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1 วธิใีช HP Photosmart
C7200 All-in-One series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP All-in-One ดูที่:
• “HP All-in-One ภาพรวม” ในหนา 13
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 25
• “ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One” ในหนา 27
• “How do I (ควรทําอยางไร)” ในหนา 85
• “การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 87
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 103
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 129
• “การใชคุณลักษณะการสแกน” ในหนา 147
• “การใชคุณสมบัติการทําสําเนา” ในหนา 155
• “การใชคุณสมบัติโทรสาร” ในหนา 167
• “การพิมพรายงานและแบบฟอรม” ในหนา 193
• “การบํารุงรักษา HP All-in-One” ในหนา 201
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 215
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 365
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 373

วิธีใช HP Photosmart C7200 All-in-One series 11
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2 HP All-in-One ภาพรวม
ใช HP All-in-One เพ่ือทํางานใหเสร็จสมบูรณอยางรวดเรว็และงายดาย เชน
การทําสําเนา การสแกนเอกสาร การสงและรับโทรสาร หรือการพิมพภาพถาย
จากการดหนวยความจํา ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ
HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผงควบคุม โดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
• ภาพรวมของแผงควบคุม
• ภาพรวมของเมนู
• ขอความและสัญลักษณ
• ใชซอฟตแวร HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP All-in-One

หมายเลข รายละเอยีด

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 จอแสดงผลกราฟกสี (หรือทีเ่รียกกันวาจอแสดงผล)

3 ถาดรับกระดาษ

4 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

HP All-in-One ภาพรวม 13
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หมายเลข รายละเอยีด

5 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

6 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนรับ
กระดาษ)

7 ตัว้ปรับความกวางและความยาวกระดาษสําหรับถาด
กระดาษภาพถาย

8 ตวัปรับความยาวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

9 ถาดกระดาษภาพถาย

10 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

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 อปุกรณเสริมในการพิมพสองหนา

* ใชกบัอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ภาพรวมของแผงควบคมุ
สวนนี้จะอธิบายการทํางานของปุมและไฟบนแผงควบคุม ตลอดจนไอคอนและ
ภาวะพักบนจอแสดงผล

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ภาวะพักของจอแสดงผล

บท 2
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

หมายเลข ชือ่และรายละเอียด

1 จอแสดงผล: แสดงเมนู ภาพถาย และขอความแจง มุมของจอแสดงผลสามารถปรับเปล่ียนไดเพื่อการมองเห็นทีด่ีขึ้น
วางนิ้วที่บริเวณรอยหยกัดานซายของจอแสดงผล แลวดึงขึ้น

2 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึน้ ดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

3 ยอนกลับ: กลับไปทีห่นาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

4 แผนแสดงทศิทาง: ชวยใหคุณสามารถคนหาผานตัวเลือกในเมนูได โดยการกดปุมลูกศรขึ้น ลง ซาย หรือขวา

หากทานซมูภาพถายเขามา ทานจะสามารถใชปุมลูกศรเพื่อเล่ือนดูรอบๆ ภาพถายได และเลือกพ้ืนที่อื่นที่จะพิมพ

5 ตกลง: เลือกเมนูการตั้งคา, คา หรือภาพถายบนจอแสดงผล

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

7 ขยายขนาดภาพ + (ไอคอนแวนขยาย): ขยายขนาดภาพเพ่ือใหภาพบนจอแสดงผลขยายใหญขึ้น คณุยงัสามารถใช
ปุมน้ีรวมกับลูกศรบนแปนบงัคับทศิทางเพื่อปรับกรอบครอบตัดสําหรับการพิมพดวย

8 เมนภูาพถาย: เรียกดูเมนู Photosmart Express สําหรับการพิมพ การบันทกึ การแกไข และการใชงานภาพถาย
รวมกนั

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

10 เมนกูารทาํสาํเนา: เปด เมนูการทาํสาํเนา เพื่อใหคุณสามารถเลือกตัวเลือกการทําสําเนา เชน จํานวนสําเนา ขนาด
กระดาษ และประเภทกระดาษ

11 พมิพใหม: ใหคุณสามารถทําสําเนาของภาพถายตนฉบับทีว่างบนกระจก
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หมายเลข ชือ่และรายละเอยีด

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
ไดเลือกภาพถายไว จะปรากฏขอความถามวา คณุตองการจะพิมพภาพทั้งหมดบนการด หรืออุปกรณเก็บขอมูลหรือ
ไม

24 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

25 ตัง้คา: แสดง Setup Menu (เมนูตั้งคา) สําหรับการสรางรายงาน การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารและเครือขาย รวม
ทัง้การเขาใชงานเคร่ืองมือและลักษณะทีต่องการ

26 วิธใีช: เปดเมนู Help Menu (เมนูวิธีใช) บนจอแสดงผลที่คุณสามารถเลือกหัวขอทีต่องการศึกษาเพิ่มเติม หัวขอจะ
ปรากฏบนจอแสดงผลของคุณหรือบนหนาจอคอมพวิเตอร ขึ้นอยูกบัหัวขอที่คุณเลือก

จากสถานะวาง การกด วธิใีช จะแสดงเมนูของหัวขอที่ผูใชสามารถขอรับความชวยเหลือได ขณะที่กาํลังดูหนาจออืน่
ทีไ่มใชสถานะวาง ปุม วิธใีช จะใหความชวยเหลือตามบริบทในเวลานั้น

บท 2
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ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมลูที่สําคัญ
เกี่ยวกับ HP All-in-One

ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงสถานะตลับบรรจุหมึก สขีองไอคอนจะตรงกบัสีของตลับบรรจุหมึก และระดับการเติมหมึก
ของไอคอนจะตรงกบัระดับการเตมิหมึกของตลับบรรจุหมกึ

หมายเหตุ ไอคอนระดับหมึกจะปรากฏขึ้น ถาตลับบรรจุหมึกตลับใดตลับหน่ึงมีหมึกเหลือนอย
กวา 50% ถาระดับหมึกของตลับบรรจุหมึกทัง้หมดมมีากกวา 50% ไอคอนตลับบรรจุหมกึจะไม
ปรากฏบนจอแสดงผล

แสดงวาตลับบรรจุหมกึหมึกใกลหมด และตองเปลี่ยนตลับใหม

แสดงวามีการใสตลับบรรจุหมึกทีไ่มรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับบรรจุหมกึไมใชของ
HP

แสดงสถานะการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย

ถาไอคอน Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) กาํลังปรากฏบนจอแสดงผล HP All-in-One จะ
รับโทรสารโดยอัตโนมัติ ถาไอคอนน้ีไมปรากฏ คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง

แสดงถงึการมอียูและความแรงของการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

แสดงถึงการมีอยูของการเชือ่มตอเครือขายแบบไรสายเฉพาะกจิ

แสดงวามีการเชือ่มตอ HP bt450, เคร่ืองพิมพ และอะแดปเตอรสําหรับพีซีทีใ่ชเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth® เขากับพอรต USB ดานหนา

ภาวะพกัของจอแสดงผล
เพ่ือยืดอายกุารใชงานของจอแสดงผล แสงหนาจอจะหรี่ลงเมื่อไมมีการใชงาน
เปนเวลา 2 นาที เมื่อไมมีการใชงานเปนเวลา 30 นาท ีจอแสดงผลจะเขาสูภาวะ
พัก และหนาจอจะดับทั้งหมด หนาจอจะกลับมาทํางานอีกคร้ังเมื่อคุณกดปุมท่ีแผง
ควบคุม เสียบการดหนวยความจํา หรือเช่ือมตออุปกรณเก็บขอมลู เปดฝาครอบ
หรือมีการเขาถึง HP All-in-One จากคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
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ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมกีารอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนทีป่รากฏบนหนาจอของ
HP All-in-One
• เมนูของ Photosmart Express
• Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
• Scan Menu (เมนูสแกน)
• Fax Menu (เมนูโทรสาร)
• Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
• Help Menu (เมนูวิธีใช)

เมนขูอง Photosmart Express
ตัวเลือกตอไปนี้จะพรอมใชงานในเมนู Photosmart Express เมื่อคุณเสียบ
การดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู หรือเมือ่คุณกด เมนภูาพถาย บนแผง
ควบคุม

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

บท 2
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Copy Menu (เมนทูาํสาํเนา) 
ตัวเลือกตอไปนี้สามารถใชงานไดเมื่อคุณกดปุม เมนกูารทาํสาํเนา บนแผงควบ
คุม

Copies (สําเนา)
Size (ขนาด)

Quality (คุณภาพ)

Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น)

Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)
Crop (ตัด)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Paper Type (ประเภทกระดาษ)

Margin Shift (เวนขอบ)

Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

Set As New Defaults (ตั้งเปนคาดี
ฟอลตใหม)

Scan Menu (เมนสูแกน)
ตัวเลือกตอไปนี้สามารถใชงานไดเมื่อทานกดปุม เมนสูแกน บนแผงควบคุม

