All-in-One อยูบนซับเน็ตและเกตเวยเดียวกนัหรือไม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอท่ีมาพรอมกบั HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 23

สาเหต:ุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วิธแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

วธิกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตดิตัง้โทรสาร
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนสําหรับการตั้งคาโทรสารของ
HP All-in-One หากทานตั้งคา HP All-in-One สําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
ทานอาจพบปญหาเมื่อสงโทรสาร รับโทรสาร หรือท้ังสง/รับโทรสาร

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากทานทดสอบโทรสารแลวไมสําเร็จใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับขอ
ผิดพลาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูวาการทดสอบสวน
ใดท่ีผิดพลาด แลวหาหัวขอเกี่ยวกับการแกไขปญหาท่ีตรงกัน
• “"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว” ในหนา 85
• “การทดสอบ "โทรสารที่เชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว”

ในหนา 85
• “การทดสอบ "สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารท่ีถูกตอง" ลมเหลว”

ในหนา 86
• “การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทท่ีถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว”

ในหนา 87
• “การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว” ในหนา 88
• “การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว” ในหนา 90

บท 5
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"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข
• ปด HP All-in-One โดยกดปุม เปด บนแผงควบคุมแลวถอดปลั๊กไฟออกจาก

ดานหลังของ HP All-in-One หลังจากผานไปสองสามวินาที ใหเสียบปลั๊กไฟ
กลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบยงัผิด
พลาดอีก ใหตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอน้ี

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบปลัก๊ไฟกลับเขา
ไป

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไมมี
ปญหา

• หากคุณรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังโทรสาร)
ใหตรวจสอบวา HP All-in-One ไมไดทํางานอื่นอยู เชน ทําสําเนา ตรวจดูขอ
ความบนหนาจอแสดงผลที่ระบุวา HP All-in-One กําลังทํางาน หากเครื่อง
กําลังทํางาน ใหรอจนกวาเครื่องวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนท่ีจะรัน
การทดสอบ

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานโทรสาร หาก
Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยงัไมทํางาน และเกิดปญหาใน
การโทรสาร โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมตอกบัชองเสยีบสายโทรศัพทบนผนงั" ลมเหลว

วธิแีกไข

ขอควรปฏบิตัิ
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One หาก

คุณไมใชสายท่ีใหมาเพื่อเชื่อมแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ
HP All-in-One คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจากเสียบปลั๊กสาย
โทรศัพทท่ีใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง
HP All-in-One
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศพัทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว
แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังท่ี
คุณกําลังใชสําหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยนิเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบสาย
สัญญาณให

• ทดลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไมมี
ปญหา

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ชือ่มตอกบัพอรตบนโทรสารทีถ่กูตอง" ลมเหลว
วิธแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตท่ีถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-EXT จะ
ถูกนํามาใชเพื่อตออุปกรณอื่นเทาน้ัน เชนเครื่องตอบรับ หรือโทรศัพท

บท 5
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ภาพดานหลงัของ HP All-in-One
1 แจ็คตอสายโทรศพัท

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชือ่มตอกับ
พอรต "1-LINE"

2. หลังจากที่คุณตอสายไฟเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ใหรันการทดสอบโทร
สารอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ HP All-in-One พรอมที่จะสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One หาก

คุณไมใชสายท่ีใหมาเพื่อเชื่อมแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ
HP All-in-One คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจากเสียบปลั๊กสาย
โทรศัพทท่ีใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได (ตัว
แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออก และเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
ท่ีผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศพัททีถ่กูตองกบัโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ

HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลายขางหนึ่ง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ 1-LINE ท่ีดานหลังของ
HP All-in-One และปลายอีกดานของแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ตามท่ี
แสดงดานลาง
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศพัทที่มมีาใหในกลองกับ HP All-in-One

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับเคร่ือง
HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

การทดสอบ "การตรวจหาสญัญาณหมนุโทรศัพท" ลมเหลว

วิธแีกไข
• อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทําใหการทด

สอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกดิปญหาหรือไม ใหถอด
สายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกคร้ัง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการ
โทร) ผานการทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวนหน่ึงหรือ
หลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณเหลาน้ันกลับเขาไป
อีกคร้ังและทําการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งคุณทราบวาอุปกรณช้ินใดท่ีกอให
เกิดปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังท่ี
คุณกําลังใชสําหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยนิเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบสาย
สัญญาณให