หมายเหตุ แอพพลิเคชันท่ีปรากฏบน Scan Menu (เมนูสแกน) อาจแตก
ตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันทีติ่ดต้ังในคอมพิวเตอร

Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม)
Scan to Memory Card (สแกนไปยงัการด
หนวยความจํา)

HP Photosmart Premier
Scan to Computer (สแกนไปยัง
คอมพิวเตอร)

หมายเหตุ ตัวเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) จะ
ปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อ HP All-in-One เช่ือมตอเครือขาย

Fax Menu (เมนโูทรสาร)
เมื่อทานกดปุม เมนโูทรสาร หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทร
สาร) จะปรากฏขึ้น โดยที่ทานสามารถใสหมายเลขโทรสารได

ถาทานกดปุม เมนโูทรสาร อีกครั้ง Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะปรากฏขึ้น โดย
ทีท่านสามารถเปลี่ยนตัวเลือกโทรสารตอไปนี้ได

Resolution (ความละเอียด)
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Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น)

Scan and Fax (สแกนและสงโทร
สาร)

Broadcast Fax (สงสัญญาณโทรสาร)

Send Fax Later (สงโทรสารภาย
หลัง)

Poll to Receive (รับโทรสาร)
Set As New Defaults (ตั้งเปนคาดี
ฟอลตใหม)

Setup Menu (เมนกูารตัง้คา)
ตัวเลือกตอไปนี้สามารถใชงานไดเมือ่คุณกดปุม ตัง้คา บนแผงควบคุม

Printable School Papers (เท็มเพล
ตกระดาษสมุดจดที่พมิพได)

Print Report (พิมพรายงาน)

Speed Dial Setup (หมายเลขลัดราย
บุคคล)

Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสาร
เบื้องตน)

Advanced Fax Setup (การตัง้คา
โทรสารขัน้สูง)

Network (เครือขาย)

Tools (เคร่ืองมือ)

Preferences (คากําหนด)

Bluetooth Menu (เมนู Bluetooth)

หมายเหตุ ตัวเลือก Bluetooth Menu (เมนู Bluetooth) จะปรากฏขึ้น
เฉพาะเมื่อตองเชื่อมตอ HP bt450 (อุปกรณเสริม), เครื่องพิมพ และ
อะแดปเตอรสําหรบัพีซีที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth® เขากับเคร่ือง
HP All-in-One

Help Menu (เมนวูธิใีช)
เมนู Help Menu (เมนูวิธีใช) จะเปนทางลัดในการเขาถึงหัวขอวิธีใชที่สําคัญ
ได และจะใชงานไดเมือ่คุณกดปุม วธิีใช ถาคุณเลือกขอใดขอหนึ่งจากหกหัวขอ
แรกตอไปนี้ วิธีใชจะปรากฏบนจอแสดงผล หากคุณเลือกขอใดขอหนึ่งจากหกหัว
ขอสุดทาย วิธีใชจะปรากฏบนคอมพิวเตอร เมนูตอไปนี้สามารถใชงานได

Use Control Panel (ใชแผงควบคุม)

Insert Ink Cartridges (ใสตลับบรรจุ
หมึก)

บท 2
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Load Paper in Photo Tray (ใส
กระดาษในถาดกระดาษภาพถาย)

Load Paper (ใสกระดาษ)

Load Original on Scanner (วาง
ตนฉบับบนเคร่ืองสแกน)

Icon Glossary (อภิธานศัพทเกีย่วกบั
ไอคอน)

How Do I (How do I (ควรทําอยาง
ไร))

Error Messages (ขอความแสดงขอ
ผิดพลาด)

General Troubleshooting (การ
แกไขปญหาเบื้องตนโดยทั่วไป)

Networking Troubleshooting
(Network Troubleshooting (การแก
ไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกบัเครือขาย))

Use Memory Card (ใชการดหนวย
ความจํา)

Get Support (ติดตอขอรับบริการ)

ขอความและสัญลกัษณ
ทานปอนขอความและสัญลักษณจากแผงควบคุมโดยใชแปนพิมพเสมอืนได
แปนพิมพนี้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอแสดงผลขณะตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย
หรือไรสาย ขอมลูหัวกระดาษโทรสาร หรือหมายเลขลัด นอกจากนี ้ทานยังอาจ
ปอนขอความหรือสัญลักษณโดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมได

หรือจะปอนสัญลักษณจากคียแพดเมื่อกดหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทก็ได
เมื่อ HP All-in-One ทําการหมุนเลขหมาย มันจะแปลสัญลักษณและดําเนินการ
ตามนั้น ตัวอยางเชน เมือ่ทานใสขีด "-" ในหมายเลขโทรสาร HP All-in-One จะ
หยุดช่ัวคราวกอนกดตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมีประโยชนเมือ่ทานตอง
ติดตอสายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรสารที่ตองการ

หมายเหตุ หากตองการปอนสัญลักษณลงในหมายเลขโทรสาร เชน "-" ทาน
ตองปอนโดยใชคียแพด

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การปอนขอความโดยใชปุมที่แผงควบคุม
• การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
• สัญลักษณตางๆ สําหรับการกดหมายเลขโทรสาร

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

(ทําตอ)
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การปอนขอความ
1. กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ c

ตรงกับหมายเลข 2 ดังท่ีเห็นจากปุมดานลาง

เคลด็ลบั กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรท่ีใชได ทานสามารถ
ใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎบนปุมตัวเลขได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของทาน

2. หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวา หรือกด
กดปุมหมายเลขที่มีอักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุมซ้ําจนกวาจะไดตัว

อักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดยอัตโนมัติ

การปอนชองวาง หยดุชั่วคราว หรอืสญัลกัษณ
▲ หากตองการเวนวรรค กด เวนระยะ

ในการกําหนดจังหวะหยุดใหกด สญัลกัษณ ซ้ําๆ กันจนกวาจะมีเครื่องหมาย
ขีดปรากฏขึ้น
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม สญัลกัษณ ซ้ําเพื่อเลื่อนดู
รายการสัญลักษณที่มีอยู ดอกจัน (*), เครื่องหมายขีด (-), แอมเพอแซนด
(&), เครื่องหมายจุด (.), เคร่ืองหมายขีดหลัง (/), วงเล็บ ( ), แอพโพสโทรฟ
('), เคร่ืองหมายเทากับ (=), เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#), เครื่องหมายแอด (@),
เครื่องหมายขีดลาง (_), เครื่องหมายบวก (+), อัศเจรีย (!), เซมโิคลอน (;),
เครื่องหมายคําถาม (?), เครื่องหมายจุลภาค (,), โคลอน (:), เครื่องหมาย
เปอรเซ็นต (%) และเคร่ืองหมายประมาณ (~)

การลบตัวอกัษร ตัวเลข หรอืสญัลกัษณ
▲ หากทานทําผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบทิ้ง จากนั้นใสตัวอักษรที่ถูกตองใหม

เมื่อคุณปอนขอมูลแลว ใหกด ตกลง เพ่ือเก็บบนัทึกขอมลูของคุณ

การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
คุณสามารถปอนขอความหรอืสัญลักษณโดยใชแปนพิมพเสมอืนที่ปรากฏขึ้น
อัตโนมติับนจอแสดงผลเมือ่ตองการได ตัวอยางเชน แปนพิมพเสมือนจะปรากฏ
ข้ึนอัตโนมติัขณะตั้งคาเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย ขอมลูหัวกระดาษโทร
สาร หรือหมายเลขลัด
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เคลด็ลบั ทัง้ยังสามารถปอนขอความและตัวเลขดวยแปนพิมพเสมือนจรงิ
โดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของ HP All-in-One กดปุมหลายๆ ครั้งเพื่อ
เขาถึงตัวอักษรเพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน กดเลข 2 สามครั้งเพื่อปอนตัวอักษร
C

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพเสมอืนจริง
1. เมื่อตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณจากแปนพิมพเสมอืนจริง

ใหกด , ,  และ  เพ่ือไฮไลตตัวที่ตองการเลือก

การปอนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตวัเลข และสญัลกัษณ
• หากตองการตัวพิมพเล็ก ใหเลือกปุม abc บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด

ตกลง
• หากตองการตัวพิมพใหญ ใหเลือกปุม ABC บนแปนพิมพเสมือน แลว

กด ตกลง
• หากตองการปอนตัวเลข ใหเลือกปุม 123 บนแปนพิมพเสมอืนจริง แลว

กด ตกลง
• หากตองการปอนสัญลักษณ ใหเลือกปุม .@! บนแปนพิมพเสมือนจริง

แลวกด ตกลง
2. เมื่อไฮไลตตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ตองการแลว กด ตกลง ที่แผง

ควบคุมเพื่อเลือก
สิ่งที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

เคลด็ลบั หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหเลือกปุม
Clear (ลาง) บนแปนพิมพเสมอืนจริง แลวกด ตกลง

3. เมื่อปอนขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหเลือกปุม Done (เสร็จ
สิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด ตกลง
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สญัลกัษณตางๆ สาํหรบัการกดหมายเลขโทรสาร
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน * ใหกด สญัลกัษณ ซ้ําๆ เพ่ือเลือ่นไปยังรายการ
สัญลักษณ ตารางตอไปน้ีจะแสดงสัญลักษณที่คุณสามารถใชในหมายเลขโทรสาร
หรือโทรศัพท ขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร และหมายเลขลัด

สญัลักษณตางๆ คาํอธบิาย ปรากฏขึน้เมือ่ปอนขอมลู

* แสดงเครื่องหมายดอกจันเมื่อตองการโทร ชื่อหวักระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด
หมายเลขโทรลัด หมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท และการโทรจากหนาจอ

- เมื่อโทรอัตโนมัต ิเคร่ือง HP All-in-One จะหยดุ
ชัว่คราวในระหวางลําดับหมายเลข

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

( ) แสดงเครื่องหมายวงเปดหรือปดเพือ่แยกหมายเลข
เพื่อใหดูงายขึ้น เชน รหัสพื้นที ่สัญลักษณเหลาน้ีไม
มผีลตอการโทร

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

W เมื่อโทรอัตโนมัต ิเคร่ืองหมาย W จะทําใหเคร่ือง
HP All-in-One รอเสียงโทรออกกอนทีจ่ะโทรตอ
ไป

หมายเลขลัดและหมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท

R เมื่อโทรอัตโนมัต ิเคร่ืองหมาย R จะทําหนาที่
เหมือนกบัปุมแฟลช (Flash) บนโทรศัพทของคุณ

หมายเลขลัดและหมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท

+ แสดงเครื่องหมายบวก สญัลักษณน้ีไมมผีลตอการ
โทร

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขลัด หมายเลข
ลัด และหมายเลขโทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

ใชซอฟตแวร HP Photosmart
ซอฟตแวร HP Photosmart เปนวิธีที่ชวยใหสามารถพิมพภาพถายของคุณได
อยางรวดเร็วและงายดาย และยังชวยใหคุณไดเขาถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานอื่นๆ ของ
ซอฟตแวรจัดการรูปภาพของ HP เชน การบันทึกและการดูภาพถายตางๆ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart:
• ดูที่บานหนาตาง สารบญั ที่ดานซาย มองหาหนังสือ สารบญัวธิีใชซอฟตแวร

HP Photosmart ที่ดานบน
• ถาคุณไมพบหนังสือ สารบญัวธิใีชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน

ของบานหนาตาง สารบญั ใหเขาไปที่วิธีใชซอฟตแวรผานทาง HP Solution
Center
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3 คนหาขอมลูเพิม่เติม
คุณสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดมากมาย ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบน
หนาจอ ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังและการใช HP All-in-One ของคุณ

คูมอืการตดิตัง้

คูมอืการตดิตัง้จะใหวิธกีารตั้งคา HP All-in-One และติดตั้งซอฟตแวร คณุควรปฏิบตัิตามขั้น
ตอนในคูมอืการติดตั้งตามลําดับ

หากคุณมปีญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบือ้งตน” ในหนา 217 ในวิธีใชบนหนาจอน้ี

คูมอืเบือ้งตน

คูมือเบื้องตนมีเนื้อหาเกีย่วกบัภาพรวมของ HP All-in-One รวมทั้งคําแนะนําเปนขั้นตอน
สําหรับงานพื้นฐาน คําแนะนําเกีย่วกบัการแกไขปญหาเบื้องตน และขอมูลทางเทคนิค

ภาพเคลือ่นไหวของ HP Photosmart Essential
ภาพเคล่ือนไหวของ HP Photosmart Essential จะแสดงวิธีการใชงานเชิงโตตอบทีท่ําให
เห็นภาพรวมของซอฟตแวรทีม่าพรอมกับ HP All-in-One คณุจะไดเรียนรูวาซอฟตแวรน้ีจะ
ชวยคุณสรางสรรค แลกเปล่ียน จัดเรียง และพิมพภาพถายของคุณไดอยางไร

วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําอยางละเอียดถงึการใชคุณสมบัติทัง้หมดของ HP All-in-One

• หัวขอ ควรทาํอยางไร? จะมีลิงคตางๆ เพื่อใหคุณสามารถคนหาขอมลูเกีย่วกบัการทํางาน
ทัว่ๆ ไป

• หัวขอ ภาพรวมของ HP All-in-One จะมีขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัคุณสมบัติหลักๆ ของ
HP All-in-One

• หัวขอ การแกไขปญหาเบือ้งตน จะมีขอมูลเกีย่วกับการแกไขขอผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นกบั
HP All-in-One

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึง่อาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ถาคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกีย่วกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ
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4 ขัน้ตอนเมือ่เสรจ็สิน้การติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากที่คุณปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังเสร็จแลว ใหดูที่สวนนี้เพ่ือ
ดําเนินการติดต้ัง HP All-in-One ใหเสร็จสิ้น ซึง่ในสวนนี้จะประกอบดวยขอมูล
สําคัญสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ รวมถึงขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่
ตองการ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
• ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• เช่ือมตอกับเครือขาย
• การติดต้ังโทรสาร

ตัง้คาลักษณะที่ตองการ
ทานสามารถเปลี่ยนคาบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทํางานตามความ
ตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถกําหนดลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป
ของอุปกรณ เชน ภาษาที่ใชในการแสดงขอความ และวันท่ีและเวลาบนจอแสดง
ผล ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อไดดวย ซึ่ง
วิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมที่ทานกําหนดไว

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป
• ลักษณะที่ตองการของโทรสาร

ลกัษณะทีต่องการโดยทัว่ไป
กอนเริ่มใชงาน HP All-in-One คุณควรตรวจสอบและถาจําเปนควรปรับคาโดย
ทั่วไปของอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การกําหนดภาษาและประเทศภูมภิาค
• การตั้งวันที่และเวลา
• การปรับระดับเสียง
• ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ PictBridge/DPOF/

uPnP
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• เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเร็วข้ึน
• ต้ังคาถาดกระดาษสําหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
• การกลับไปใชคาดีฟอลต
• เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล

การกาํหนดภาษาและประเทศภมูภิาค

การตั้งคาภาษาจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One จะใชภาษาใดในการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล การตั้งคาประเทศ/ภมูิภาคจะกําหนดขนาดกระดาษและ
หนาท่ีจัดวางไวซึ่งเปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้

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

กด ตกลง
7. กด  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ/ภมูภิาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภมูิภาคที่ตองการ

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

การตัง้วนัทีแ่ละเวลา

ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุม รูปแบบของวันที่และเวลาจะขึ้น
อยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค เมื่อสงโทรสาร วันท่ีและเวลาปจจุบัน
จะถูกระบไุปพรอมกับช่ือของทานและหมายเลขโทรสาร โดยจะอยูในสวนหัว
กระดาษโทรสาร

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภมูภิาค มกีฎหมายกําหนดใหระบวุันที่และเวลาที่
สวนหัวกระดาษโทรสาร

The HP All-in-One มีนาฬิกาท่ีเดินดวยแบตเตอรี่ ดังนั้นการตั้งคาวันที่และ
เวลาจึงไมหายไปเมื่อถอดปลั๊กเครื่อง
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การตั้งวนัทีแ่ละเวลา
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Date and Time (วันท่ีและเวลา) แลวจึงกด ตกลง
4. ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม คุณอาจใสวันที่ในรูป

แบบอื่นได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภมูภิาคของคุณ
5. ใสช่ัวโมงและนาที
6. หากเวลาของคุณแสดงในรูป 12 ช่ัวโมง ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2

สําหรับ PM
วนัท่ีและเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผล

การปรบัระดับเสยีง

คุณสามารถปรับระดับเสียงของ HP All-in-One ในรูปแบบตางๆ ได รวมถึง
ระดับเสียงของการทํางานของอุปกรณตางๆ การเกิดขอผิดพลาด และสัญญาณ
โทรสาร

การปรบัระดับเอฟเฟกตเสยีง
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Sound Effects Volume (ระดับเสียงซาวดเอฟเฟกต)

แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Soft (เบา), Loud (ดัง) หรือ Off (ปด) แลวจึงกด ตกลง

เพ่ือเลือกระดับเสียงที่คุณตองการ

การปรบัระดับเสยีงโทรสาร
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Sound Volume แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง: Soft (เบา), Loud (ดัง) หรือ Off

(ปด) แลวจึงกด ตกลง

หมายเหตุ หากทานเลือก Off (ปด) ทานจะไมไดยินเสียงการโทร เสียง
โทรสาร หรือเสียงเรียกเขา หาก Fax Sound Volume ต้ังคาเปน Off
(ปด) ทานจะไมสามารถสงโทรสารโดยการใชการโทรจากหนาจอ เชน
เมื่อมกีารใชการดโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ” ในหนา 171