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลัง
HP All-in-One

บท 5

88 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ือ้งตน
แ
ละการสน

บั
สน
นุ



1 แจ็คเสียบสายโทรศพัทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว
แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ PBX บาง
ระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได และน่ีจะไมทําใหเกิดปญหาในการสง/
รับโทรสาร ทดลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/ภูมิภาคของ
คุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไมถูกตอง การทดสอบอาจ
ลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก มิ
ฉะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบระบบ
ดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับสาย แลวฟง
เสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาตั้งคาสาย
ดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

หลังจากที่แกปญหาใดๆ ท่ีพบไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจจับสัญญาณเสียง) ยังไม
สามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท
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การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก มิ

ฉะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบระบบ
ดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับสาย แลวฟง
เสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาตั้งคาสาย
ดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับเคร่ือง
HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลัง
HP All-in-One

• อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทําใหการทด
สอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกดิปญหาหรือไม ใหถอด
สายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกคร้ัง
• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ผานการ

ทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวนหน่ึงหรือหลายชิ้นของ
อุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณเหลาน้ันกลับเขาไปอีกคร้ัง
และทําการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งคุณทราบวาอุปกรณช้ินใดท่ีกอให
เกิดปญหา

• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทํางาน
ไมไดโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น ใหตอ HP All-in-One เขากับสาย
โทรศัพทท่ีใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอ
น้ี

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว
แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังโดยตรง

หลังจากที่แกปญหาใดๆ ท่ีพบไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยงัไมสามารถ
ทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

HP All-in-One มปีญหาในการรบัและสงโทรสาร
สาเหต:ุ HP All-in-One ถูกตั้งคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง

บท 5
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วธิแีกไข: ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมน้ีเพ่ือตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากน้ัน รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาคุณตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

สาเหต:ุ HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟ
ท่ีปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟ
เขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือ
เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหต:ุ ใชสายโทรศัพทผิดในการเชื่อมตอ HP All-in-One หรือเสียบสาย
โทรศัพทเขาในพอรตท่ีไมถูกตอง

วธิแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาท่ีเปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีไดรับ
สายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวมถึง
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหล ีละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส
โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ
HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลายดานหน่ึงของ
สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษน้ีควรจะตอเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีอยู
ดานหลัง HP All-in-One และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
ตามที่แสดงดานลาง
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศพัทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษน้ีตางจากสายโทรศัพทแบบสี่เสนท่ัวไปที่คุณ
อาจมีอยูแลวในสํานักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสายโทรศัพทสอง
ประเภทดังน้ี

หากคุณใชสายแบบสี่เสน ใหถอดสายน้ันออก และใชสายแบบสองเสนท่ีมีมาใหแทน
โดยตอเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีดานหลังของ HP All-in-One
หาก HP All-in-One มาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน คุณ
สามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบสี่เสนได ในกรณีท่ีสาย
โทรศัพทแบบสองเสนท่ีใหมาสั้นเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน
เขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One ตอสายโทรศัพทแบบ
สี่เสนเขากับพอรตท่ีเปดบนอะแดปเตอรและแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายโทรศัพแบบสองเสน โปรดดูคูมือท่ีให
มาพรอมกัน

สาเหต:ุ ยังไมไดต้ังคาอุปกรณสํานักงานอื่นๆ (เชนเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือ
โทรศัพท) ใหถูกตองตาม HP All-in-One

บท 5
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วธิแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาท่ีเปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีไดรับ
สายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวมถึง
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหล ีละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส
โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
อยางถูกตอง และไดเชื่อมตออปุกรณและบริการเสริมอื่นท่ีใชสายโทรศัพทรวมกบั
HP All-in-One อยางถูกตอง
ใชพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีดานหลังของ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ เชน
เครื่องตอบรับโทรศัพทหรือโทรศัพท ตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศพัทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

สาเหต:ุ คุณสามารถใชตัวแยกสายโทรศัพทได
วธิแีกไข: การใชตัวแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
โดยตรง

สาเหต:ุ แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังทํางานไมถูกตอง
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วิธแีกไข: ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังท่ีคุณกําลังใชสําหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ ถาคุณไมได
ยนิเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอบริษัทโทรศัพทในทองถิ่นของคุณ