ตัง้คาถาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตนสาํหรบัการพิมพ PictBridge/DPOF/
uPnP
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึง่จะใชเมือ่คุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Pictbridge, ไฟล DPOF หรืออุปกรณ UPnP คาเริ่มจะกําหนดเปน Photo
Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

การตัง้คาดฟีอลตถาดกระดาษ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) จากน้ันจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก PictBridge/DPOF/uPnP Tray Select (เลือกถาด

PictBridge/DPOF/uPnP) จากน้ันจึงกด ตกลง
4. กด  หรือ  เพ่ือเลือก Main Tray (ถาดกระดาษหลัก) หรือ Photo

Tray (ถาดกระดาษภาพถาย) แลวกด ตกลง เพ่ือเลือกถาดกระดาษที่ตองการ

เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเรว็ขึ้น

คุณสามารถตั้งคา HP All-in-One ใหเปดใชงานการเรียกดูภาพถายเร็วข้ึนได
โดยเขียนบนัทึกภาพขนาดยอเล็กๆ ลงบนการดหนวยความจํา ภาพขนาดยอจะใช
พ้ืนที่หนวยความจําเพียงเล็กนอย และใชเรงความเร็วในการเรียกดูการแสดง
ภาพถายบนการดได

หมายเหตุ คุณสมบติันี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเร่ิมตน

การเปดหรอืปดการเรยีกดูเรว็ขึน้
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) จากน้ันจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Enable Faster Photo Browsing (เปดใชงานการ

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

ตัง้คาถาดกระดาษสาํหรบัการพมิพจากอปุกรณ Bluetooth
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึง่จะใชเมือ่คุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Bluetooth
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การตั้งคาถาดกระดาษสําหรบัการสัง่พมิพจากอปุกรณ Bluetooth
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Bluetooth จากนั้นจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Bluetooth Tray Select (เลือกถาด Bluetooth) จากนั้น

จึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Main Tray (ถาดกระดาษหลัก) หรือ Photo Tray (ถาด

กระดาษภาพถาย) แลวกด ตกลง

การกลบัไปใชคาดีฟอลต

คุณสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP All-in-One ท่ีกําหนดจากโรงงานได

หมายเหตุ  การกลับไปใชคาดีฟอลตท่ีมาจากโรงงานจะไมมผีลตอการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ที่ทานทําเพื่อต้ังคาการสแกนและภาษา รวมถึงการตั้งคาประเทศ/
ภูมภิาค

คุณสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

หมายเหตุ การกลับไปใชคาดีฟอลตที่มาจากโรงงานจะไมลบขอมลูตางๆ ที่
คุณปอนไว เชน วันที่ เวลา และหัวกระดาษโทรสารที่ต้ังคาไว และจะไมลบ
ขอมลูตางๆ ที่บนัทึกไวในหนวยความจํา เชน บันทึกการรับสงโทรสาร และ
บันทึกหมายเลขผูโทร

การเรยีกคืนคาดฟีอลตจากโรงงาน
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Restore Factory Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตจากโรง

งาน) แลวจึงกด ตกลง
คาดีฟอลตทีก่ําหนดจากโรงงานจะถูกเรียกคืน

เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล

คุณสามารถตั้งคา HP All-in-One เพ่ือเลนสไลดโชวบนจอแสดงผลซึ่งคลายกับ
สกรีนเซฟเวอรในคอมพิวเตอรเมื่อคุณไมไดใชงานอุปกรณน้ัน
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มสีไลดโชวสองประเภทที่คุณเปดใชงานได นั่นคือ:

• Store Demo (จัดเก็บการทดลอง): ปรากฏขึ้นหลังจาก HP All-in-One
ไมทํางานเปนเวลาหน่ึงนาท ีและแสดงชุดภาพกราฟกที่กําหนดไวแลวซึง่จะ
อธิบายคุณสมบติัตางๆ ของอุปกรณนี้ สไลดโชวจะเลนไปจนกวาคุณจะกด
ปุมหรือใชงานอุปกรณ ถาเครื่อง HP All-in-One ยังไมมีผูใชงานภายใน
เวลาแปดชั่วโมง จอแสดงผลจะปดการทํางาน

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหปด Store Demo (จัดเก็บการทดลอง) ไว

• Tips Slideshow (คําแนะนําสไลดโชว): ปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากคุณ
พิมพจากคอมพิวเตอร HP All-in-One จะแสดงชุดภาพกราฟกท่ีกําหนดไว
แลวโดยมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบติัพิเศษตางๆ ที่คุณสามารถใชไดจาก
อุปกรณน้ี สไลดโชวจะเลนจนจบหนึ่งรอบ จากนั้นจอแสดงผลจะกลับเขาสู
เมนูหลัก

การเปดหรอืปดการสาธติการใชงาน
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Store Demo (จัดเก็บการทดลอง) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  หรือ  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

การเปดหรอืปดการสาธติขอแนะนาํ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Tips Slideshow (คําแนะนําสไลดโชว) จากนั้นจึงกด

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

ลกัษณะทีต่องการของโทรสาร
ทานควรอานรายละเอียดในสวน การติดตัง้โทรสาร ของเอกสารประกอบเพื่อดู
ขอมลูเรื่องคาท่ีแนะนําสําหรับตัวเลือกตางๆ ซึ่งอธิบายไวในหัวขอตอไปน้ี คาที่
แนะนําข้ึนอยูกับวิธีการท่ีทานติดต้ัง HP All-in-One เพ่ือสงโทรสารดวยอุปกรณ
อื่นและบริการตางๆ ทีท่านสามารถใชงานไดจากสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One

หมายเหตุ กอนการตั้งคาโทรสารที่ตองการซึ่งอธิบายไวในสวนนี้ โปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาทานไดต้ังคาภาษา/ประเทศ/ภมูิภาค และวันท่ี/เวลาตามที่ตอง
การแลว
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขโทรสารโดยอัตโนมติั
• การตั้งคาโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน
• การตั้งความเร็วโทรสาร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การติดต้ังโทรสาร” ในหนา 75
• “ลักษณะที่ตองการโดยทั่วไป” ในหนา 27

การตั้งคา HP All-in-One เพือ่โทรซ้าํหมายเลขโทรสารโดยอตัโนมตัิ
ทานสามารถตั้งใหเคร่ือง HP All-in-One โทรซ้ําอัตโนมติัเมือ่สายไมวางหรือไม
มีผูรับสาย การตั้งคาดีฟอลตของ Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไมวาง) คือ
Redial (โทรซ้ํา) การตั้งคาดีฟอลตของ No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไม
มีผูรับสาย) คือ No Redial (ไมโทรซ้ํา)

การตั้งคาตวัเลอืกการโทรซ้าํจากแผงควบคมุ
1. กด ตัง้คา
2. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

การเปลีย่นการตั้งคา Busy Redial (โทรซ้าํเมือ่สายไมวาง)
a. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)

จากนั้นจึงกด ตกลง
b. กด  เพ่ือเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) จากนั้นจึงกด

ตกลง

การเปลีย่นการตั้งคา No Answer Redial (โทรซ้าํเมือ่ไมมผีูรบัสาย)
a. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)

จากนั้นจึงกด ตกลง
b. กด  เพ่ือเลือก No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไมมีผูรับสาย) จาก

นั้นจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Redial (โทรซ้ํา) หรือ No Redial (ไมโทรซ้ํา) แลวกด

ตกลง

การตั้งคาโทรศพัทระบบกดปุมหรอืระบบหมนุ

คุณสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเปนการโทรระบบ
กดปุมหรือระบบหมุนอยางใดอยางหนึ่งได

ระบบโทรศัพทสวนใหญจะทํางานโดยระบบใดระบบหนึ่ง หากระบบโทรศัพท
ของคุณไมจําเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนําใหคุณใชระบบกด หากคุณมชุีม
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สายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขายโทรศัพท (PBX) คุณอาจจําเปนตองใช
Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) โปรดติดตอบริษทัโทรศัพทในทองถิ่น
ของคุณ หากคุณไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหตุ หากทานเลือก Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) คุณ
ลักษณะบางประการของระบบโทรศัพทอาจใชไมได รวมทั้งยังอาจใชเวลา
นานกวาในการหมนุหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภมูิภาค ในกรณี
คุณลักษณะนี้ไมถูกรองรับในประเทศ/ภมูภิาคของทาน Tone or Pulse
Dialing (โทรศัพทระบบกดปุมหรือโทรศัพทระบบหมุน) จะไมปรากฎใน
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

การตัง้ระบบโทรศัพทแบบกดหรอืแบบหมนุโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Tone or Pulse Dialing (โทรศัพทระบบกดปุมหรือ

โทรศัพทระบบหมุน) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Tone Dialing (โทรศัพทระบบกดปุม) หรือ Pulse

Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) แลวกด ตกลง

การตัง้ความเรว็โทรสาร

คุณสามารถตั้งคาความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP All-in-One
และเครื่องโทรสารอื่นๆ ในขณะที่รับสงโทรสารได ความเร็วโทรสารที่กําหนด
เปนคาดีฟอลตนั้นจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภมูภิาค

หากคุณใชขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:

• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol

- FoIP)
• โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (integrated services digital

network - ISDN)
หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร คุณอาจตองลองตั้งคา Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง) (14400)
หรือ Slow (9600) (ชา) (9600)
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การตั้งความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (33600) (ดวน) (33600) v.34 (33600 บอด)

Medium (14400) (ปานกลาง) (14400) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา) (9600) v.29 (9600 บอด)

ขอมูลการเชือ่มตอคอมพวิเตอร
HP All-in-One มีพอรต USB ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมตอ
HP All-in-One กับเครือขายแบบใชสายหรือไรสายไดอีกดวย หากคุณเช่ือมตอ
HP bt450 เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซีดวยเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth® เขาไปในพอรต USB ที่ดานหนา อุปกรณ Bluetooth® เชน PDA
และโทรศัพทติดกลองจะสามารถสั่งพิมพไปยัง HP All-in-One ได

หมายเหตุ ในสวนที่เหลือของบทน้ี HP bt450 เคร่ืองพิมพและอะแดปเตอร
เคร่ืองพีซีที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ® จะถูกรวมเรียกวา HP bt450

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• เช่ือมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต
• เช่ือมตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
• การเชื่อมตอโดยการใช HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเครื่องพีซทีี่

มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน
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ประเภทการเชือ่มตอทีส่นบัสนนุ

รายละเอยีด จํานวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นําใหเชือ่มตอ เพื่อใหเกดิ
ประสทิธภิาพการทาํงานสูงสดุ

คณุสมบตัขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คาํแนะนําในการตดิตัง้

การเชือ่มตอกบัพอรต USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองจะ
เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB
ไปยังพอรต USB 2.0 High
Speed ดานหลังของ
HP All-in-One

รองรับคุณลักษณะทั้งหมด ยก
เวน Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้ง

การเชื่อมตอแบบอีเทอรเน็ต
(แบบใชสาย)

คอมพิวเตอรสูงสุดหาเคร่ือง
สามารถเชื่อมตอกบั
HP All-in-Oneโดยใช
ฮับหรือเราเตอร

รองรับคุณสมบัติทัง้หมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“การ
ติดตัง้เครือขายแบบใชสาย”
ในหนา 44

การเชื่อมตอ WLAN 802.11
แบบไรสาย

เชื่อมตอกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไดสูงสุดหาเคร่ืองโดยใชเรา
เตอรไรสาย (โหมดโครงสราง
พื้นฐาน)

รองรับคุณสมบัติทัง้หมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“การ
ติดตัง้เครือขาย WLAN
802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 47

HP bt450 เคร่ืองพิมพและ
อะแดปเตอรเคร่ืองพีซีที่มี
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth®

อุปกรณ Bluetooth หน่ึง
อยาง หรือคอมพิวเตอรหน่ึง
เคร่ือง

พิมพจากอุปกรณ Bluetooth
เชน PDA หรือโทรศัพททีถ่าย
ภาพได หรือคอมพิวเตอรที่
สามารถใช Bluetooth ได

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“การ
เชื่อมตอโดยการใช
HP bt450 เคร่ืองพิมพและ
อะแดปเตอรเคร่ืองพีซีทีม่ี
เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth®” ในหนา 37

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน หา

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
ไวตลอดเวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นจะไม
สามารถสั่งพิมพไปยัง
HP All-in-Oneได

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมดทีอ่ยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายการทํา
งานจากคอมพิวเตอรเคร่ือง
อื่นๆ จะรองรับไดเฉพาะการ
พิมพเทาน้ัน

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 43

เชือ่มตอโดยใชระบบอเีทอรเนต็
HP All-in-One สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ต 10 Mbps และ 100
Mbps สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่ือมตอ
HP All-in-One กับเครือขายอีเธอรเน็ต (แบบใชสาย) โปรดดูที่ “การติดต้ังเครือ
ขายแบบใชสาย” ในหนา 44

เชือ่มตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
HP All-in-Oneใชสวนประกอบเครือขายภายในที่สนับสนุนเครือขายแบบไร
สาย สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ
HP All-in-Oneกับเครือขายไรสาย (802.11) โปรดดูท่ี“การติดต้ังเครือขาย
WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 47
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การเชือ่มตอโดยการใช HP bt450 เครือ่งพิมพและอะแดปเตอรเครือ่งพซีทีีม่ี
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth®

HP bt450, เคร่ืองพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซีพรอมเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth® จะชวยใหทานสามารถพิมพภาพตางๆ จากอุปกรณ Bluetooth
สวนใหญ รวมทั้งคอมพิวเตอรได เพียงเสียบ HP bt450 เขากับพอรต USB ดาน
หนาและพิมพจากอุปกรณ Bluetooth เชน PDA หรือโทรศัพทมือถือท่ีมกีลอง
ถายรูป

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หาชื่ออุปกรณและที่อยูอุปกรณ
• ต้ังคาการรักษาความปลอดภัยแบบ Bluetooth สําหรับ HP All-in-One
• ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพ่ือพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน

หาชื่ออปุกรณและทีอ่ยูอปุกรณ

อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูอุปกรณเมือ่อุปกรณท้ังสองสื่อสาร
กัน ดังนั้น คุณตองคนหาที่อยูอุปกรณของ HP All-in-One เพ่ือสรางการเชื่อม
ตอ และอุปกรณ Bluetooth บางอยางจะแสดงชื่อของเครื่องพิมพเมื่อมกีารเชื่อม
ตอ หากคุณไมตองการชื่อที่เปนคาดีฟอลตปรากฏเปนช่ือของ HP All-in-One
คุณสามารถเปลี่ยนช่ืออุปกรณได

วธิีการคนหาทีอ่ยูของอปุกรณบน HP All-in-One
1. ใส HP bt450 เขาท่ีพอรท USB ดานหนา
2. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Bluetooth จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด  จนกวา Device Address (ที่อยูอุปกรณ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Device Address (ที่อยูอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะเปนการอานเพียง
อยางเดียว

5. หากตองการใสท่ีอยูเขาไปในอุปกรณ ใหปฏิบัติตามวิธีการที่มาพรอมกับ
อุปกรณ Bluetooth ของคุณ

6. กด ตกลง เพ่ือออกจากเมนู Setup (การตั้งคา)

วธิีการเปลีย่นชือ่อปุกรณของ HP All-in-One
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Bluetooth จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
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3. กด  จนกวา Device Name (ช่ืออุปกรณ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับช่ือที่กําหนดไวแลวของ
Photosmart C7200

4. ใชแปนตัวเลขเพื่อใสช่ือใหม
5. เมื่อคุณใสช่ือของ HP All-in-One เรียบรอยแลว ใหกด ตกลง

ช่ือที่คุณใสจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของคุณเมื่อคุณเช่ือมตอกับ
HP All-in-One เพ่ือพิมพ

6. กด ตกลง เพ่ือออกจากเมนู Setup (การตั้งคา)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ขอความและสัญลักษณ” ในหนา 21

ตัง้คาการรกัษาความปลอดภยัแบบ Bluetooth สาํหรบั HP All-in-One
คุณสามารถเรียกใชงานการตั้งคาความปลอดภัยของเครื่องพิมพไดโดยผานเมนู
BluetoothBluetoothHP All-in-One บน กด ตัง้คา บนแผงควบคุม และ
เลือก Bluetooth จากเมนู Bluetooth คุณสามารถ:

• ขอการรับรองรหัสผานกอนที่ใครจะสั่งพิมพไปยัง HP All-in-One จาก
อุปกรณ Bluetooth

• ทําให HP All-in-One มองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายใน
ขอบเขต

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ใชพาสคียเพ่ือตรวจสอบอุปกรณบลูทูธ
• ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
• คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One

ใชพาสคยีเพื่อตรวจสอบอปุกรณบลทูธู

ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภยัของ HP All-in-One เปน
Low (ตํ่า) หรือ High (สูง) อยางใดอยางหนึ่งได การตั้งคาความปลอดภัยดี
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ฟอลตเปน Low (ตํ่า) การรักษาความปลอดภยัระดับตํ่าไมตองใชการพิสูจนตัว
ตน

• Low (ตํ่า): คือการตั้งคาความปลอดภยัท่ีเปนคาดีฟอลต การรักษาความ
ปลอดภยัในระดับตํ่าไมจําเปนตองใชรหัสผาน เพราะไมรองรับการพิสูจนตัว
ตน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ท่ีอยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

• High (สูง): การรักษาความปลอดภัยระดับสูงตองใชรหัสผาน เพราะรองรับ
การพิสูจนตัวตน อุปกรณ Bluetooth ตองแจงรหัสผาน กอน
HP All-in-One จะอนุญาตใหอุปกรณนั้นสงงานพิมพไปยังอุปกรณ
Bluetooth นั้น

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับรหัสผานที่มกีารกําหนดไวกอน
แลวซึง่ต้ังไวเปนเลขศูนยสี่ตัว "0000"

การกาํหนด HP All-in-One ใหตองใชการรบัรองรหสัผาน
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Bluetooth จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Passkey (รหัสผาน) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. ใชแปนตัวเลขเพื่อใสรหัสผานใหม

หมายเหตุ รหัสผานตองมคีวามยาว 1 ถึง 4 อักขระ และสามารถประกอบ
ดวยตัวเลขได

5. เมือ่คุณใสรหัสผานเสร็จเรยีบรอยแลว ใหกด ตกลง
เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้น

6. กด  จนกวา Security Level (Security level (ระดับความปลอดภัย))
จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

7. กด ตกลง เพ่ือเลือก High (สูง)
ความปลอดภยัในระดับสูงจะมกีารตรวจสอบพาสคีย
การรับรองรหัสผานจะมีการกําหนดใหกบั HP All-in-One ของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ขอความและสัญลักษณ” ในหนา 21
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ตัง้คาเครือ่ง HP All-in-One ไมใหอปุกรณ Bluetooth มองเห็น
ทานสามารถตั้งคา HP All-in-One เปนอุปกรณ Bluetooth (สาธารณะ)
Visible to all (แสดงทั้งหมด) หรือต้ังคา Not visible (ไมแสดง) เปนอยาง
อื่น (สวนตัว) อยางใดอยางหนึ่งได

• Visible to all (แสดงทั้งหมด) อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบ
เขตสามารถส่ังพิมพไปยังเครื่อง HP All-in-One ได

• Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่มีท่ีอยูอุปกรณของ
เครื่อง HP All-in-One เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับระดับความสามารถในการเขาถึง
คาดีฟอลตของ Visible to all (แสดงทั้งหมด)

การกาํหนด HP All-in-One ใหเปนมองไมเห็น
1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Bluetooth จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Visibility (ความสามารถในการมองเห็น) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Not visible (ไมแสดง) แลวจึงกด ตกลง

HP All-in-One จะไมสามารถเขาถึงอุปกรณ Bluetooth ที่ไมมทีี่อยู
อุปกรณเก็บไว

คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One
คุณสามารถตั้งคา Bluetooth ทั้งหมดใน HP All-in-One ใหกลับเปนคาดี
ฟอลตที่โรงงานกําหนดไวได

หมายเหตุ เลือกเฉพาะ Reset Bluetooth (รีเซต็ Bluetooth) หากทาน
ตองการคืนคา HP All-in-One Bluetooth ท้ังหมดกลับเปนคาดีฟอลตจาก
โรงงาน

หากตองการตั้งคา Bluetooth ใหม
1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Bluetooth จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Reset Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง

ใชการเชือ่มตอ Bluetooth® เพือ่พิมพจากคอมพิวเตอรของทาน
การเชื่อมตอ Bluetooth เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการพิมพภาพจาก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน Bluetooth ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อม
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ตอ Bluetooth ทําใหคุณสามารถเขาถึงคุณสมบติัการพิมพตางๆ แบบเดียวกับที่
เช่ือมตอ USB ได เชน คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ รวมท้ังปริมาณ
หมกึโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับหมกึพิมพของคุณได

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของซอฟตแวรที่ใชไดกับการเชื่อมตอ
Bluetooth มอียางเดียวคือการพิมพ ทานจะไมสามารถใชการสแกนและการ
โทรสารจาก-ซอฟตแวรผานการเชื่อมตอกับ Bluetooth ได อยางไรก็ตาม
ฟงกชันการทําสําเนาและโทรสารแบบสแตนดอะโลน-ยังคงใชงานไดอยู

กอนพิมพ คุณตองเชื่อมตอ HP bt450, เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซี
ที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth® เขากับ HP All-in-One
คุณตองมีระบบ Windows XP หรือ Windows Vista และ Microsoft
Bluetooth® Protocol Stack หรือ Widcomm Bluetooth® Protocol
Stack ติดต้ังอยูเพ่ือเช่ือมตอเขากับ HP All-in-One คุณสามารถติดต้ังทั้ง
Microsoft Stack และ Widcomm Stack บนเครื่องคอมพิวเตอรได แตจะตอง
ใชเพียงตัวใดตัวหนึ่งในการเชื่อมตอ HP All-in-One
• Microsoft stack หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณติดต้ัง Windows XP

ที่มี Service Pack 2 แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณม ีMicrosoft
Bluetooth® Protocol Stack Microsoft stack ชวยใหคุณสามารถติดต้ัง
อะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอกไดโดยอตัโนมัติ หากอะแดปเตอร
Bluetooth® ของคุณสนับสนุน Microsoft stack แตไมมีการติดต้ังโดย
อัตโนมติั แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมมี Microsoft stack ตรวจ
สอบเอกสารที่มาพรอมกับอะแดปเตอร Bluetooth® เพ่ือดูวาอะแดปเตอร
นั้นสนับสนุน Microsoft stack หรือไม

• Widcomm stack: หากคุณมเีครื่องคอมพิวเตอรของ HP ท่ีมี
Bluetooth® ในตัว หรือหากคุณติดต้ัง HP bt450 แสดงวาเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณมี Widcomm stack หากคุณมเีครื่องคอมพิวเตอร
ของ HP และเสียบปลั๊ก HP bt450 เครื่องจะติดต้ังอัตโนมัติโดยใช
Widcomm stack
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วธิกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Microsoft stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพ่ือตรวจสอบใหแน
ใจวามีไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตองติดต้ังใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมอืการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เช่ือมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เช่ือมตอ) และในหนาจอ Connect Your Device Now (เช่ือมตอ
อุปกรณของทานตอนนี้) ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัดจาก If
you are unable to connect your device now... (หากทานไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี้...) ที่ดานลางของหนาจอ

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP All-in-One
3. หากคุณใชอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอก โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไดเปดเครือ่งคอมพิวเตอรและตออะแดปเตอร Bluetooth® เขากับ
พอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณติด
ต้ัง Windows XP ท่ีมี Service Pack 2 หรือ Windows Vista
ไดรเวอร Bluetooth® จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมัติ หากเครื่องแจงเตือนใหคุณ
เลือกโปรไฟล Bluetooth® ใหเลือก HCRP
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานม ีBluetooth® ในตัว โปรดตรวจสอบให
แนใจวาทานไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว

4. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) แลวคลิก Printers
and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) (หรือคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ))

5. ดับเบิลคลิกไอคอน Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) (หรือคลิก Add a
printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ))

6. คลิก Next (ถัดไป) แลวเลือก A Bluetooth Printer (เครื่องพิมพ
Bluetooth)

7. ปฏิบติัตามคําแนะนําทีห่นาจอเพื่อดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น
8. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ
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วธิีการตดิตั้งและการพิมพโดยใช Widcomm stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วตัถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบใหแน
ใจวามไีดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตองติดต้ังใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เช่ือมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เช่ือมตอ) และในหนาจอ Connect Your Device Now (เช่ือมตอ
อุปกรณของทานตอนน้ี) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายท่ีอยูถัดจาก If
you are unable to connect your device now... (หากทานไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี้...) ที่ดานลางของหนาจอ

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP All-in-One
3. คลิกไอคอน My Bluetooth Places (จุด Bluetooth) บน

เดสกท็อปหรือในทาสกบาร
4. คลิก View devices in range (ดูรายชื่ออุปกรณ)
5. หลังจากพบเครื่องพิมพที่สามารถใชไดแลว ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือของ

HP All-in-One เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง
6. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ

การใชเครือ่งพมิพรวมกนั
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบลิ USB ทานสามารถสั่งพิมพ
ไปยังเครื่องพิมพน้ันโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทําหนาที่เหมอืนเปน
โฮสต สําหรับเคร่ืองพิมพและมีคุณสมบัติการทํางานเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอร
เคร่ืองอื่นซึ่งเรียกวา ไคลเอน็ต จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบติัการพิมพเทานั้น ทาน
ตองใชฟงกชันอื่นจากเครื่องคอมพิวเตอรโฮสตหรือจากแผงควบคุมบน
HP All-in-One

วธิีการเปดใชงานเครือ่งพมิพรวมกันบนคอมพวิเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมอืผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows
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เชือ่มตอกับเครอืขาย
สวนนี้จะอธบิายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย และวิธีการดู
และจัดการกับการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ: โปรดดสูวนนี:้

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต) “การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 44

เชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายดวยเราเตอรไรสาย
(โครงสรางพืน้ฐาน)

“การตดิตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 47

เชื่อมตอโดยตรงเขากบัเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถใช
งานไรสายโดยไมมีเราเตอรไรสาย (เฉพาะกจิ)