สาเหต:ุ การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพเสียงต่ํา
(มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได
วิธแีกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเน่ืองจากมีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท
โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเม่ือพยายามอีกครั้ง
ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถา
ยงัไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัทโทรศัพทของทาน
ถาคุณยังพบปญหาน้ีอยู ใหต้ังคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหมีความเร็วชา
ลง เชน Medium (14400) (ปานกลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา)
(9600)

สาเหต:ุ อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจกําลังมี
การใชงานอยู
วิธแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทท่ีตอพวง (โทรศัพทท่ีอยูบนสายโทรศัพท
เดียวกัน แตไมเชื่อมตอกับ HP All-in-One) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมมีการใชงานอยู
หรือมีการยกหู ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใช HP All-in-One ในการโทรสาร
ได หากโทรศัพทท่ีตอพวงมีการยกหูไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

สาเหต:ุ HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับบริการ DSL และไมได
เชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
วิธแีกไข: หากคุณใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเชื่อมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะน้ันจะไมสามารถใชโทรสารได ระบบ DSL จะสงสัญญาณ
ดิจิตอลทางสายโทรศัพทซ่ึงอาจรบกวน HP All-in-One ซึ่งทําให HP All-in-One
ไมสามารถสงและรับโทรสารได ตัวแยกสัญญาณ DSL จะลบสัญญาณดิจิตอล และ
ชวยให HP All-in-One สื่อสารกันไดอยางถูกตองผานสายโทรศัพท หากตองการ
ตรวจสอบวาคุณติดต้ังตัวแยกสัญญาณแลว ใหลองฟงสายโทรศัพทหรือสัญญาณ
โทรศัพท ถาคุณไดยนิเสียงรบกวนหรือเสียงดังคงท่ี คุณอาจจะยังไมไดติดต้ังตัว
แยกสัญญาณ DSL หรืออาจติดต้ังไมถูกตอง โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผู
ใหบรกิารระบบ DSL ของคุณ หากคุณติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL แลว โปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาไดตอไวอยางถูกตอง

สาเหต:ุ กระบวนการอื่นทําใหเกิดขอผิดพลาดใน HP All-in-One
วิธแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพื่อดูขอความแสดงขอผิด
พลาดซ่ึงจะใหขอมูลเกีย่วกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาด
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เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับหรอืสงโทรสารไดจนกวาจะไดแกไขขอ
ผิดพลาดน้ันแลว
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One ดวยการคลิก Status (สถานะ)
ใน HP Solution Center

สาเหต:ุ คุณกําลังใชอะแดปเตอรตัวแปลงสัญญาณ/เทอรมินอล PBX หรือ ISDN

วธิแีกไข
• โปรดตรวจสอบวาไดเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับพอรตท่ีกําหนดไว

สําหรับการใชโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น โปรดตรวจสอบวาตั้งคา
อะแดปเตอรเทอรมินอลไวท่ีประเภทสวิตชท่ีถูกตองสําหรับใชในประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ หากทําได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานตั้งคาคอนฟกพอรตของ
อุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจกําหนดให
พอรตหน่ึงเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน Group 3 และอีก
พอรตหน่ึงเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบปญหาในการตอพอรต
โทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตท่ี
กําหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-combi" หรือ
คําอื่นท่ีคลายกัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-One ท่ีใชระบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN โปรดดูท่ี “กรณี C: การติดต้ัง HP All-in-One ท่ีมีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN” ในหนา 35

• ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปาน
กลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา) (9600)

สาเหต:ุ การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
วธิแีกไข: คุณอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วท่ีชาลง ลองตั้งคา Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง) (14400) หรือ
Slow (9600) (ชา) (9600) ถาคุณใชงานสิ่งหน่ึงสิ่งใดตอไปน้ี:
• บริการโทรศัพทผานระบบอนิเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol -

FoIP)
• บริการ ISDN

สาเหต:ุ อาจไมไดตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ซ่ึงตั้ง
คาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล
วธิแีกไข: โปรดตรวจสอบวาคุณตอ HP All-in-One เขากับสาย
โทรศัพทอะนาล็อก มิฉะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบ
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อะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจ
เปนไปไดวาตั้งคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหต:ุ หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL และโมเด็ม
DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง
วิธแีกไข: หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียงรบ
กวนสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพเสียงต่ํา (มีเสียงรบกวน) อาจกอ
ใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสาย
โทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามีเสียงดัง
คงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม

ถาคณุไดยนิเสียงรบกวน
1. ปดโมเด็ม DSL ของคุณและถอดปลั๊กไฟท้ังหมดออกอยางนอย 15 นาที
2. เปดโมเด็ม DSL ใหม
3. ฟงเสียงในการโทรอีกครั้ง หากเสียงในการโทรชัดเจน (ไมมีเสียงหรือคล่ืนไฟ

ฟารบกวน) ใหลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ คุณอาจไดยนิสัญญาณคงท่ีจากสายโทรศัพทอีกในอนาคต หาก
HP All-in-One หยดุสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ํากระบวนการนี้

ถาสายโทรศัพทยงัมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการสนับสนุนจากผูใหบริการ DSL

สาเหต:ุ คุณกําลังสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช IP โฟน และมีปญหาในการ
สง
วิธแีกไข: ลองสงโทรสารอีกครั้งในภายหลัง นอกจากนี้ ตรวจสอบวาผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตสนับสนุนการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต
หากยงัมีปญหาอยู ใหติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรบัโทรสารได
สาเหต:ุ HP All-in-One ถูกตั้งคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธแีกไข: ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมน้ีเพ่ือตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากนั้น รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพ่ือใหแนใจวาคุณตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สาเหต:ุ HP All-in-One อาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชัน้ชิดจนเกินไป
วิธแีกไข: คุณอาจจะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากคุณจะ
ตองตอสายนอกกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองเวนระยะสักพักกอนท่ีจะ
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กดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทท่ีคุณจะกดคือ 95555555 และเลข 9
คือหมายเลขท่ีใชสําหรับตอสายนอก คุณอาจจะตองเวนระยะตามขั้นตอนตอไปน้ี:
9-555-5555 หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะใช ใหกดปุม เวน
ระยะ ซ้ําๆ จนกวาเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่หนาจอ
หากคุณใชการกดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสาร ใหอัพเดตหมายเลขลัดใหมและเวน
ระยะในการกดหมายเลขโทรศัพท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อทําเชนน้ัน
คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณสามารถกําหนดความเรว็
ในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจงเตือนเมื่อหมุนหมายเลข

สาเหต:ุ เน่ืองจากหมายเลขที่คุณบันทึกไวในขณะท่ีสงโทรสารมีรูปแบบที่ไม
เหมาะสม
วธิแีกไข: ตรวจสอบดูวาหมายเลขโทรสารที่คุณบันทึกไวถูกตองและมีรูปแบบที่
เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองกดเลข "9" นํากอน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบ
โทรศัพทของคุณ
ถาสายโทรศัพทของคุณมีระบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสําหรับโทรออกกอนท่ีจะ
กดหมายเลขโทรสาร

สาเหต:ุ เครื่องท่ีรับโทรสารอาจมีปญหา
วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยนิสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องท่ี
รับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเชื่อมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสาย
โทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอ
บกพรองท่ีเกิดข้ึน

HP All-in-One มปีญหาเมือ่ตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
สาเหต:ุ เครื่องสงโทรสารของผูรับอาจไมรองรับการรับโทรสารดวยตัวเอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูรับเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารของผูรับสามารถรับโทร
สารดวยตนเองไดหรือไม

สาเหต:ุ คุณไมไดกด เริม่โทรสารสดีาํ หรือ เริม่โทรสารส ีภายในเวลาสามวินาที
เมื่อไดเสียงสัญญาณโทรสาร
วธิแีกไข: ถาคุณสงโทรสารดวยตัวเอง โปรดตรวจสอบวาคุณไดกด เริม่โทรสารสี
ดาํ หรือ เริม่โทรสารสี ภายในสามวินาทีท่ีไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากผูรับ มิ
ฉะน้ันการสงโทรสารนี้อาจลมเหลว

สาเหต:ุ โทรศัพทท่ีใชเพื่อสงโทรสารไมไดเชื่อมตอกับ HP All-in-One โดยตรง
หรือเชื่อมตอไมถูกตอง
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วิธแีกไข

หมายเหตุ วธิีแกปญหาท่ีเปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีไดรับ
สายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวมถึง
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหล ีละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส
โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทําไดโดยตอโทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตท่ีช่ือ
2-EXT บน HP All-in-One ตามที่แสดงดานลางน้ี

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนงั

2 ใชสายโทรศพัทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท

สาเหต:ุ การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
วิธแีกไข: ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหเปน Medium
(14400) (ปานกลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา) (9600) แลวจึงสงโทร
สารอีกคร้ัง

สาเหต:ุ HP All-in-One ไมพบตนฉบับท่ีอยูในถาดตัวปอนเอกสาร
วิธแีกไข: ถาคุณไมไดใสตนฉบับในถาดตัวปอนเอกสาร หรือถาไมไดใสตนฉบับ
จนสุด คุณจะไมสามารถสงโทรสารดวยตนเองได ใสตนฉบับในถาดตัวปอน
เอกสาร หรือดันตนฉบับในถาดใหลกึเขาไปอีก เมื่อ HP All-in-One ตรวจพบตน
ฉบับได จะมีขอความยนืยนัปรากฏขึ้นบนหนาจอ

บท 5
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HP All-in-One ไมสามารถรบัโทรสารแตสงโทรสารได
สาเหต:ุ HP All-in-One ถูกตั้งคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วธิแีกไข: ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมน้ีเพ่ือตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากน้ัน รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาคุณตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

สาเหต:ุ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมรับสายที่โทรเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง
เพราะ HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามา
วธิแีกไข: ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการตั้งคาในสํานักงานของคุณ โดยท่ีคุณอาจตั้งคาให
HP All-in-One รับสายโทรเขามาโดยอัตโนมัติได
ถาคุณตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณตองกด เริม่โทรสารสดีาํ
หรือ เริม่โทรสารส ีเพ่ือรับโทรสาร

เคลด็ลบั หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผงควบ
คุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ท่ีโทรศัพท หากเครื่อง HP All-in-One ยงั
ไมเริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3 อีกคร้ัง หลังจากเครื่อง
HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานสามารถวางหูโทรศัพทได

สาเหต:ุ คุณสมัครสมาชิกบริการวอยซเมลดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีใชใน
การสงโทรสาร
วธิแีกไข: ต้ังคาให HP All-in-One ตอบรับโทรสารดวยตนเอง คุณไมสามารถ
รบัโทรสารไดอัตโนมัติหากคุณมีบริการวอยซเมลท่ีหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับท่ี
คุณใชสําหรับการสงโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่งหมายความวาคุณ
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง

สาเหต:ุ คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One
วธิแีกไข: หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับโมเด็มของคุณไมได
ถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มท่ีถูกตั้งคาเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทําให
HP All-in-One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา
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สาเหต:ุ ถาคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกับเคร่ือง
HP All-in-One คุณอาจประสบกบัหน่ึงในปญหาตอไปน้ี
• ขอความท่ีสงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาท่ี HP All-in-One จะตรวจพบ

สัญญาณโทรสารได ซ่ึงอาจทําใหการเชื่อมตอของเครื่องโทรสารหลุดได
• เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให

HP All-in-One ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหาน้ีมักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล

วิธแีกไข: ถาคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใหทําดังตอไปน้ี
• ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หากทําการสงโทรสาร

ไดสมบูรณโดยไมตองใชเครื่องตอบรับโทรศัพท แสดงวาเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทอาจเปนตนเหตุของปญหา

• เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึกขอความที่
ยาวประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยนํ้าเสียงปกติเมื่อบันทึกขอความ ท้ิงระยะ
ตอนทายขอความใหเงยีบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบันทึก
ชวงเงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

สาเหต:ุ คุณไมไดต้ังคาเครื่องตอบรับใหเขากันกับ HP All-in-One

วิธแีกไข

หมายเหตุ วธิีแกปญหาท่ีเปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีไดรับ
สายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวมถึง
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหล ีละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส
โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับโทรสาร คุณ
ตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรตท่ีช่ือ 2-EXT
ตามที่แสดงไวดานลาง คุณตองตั้งคาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาเพ่ือรับสายท่ีถูก
ตองสําหรับท้ังเครื่องตอบรับและ HP All-in-One

บท 5
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1 แจ็คเสียบสายโทรศพัทที่ผนงั

2 เชื่อมตอพอรต IN ที่เครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับ

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติและ
คา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง จํานวนเสียงเรียกเขาเพื่อรับสาย
สําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาเพ่ือรับสายของเครื่อง
ตอบรับ ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจํานวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One ให
ตอบรับท่ีเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเคร่ืองของคุณสนับสนุน (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด
จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทร
สาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอ
ความไว