“การติดตั้งเครือขายเฉพาะกจิแบบไรสาย” ในหนา 52

ตดิตั้งซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับใชงานในสภาพ
แวดลอมแบบเครือขาย

“การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 57

เพิ่มการเชื่อมตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นๆ บนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 58

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 58

ดหูรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเครือขาย “การจัดการการตัง้คาเครือขาย” ในหนา 59

คนหาขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย”
ในหนา 236

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

การตดิตัง้เครอืขายแบบใชสาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One

บท 4

44 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One

ข
ัน้
ตอน

เม
ือ่เสร็จสิน้

การต
ิดต
ัง้ผลิตภ

ณั
ฑ




สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึง่เรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

ในการตัง้คา HP All-in-One บนเครือขายแบบใชสาย
ทานตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทัง้หมด “สิ่งทีจํ่าเปนตองใชสําหรับเครือขายโครงสรางพืน้ฐาน
แบบใชสาย” ในหนา 45

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบใชสาย “การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย”
ในหนา 46

และขั้นสุดทาย ตดิตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 57

สิง่ทีจ่าํเปนตองใชสาํหรบัเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย

กอนที่จะเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่จําเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ

เชื่อมตอกบัเครือขาย 45

ข
ัน้
ตอ
น
เม
ือ่เ
สร
็จส
ิน้
กา
รต
ดิต
ัง้ผ
ลิต
ภ
ณั
ฑ




ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมีตัวเช่ือมตอที่ตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบลิอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมีเพียง 2
ถึง 6 แถบ

❑ คอมพิวเตอรต้ังโตะหรือแลปท็อปท่ีมีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

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

การเชือ่มตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
พอรตอีเธอรเน็ตจะอยูที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

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

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One

บท 4
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3. เช่ือมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเธอรเน็ตหรือสวิตช

4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP All-in-One เขาในเครอืขาย ใหติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 57

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
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• มปีระสิทธิภาพที่ดีกวา โดยเฉพาะกับโหมด 802.11 g
• การเขาใชงานชองสัญญาณอินเทอรเน็ตทีใ่ชรวมกัน

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

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทั้งหมด “สิ่งที่ทานตองการสําหรับเครือขาย WLAN 802.11 ไร
สายแบบครบวงจร” ในหนา 48

จากน้ันใหเชื่อมตอ HP All-in-One เขากบัเราเตอรไร
สายและรัน Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติด
ตัง้แบบไรสาย)

“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 48

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 57

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
หากตองการเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสาย
แบบครบวงจร คุณตองมสีิ่งตอไปนี้:

❑ เครือขายไรสาย 802.11 ที่มเีราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย
❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบ

ไรสายหรือการดเน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC)เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อม
ตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติดต้ังHP All-in-Oneลงไป

❑ การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบิล หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเครื่องHP All-in-Oneในเครือขายไรสายซึง่เขาถึง
อินเทอรเน็ตได เราแนะนําใหคุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือ
สถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

❑ ช่ือเครือขาย (SSID)
❑ กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจําเปน)

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

ขอควรระวงั เพ่ือปองกันไมใหผูใชอ่ืนเขาถึงเครอืขายแบบไรสายของคุณ
HP ขอแนะนําใหคุณใชรหัสผานหรือวลีผาน (การรักษาความปลอดภยั
WPA หรือ WEP) และใชช่ือเครือขาย (SSID) เฉพาะสําหรับเราเตอรไร
สายของคุณ เราเตอรไรสายของคุณอาจสงมาพรอมกับช่ือเครือขายที่เปนคา
ดีฟอลต ซึ่งโดยทั่วไปเปนช่ือผูผลิต ถาคุณใชช่ือเครือขายที่เปนคาดีฟอลต
เครือขายของคุณจะเขาถึงไดงายโดยผูใชรายอื่นที่ใชช่ือเครือขายที่เปนคา
ดีฟอลต (SSID) เดียวกัน ท้ังยังหมายความวา HP All-in-One อาจเชื่อมตอ
โดยบังเอิญกับเครือขายไรสายอื่นในพื้นที่ของคุณทีใ่ชช่ือเครือขายเดียวกัน
ในกรณีนี้ คุณจะไมสามารถเขาถึง HP All-in-One ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนช่ือเครือขาย โปรดดูขอมูลประกอบที่มาพรอมกับเรา
เตอรไรสายของคุณ

หมายเหตุ กอนทําการเชื่อมตอเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสาย ตรวจ
ดูใหแนใจวาสายอีเธอรเน็ตไมไดเช่ือมตออยูกับ HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP All-in-One ดวย Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการ
ตดิตัง้แบบไรสาย)
1. ใหจดขอมลูเกี่ยวกับเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณดังตอไปนี้:

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

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
การทดสอบเครอืขายไรสายจะเริ่มทํางาน โดยทําการทดสอบเชิง
วนิิฉัยเพ่ือระบุวาการต้ังคาเครือขายนั้นสําเร็จหรือไม การทดสอบเครือขาย
ไรสายจะพิมพออกมาเมือ่เสร็จสิ้นการทดสอบ
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5. กด  เพ่ือเลือกชื่อของเครือขายที่คุณจดไวในข้ันตอนที่ 1 จากนั้นกด ตกลง

ถาคณุไมเห็นชื่อเครอืขายของคุณในรายการ
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 ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

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
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6. เมื่อมขีอความแจง ใหปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP ของคุณดังน้ี:
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมอืน จากนั้น

กด ตกลง เพ่ือเลือก

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

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

c. กด ตกลง เพ่ือยืนยัน
เครื่อง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย หากมีขอความ
บอกวา คุณใสกุญแจ WPA หรือ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่คุณจด
ไวสําหรับเครือขายใหมของคุณ ปฏิบัติตามการแจงเตือนเพื่อแกไข
ขอมูลกุญแจ แลวลองอีกครั้ง

7. เมื่อ HP All-in-One เช่ือมตอเขากับเครือขายไดเรยีบรอยแลว ใหติดต้ัง
ซอฟตแวรลงในคอมพิวเตอรแตละเครื่องทีจ่ะใชอุปกรณผานเครือขาย

การเชื่อมตอ HP All-in-One กับ SecureEasySetup
1. เปดใชงาน SecureEasySetup บนเราเตอรไรสายหรอืสถานีแมขายของ

คุณ
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
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
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22
• “การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 57
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236

การตดิตัง้เครอืขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไรสายโดยไมใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ การเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจจะใชงานไดหากคุณไมมีเราเตอรไร
สายหรือสถานีแมขาย อยางไรก็ตาม คุณจะไดความยืดหยุนเพียงเล็กนอย
ระดับความปลอดภัยบนเครือขายตํ่า และประสิทธิภาพของเครือขายชากวามี
เราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

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

การตัง้คาHP All-in-One บนเครือขายเฉพาะกจิแบบไร
สาย คณุตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทั้งหมด “สิ่งที่ทานตองการสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ”
ในหนา 53

ขั้นตอไป เตรียมคอมพิวเตอรโดยสรางโปรไฟลเครือขาย “สรางโปรไฟลเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรระบบ
Windows XP” ในหนา 53
“การสรางโปรไฟลเครือขายสําหรับระบบปฏบิัติการอื่น”
ในหนา 55

จากน้ัน รัน Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติด
ตัง้แบบไรสาย)

“การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย”
ในหนา 55

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 57
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สิง่ทีท่านตองการสาํหรับเครอืขายเฉพาะกจิ

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

สรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัคอมพิวเตอรระบบ Windows XP
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณสําหรับการเชื่อมตอเฉพาะกิจโดยสรางโปร
ไฟลเครือขาย

การสรางโปรไฟลเครอืขาย

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One มาพรอมกับการกําหนดคาโปรไฟลเครือ
ขายโดยม ีhpsetup เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยางไรก็ตาม เพ่ือความ
ปลอดภยัและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสรางโปรไฟลเครือขาย
ใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

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

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

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

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

network settings (ใช Windows เพ่ือกําหนดคาการติดต้ังเครือขายไร
สายของฉัน)

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

เครือขายเฉพาะที่คุณตองการ

หมายเหตุ ช่ือเครือขายตองคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ดังนั้น สิ่งสําคัญคือตองจําวาตัวอักษรใดเปนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ)
หรือตัวพิมพเล็ก (ตัวเล็ก)

b. ถาหากมรีายการ Network Authentication (การพิสูจนคา
เน็ตเวิรก) ใหเลือก Open (เปด) หรือ ไปยังข้ันตอนถัดไป
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c. ในรายการ Data encryption (การเขารหัสขอมูล) ใหเลือก WEP