สาเหต:ุ คุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใชบริการ
เสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการตั้งคา Distinctive
Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไมตรงกัน
วธิแีกไข: หากคุณมีรูปแบบเสียงเรยีกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) ตรวจสอบใหแนใจวาการ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกตั้งคา
ไวตรงกันแลว ยกตัวอยางเชน ถาบริษัทโทรศัพทกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาเปน
แบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Double Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง) เปน
การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
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หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน รูปแบบ
เสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมีปญหาเกีย่วกับรูปแบบเสียง
เรียกเขาประเภทน้ี โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทานกําหนดรูปแบบเสียง
เรียกเขาท่ีไมใชแบบสลับ

ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกตั้งคาไว
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาท้ังหมด)

สาเหต:ุ การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ไมไดถูกตั้งคา
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาท้ังหมด) (และคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ)
วิธแีกไข: ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกตั้งคาไว
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาท้ังหมด)

สาเหต:ุ ระดับสัญญาณโทรสารอาจไมแรงพอ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการรับ
โทรสาร
วิธแีกไข: หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร หรือกลองสวิตช
แบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจลดลงได
ดวยถาคุณใชตัวแยกสายสัญญาณหรือใชสายเคเบิลพิเศษเพ่ือขยายความยาวของ
สายโทรศัพทของคุณ สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทําใหเกิดปญหาไดในระหวาง
การรับโทรสาร
• ถาคุณใชตัวแยกสายสัญญาณหรือสายเคเบิลเสริมความยาว ใหลองดึงอุปกรณ

เหลาน้ันออก และเชื่อมตอ HP All-in-One โดยตรงกับแจคเสียบสายโทรศัพท
ท่ีผนัง

• ในการตรวจสอบวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหดึงอุปกรณทุกอยาง
นอกจาก HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท จากนั้นลองรับโทรสาร หาก
คุณสามารถรับโทรสารไดโดยไมใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ แสดงวาอุปกรณเหลา
น้ันกอใหเกิดปญหา ลองตออุปกรณเหลาน้ันกลับเขาไปอีกครั้งและรับโทรสาร
ทีละชิ้น จนกระทั่งคุณทราบวาอุปกรณช้ินใดท่ีกอใหเกิดปญหา

สาเหต:ุ หนวยความจําใน HP All-in-One เต็ม
วิธแีกไข: ถา Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกเปดใช
งาน และมีขอผิดพลาดใน HP All-in-One แสดงวาหนวยความจําอาจมีแตโทรสาร
ท่ียังไมถูกพิมพอยูจนเต็มและ HP All-in-One จะไมรับสายเรียกเขา ถายังมีขอผิด
พลาดน้ีอยู ซึ่งทําให HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารได โปรดตรวจสอบ

บท 5
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จอแสดงผลเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขอผิดพลาดน้ี นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบ
ปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-One ถูกตั้งคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
• ฝาครอบตลับบรรจุหมึกเปดอยู ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก ดังท่ีแสดงไวดาน

ลาง

• หัวพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นําวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึง
วัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

แกปญหาใดๆ ท่ีพบ ถายงัมีโทรสารที่ยงัไมไดพิมพออกมาเก็บอยูในหนวยความจํา
HP All-in-One จะเริ่มตนการพิมพโทรสารทั้งหมดที่เก็บอยูในหนวยความจํา

หมายเหตุ หากตองการลางหนวยความจํา คุณสามารถลบโทรสารที่เก็บไวใน
หนวยความจําไดดวยการปด HP All-in-One

สาเหต:ุ การเกิดขอผิดพลาดทําให HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารและ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกตั้งคาเปน Off (ปด)
วธิแีกไข: โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปน้ี
• HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• HP All-in-One ถูกตั้งคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
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• ฝาครอบตลบับรรจุหมึกเปดอยู ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
• หัวพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นําวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึง

วัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกคร้ัง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกเปด
ใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวย
ความจําจะถูกลบทิ้ง รวมทั้งโทรสารที่ยงัไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึงทาน
ในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอผูสง
เพ่ือขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยงัไมไดพิมพมาใหใหม หากตองการทราบ
รายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาส่ังพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทร
สาร) Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบท้ิงเมื่อ
HP All-in-One ถูกปด

หลังจากแกปญหาท่ีพบแลว HP All-in-One จะสามารถเริม่รับสายโทรสารที่เรียก
เขา

สญัญาณโทรสารถกูบนัทกึไวในเครือ่งตอบรบัโทรศพัท
สาเหต:ุ เครื่องตอบรับถูกต้ังคาไมสอดคลองกับ HP All-in-One หรือ การตั้งคา
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไมถูกตอง

วิธแีกไข

หมายเหตุ วธิีแกปญหาท่ีเปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ีไดรับ
สายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวมถึง
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหล ีละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส
โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับโทรสาร คุณ
ตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรตท่ีช่ือ 2-EXT
ตามที่แสดงไวดานลาง

บท 5
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1 แจ็คเสียบสายโทรศพัทที่ผนงั

2 เชื่อมตอพอรต IN ที่เครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับ

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติและ
คา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง จํานวนเสียงเรียกเขาเพื่อรับสาย
สําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาเพ่ือรับสายของเครื่อง
ตอบรับ หากคุณตั้งคาเครื่องตอบรับและ HP All-in-One ใหมีจํานวนเสียงเรียกเขา
เพ่ือรับสายเทากัน อุปกรณท้ังสองชิ้นจะรับสาย และสัญญาณโทรสารจะถูกบันทึกลง
บนเคร่ืองตอบรับ
ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจํานวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One ใหตอบรับ
ท่ีเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเครื่องของคุณสนับสนุน (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตก
ตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และ
HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทร
สาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอ
ความไว

สาเหต:ุ HP All-in-One ถูกตั้งคาใหรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมตอบรับสายเรียกเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง
เพราะ HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามาและเครื่องตอบรับของคุณ
จะบันทึกเสียงสัญญาณโทรสาร
วธิแีกไข: ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติดวยการ
เปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาเครื่องปดอยู HP All-in-One จะไม
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ตรวจสอบสายที่โทรเขาและไมรับโทรสาร ในกรณีน้ี เครื่องตอบรับจะตอบรับสาย
โทรสารและบันทึกสัญญาณโทรสารไว

การแกปญหากระดาษตดิ
หากกระดาษนั้นไดใสในถาดปอนเขา คุณอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูออกมาจากฝา
ครอบดานหลัง HP All-in-One
กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทําท่ัวไปตางๆ สามารถทําให
กระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได
• การใสกระดาษมากเกินไปในถาดตัวปอนเอกสาร ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติสามารถ

รองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมากถึง 50 แผน หรือกระดาษขนาด legal
35 แผน

• การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับ HP All-in-One
• การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะท่ี HP All-in-One กําลัง

ปอนกระดาษ

การนาํกระดาษที่ตดิออกจากอปุกรณการพิมพสองหนา
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ใหกดลงที่แถบทางดานซายและดานขวาของอุปกรณการพิมพสองหนา นําอุปกรณ

การพิมพสองหนาออกโดยการดึงออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาของ
HP All-in-One อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติดออกจาก
อุปกรณการพิมพสองหนาของ HP All-in-One เสมอ

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเคร่ือง หากทานไมนําเศษกระดาษที่
ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

บท 5
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4. หากนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหทําตามขั้นตอนท่ี 5
หากยงันํากระดาษท่ีติดออกมาไมได ใหทําตามขั้นตอนดังน้ี:
a. เปดอุปกรณการพิมพสองหนาโดยการดึงแถบขึ้น
b. นํากระดาษออกจากดานในของอุปกรณการพิมพสองหนา
c. ปดอุปกรณการพิมพสองหนาโดยการกดแถบลงไปจนกระทั่งล็อคเขาท่ี

5. เปล่ียนอุปกรณการพิมพสองหนา คอยๆ ดันอุปกรณการพิมพสองหนาจนกระทั่ง
ล็อคเขาตําแหนง

6. เปด HP All-in-One แลวจึงกด ตกลง เพ่ือดําเนินงานปจจุบันตอ

การนาํกระดาษตดิออกจากตวัปอนเอกสารอัตโนมตัิ

ขอควรระวงั อยายกฝาปดของ HP All-in-One ข้ึนและพยายามนําเอกสารที่ติดอยู
ออกจากกระจก ทานอาจทําใหเอกสารตนฉบับเสียหายได

1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดตัวปอนเอกสาร
2. ยกฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติข้ึน

3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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4. คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติออก

ขอควรระวงั ถากระดาษขาดขณะที่กําลังดึงออก ใหตรวจดูวามีเศษกระดาษที่
ฉีกขาดหลนอยูภายในตัวปอนหรือไม หากทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออก
จากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อาจทําใหมีกระดาษติดมากขึ้น

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ไดยนิเสียงดังคลิกเมื่อปดฝาครอบ

ขอมลูเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพมิพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และใหมีคุณภาพการพิมพ
สมํ่าเสมอ
• ติดต้ังตลับบรรจุหมึกตามวันท่ีหรือกอนวันท่ี ติดต้ังภายใน ซึ่งพิมพอยูบนซองบรรจุ

ตลับหมึก
• เก็บตลับบรรจุหมึกท้ังหมดไวในบรรจุภัณฑเดมิท่ีผนึกไวอยางแนนหนา จนกวาจะ

ใชงาน
• ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณ หามปดเคร่ืองโดยปด

สวิตชท่ีปล๊ักพวง หรือดึงปลั๊กออกจาก HP All-in-One ถาคุณปด HP All-in-One
ไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตําแหนงท่ีถูกตอง

• จดัเก็บตลบับรรจุหมึกไวท่ีอุณหภูมิหอง (15.6 –26.6C หรือ 60–78F)
• HP ขอแนะนําวาคุณไมตองนําตลับบรรจุหมึกออกจาก HP All-in-One จนกวาจะ

มีตลับบรรจุหมึกใหมสํารองพรอมติดต้ัง
หากคุณจัดสง HP All-in-One ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดอุปกรณแลว โดยกด
ปุม เปด เพ่ือปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี้ ตองแนใจดวยวาไมไดถอดตลับบรรจุ
หมึกออก การกระทําเชนน้ันจะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซึมออกจากชุดหัวพิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพ (ผานทางการดูแลรักษาของซอฟตแวร Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)) เมื่อคุณสังเกตวาคุณภาพการพิมพลดลง
อยางเห็นไดชัด

• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทําใหตลับ
บรรจุหมึกมีอายกุารใชงานสั้นลง

• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอยางระมัดระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือจับอยาง
ไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกดิปญหาการพิมพช่ัวคราวได

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP All-in-One
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ

บท 5
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ผลิตภัณฑ และเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP All-in-One
• HP All-in-One ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเมื่อทานลงทะเบียน HP All-in-One
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

ขั้นตอนการสนับสนุน 109
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6 ขอมลูดานเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี

ขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ขอมลูเฉพาะของผลติภณัฑ
สําหรับขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ ใหไปท่ีเว็บไซต HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษ: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 100 แผน (กระดาษ 20

ปอนด/75 แกรม)
• ความจุของถาดรับกระดาษออก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผน (กระดาษ 20

ปอนด/75 แกรม)
• ความจุของถาดปอนภาพถาย: กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.) สูงสุด

20 แผน (กระดาษ 145 ปอนด/236 แกรม)

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ

ขอมลูจาํเพาะทางกายภาพ 
• ความสูง: 24.1 ซม.
• ความกวาง: 45 ซม.
• ความลึก: 44.3 ซม.
• นํ้าหนัก: 11 กก.

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา
• การใชไฟ: 32.5 W (สูงสุด) 20.1 W (คาเฉล่ีย)
• แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~1A 50–60 Hz
• แรงดันไฟฟาออก: DC 32 V===1560mA

หมายเหตุ ใชไดกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานท่ีแนะนํา: 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59 ถึง 90

องศาฟาเรนไฮต)
• ระดับอุณหภูมิขณะทํางานที่สามารถใชได: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104

องศาฟาเรนไฮต)
• ความชื้น : 20% ถึง 80% RH ไมควบแนน

110 ขอมูลดานเทคนิค
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• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –20 ถึง 60 องศา
เซลเซียส (–4 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)

• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง
HP All-in-One อาจมีขอผิดพลาดบาง

• HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10
ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมี
คาสูงใหเหลือนอยท่ีสูง

ประกาศเกี่ยวกับ Energy Star®
ผลิตภัณฑน้ีถกูออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ โดย
ไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเม่ือไมไดใชงานอุปกรณ ผลิตภัณฑน้ีได
มาตรฐานของ ENERGY STAR โครงการอาสาสมัครท่ีกอตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาอุปกรณสํานักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการใหบริการท่ีจดทะเบียนของสหรัฐของ U.S.
EPA ในฐานะหุนสวนของ ENERGY STAR HP ไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ีใหตรงตาม
แนวทาง ENERGY STAR สําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยีย่มชมท่ีเว็บไซต
www.energystar.gov

จาํนวนการพิมพของตลบับรรจหุมึก
หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการ
พิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลได
สะดวก นอกจากนี้ หมึกท่ีเหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากตองการรายการประกาศขอบังคับ
ท่ีสมบูรณ โปรดดูท่ี Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0713 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C7200 All-in-One series อ่ืนๆ)
หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CC567A และอื่นๆ)
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การรับประกัน

การรับประกนั 113
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