หมายเหตุ เปนไปไดที่จะไมใชกุญแจ WEP ในการสรางเครือขาย
อยางไรก็ตาม HP ขอแนะนําใหใชกุญแจ WEP หากตองการรักษา
ความปลอดภยับนเครือขายของทาน

d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัดจาก
The key is provided for me automatically (เตรียมกุญแจให
ฉันโดยอัตโนมัติ) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก

e. ในกลอง Network key (กุญแจเครือขาย) ใหพิมพกุญแจ WEP ที่มี
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)
อีกทางเลือกหน่ึงคือ คุณสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก) สําหรับ
กุญแจ WEP ได กุญแจ HEX WEP ตองมีอักขระ 10 ตัวสําหรับการ
เขารหัสขอมลู 40 บติ หรือ 26 ตัวอักษรสําหรับการเขารหัสขอมูล 128
บติ

f. ในกลอง Confirm network key (ยนืยันกุญแจเครือขาย) ใหพิมพ
กุญแจ WEP ที่เหมอืนกันกับที่คุณพิมพไวในข้ันตอนกอนหนา

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 (นี่คือ
เครือขายแบบคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร (ad hoc); ไมใชสถานีแม
ขายแบบไรสาย)

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

j. คลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อปดหนาตาง Wireless Network
Properties Connection (การเชื่อมตอคุณสมบติัของเครือขายไร
สาย)
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “อภธิานศัพทเครือขาย” ในหนา 73
• “การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 55

การสรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอืน่

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

การใชโปรแกรมการกําหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายท่ีมคีาดัง
ตอไปนี้:

• ชือ่เครอืขาย (SSID)(ช่ือเครือขาย (SSID)): Mynetwork (ตัวอยาง)

หมายเหตุ คุณจะตองตั้งช่ือเครือขายที่ไมซ้ํา และจํางายเพียงแตจําไววา
ช่ือเครือขายเปนตัวพิมพขนาดใดน่ันหมายความวา คุณตองจําวาตัว
อักษรใดเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

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

การเชื่อมตอกบัเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย

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

การเชื่อมตอกบัเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย
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
การเชื่อมตอนี้จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายท่ีใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายแบบ infrastructure จะปรากฏ
ข้ึนเปนลําดับแรกในรายการตามดวยเครือขายเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ใชงานได
เครือขายที่มสีัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏขึ้นกอน สวนเครือขายที่มสีญัญาณ
ตํ่าท่ีสุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

4. บนจอแสดงผล ใหมองหาชื่อเครือขายที่คุณสรางบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ (ตัวอยางเชน Mynetwork)

เชื่อมตอกบัเครือขาย 55

ข
ัน้
ตอ
น
เม
ือ่เ
สร
็จส
ิน้
กา
รต
ดิต
ัง้ผ
ลิต
ภ
ณั
ฑ




5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกชื่อเครือขาย จากนั้นกด ตกลง
ถาคุณเห็นช่ือเครือขายและเลือก ใหไปยังข้ันตอนที ่6

ถาคณุ ไม เห็นชือ่เครอืขายของคุณในรายการ
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 ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

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

(ใช เครือขายของฉันใชการเขารหัสขอมลู WEP) แลวจึงกด ตกลง แปน
พิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น
หากคุณ ไม ตองการใชการเขารหัสขอมลู WEP ใหกด  จนกระท่ัง
No, my network does not use encryption (ไม เครือขายของ
ฉนัไมไดใชการเขารหัสขอมูล) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง จากนั้นไปที่
ข้ันตอนที ่7

6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WEP ของคุณดังน้ี หรือไปที่ข้ันตอนที่ 7
a. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมอืน จากน้ัน

กด ตกลง เพ่ือเลือก

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

b. เมือ่คุณปอนกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
Done (เสร็จส้ินแลว) บนแปนพิมพเสมือน

บท 4
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7. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อยืนยัน
เคร่ือง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับ SSID หากมีขอความบอก
วา คุณใสกุญแจ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่คุณจดไวสําหรับเครือขาย
ใหมของคุณ ปฏบิัติตามการแจงเตือนเพื่อแกไขกุญแจ WEP แลวลองอีก
ครั้ง

8. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเร็จ โปรดไปที่
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22
• “การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 57
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236

การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชื่อมตอเครอืขาย
ใชสวนน้ีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
กับเครือขาย กอนท่ีทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เช่ือมตอเครือขาย HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานยังคง
เช่ือมตอกับไดรฟเหลาน้ันกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะน้ัน ซอฟตแวรการ
ติดต้ัง HP All-in-One อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัวใดตัวหนึ่งที่มกีาร
สํารองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายน้ันบนคอมพิวเตอร
ของทานได

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิติัการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

การติดตัง้ซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทัง้หมดท่ีรันอยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ รวมท้ัง

ซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซีดี Windows ที่มาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซดีีรอม

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิติัตามคําแนะนํา หาก

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

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เคร่ืองพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ที่ทานตอง
การเชื่อมตอ

6. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เคร่ือง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสําหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

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

การเชือ่มตอเครือ่งคอมพวิเตอรเพิม่เตมิบนเครอืขาย
ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง
เครื่องบนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กได หากเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว ทานตองติดต้ัง
ซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง ใน
ระหวางการติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย ซอฟตแวรจะคนพบ SSID (ช่ือเครือ
ขาย) ของเครือขายที่มีอยูแลว เมือ่ทานต้ังคา HP All-in-One บนเครือขายแลว
ทานไมจําเปนตองกําหนดคาอีกเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 57

การเปลีย่น HP All-in-One จากการเชือ่มตอ USB เปนการเชือ่มตอเครอืขาย
หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือเครอืขายอีเธอ
รเน็ตไดในภายหลัง หากทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใช
วิธีการทั่วไปดานลางนี้ได

บท 4
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หมายเหตุ เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครือขายแบบไร
สายของคุณ คุณควรใชสถานีเครือขาย (เชน เราเตอรไรสาย) เพ่ือเช่ือมตอ
HP All-in-One

การเปลีย่นการเชื่อมตอ USB เขากบัการเชือ่มตอ WLAN 802.11 ไรสายแบบ
ครบวงจร
1. ถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
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
ซึ่งจะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)

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

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

การเปลีย่นการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบใชสาย (อเีธอรเนต็)
1. ใหถอดปล๊ักการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบลิอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลงัของเครื่อง

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

อุปกรณ) จากน้ันเลือก Through the network (ผานเครือขาย)
4. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทร

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

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอHP All-in-Oneกับ
เครือขาย โปรดดูที่:

• “การติดต้ังเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 44
• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 47
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 52

การจดัการการตัง้คาเครอืขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One ผานทางแผงควบ
คุม HP All-in-One การตั้งคาข้ันสูงเพิ่มเติมมีอยูในเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว
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ทานสามารถเขาถึงเครือ่งมอืการกําหนดคาและสถานะไดจากเวบ็เบราเซอร โดย
ใชการเชื่อมตอเครือขายท่ีมีอยูเขากับ HP All-in-One
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายข้ันเบื้องตนจากแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม
• การใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว)
• คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขั้นเบือ้งตนจากแผงควบคุม

แผงควบคุมของ HP All-in-One ชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการเช่ือม
ตอแบบไรสายและดําเนินการจัดการเครือขายในลักษณะตางๆ ได ซึ่งรวมถึงการ
เรียกดูการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย การเปดและปด
วิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย
• เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
• การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
• การเปดและปดวิทยุไรสาย
• เครื่องพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย

การใชตัวชวยการตดิตัง้แบบไรสาย

Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) ชวยใหทานติดต้ัง
และจัดการการเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่อง HP All-in-One ไดงายข้ึน

การรนั Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
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
จะทําใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 47
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 52
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เรยีกดูและพมิพการตั้งคาเครอืขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของ
HP All-in-One หรือสามารถพิมพหนาการกําหนดคาที่มรีายละเอียดเพิ่มเติม
ได หนาการกําหนดคาเครือขายจะแสดงการตั้งคาเครือขายทีส่ําคัญทั้งหมด เชน
IP address, ความเร็วลิงค, DNS และ mDNS

การดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
1. กด ตัง้คา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

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

ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
เมนู View Network Settings (เรียกดูการตั้งคาเครือขาย) จะปรากฏขึ้น

4. โปรดปฏบิติัตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี
• หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย ใหกด  จนกวา

Display Wired Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบใช
สาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
จากนั้น 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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 67
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การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย

ทานสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมือ่ทานซือ้เคร่ือง
HP All-in-One ได

ขอควรระวงั ซึ่งจะลบขอมลูการตั้งคาไรสายทั้งหมดที่ทานไดปอนไว หาก
ตองการเรียกคืนขอมลูนี้ ทานจําเปนตองใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายอีก
ครั้ง

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย
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

การเปดและปดวทิยไุรสาย
1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ 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

การทดสอบเครือขายไรสายจะเริ่มทดสอบเชิงวินิจฉัยเพ่ือระบวุาการตั้งคาเครอื
ขายนั้นสําเร็จหรือไม การทดสอบเครอืขายไรขายจะพิมพออกมาเองโดย
อัตโนมติัเมือ่รัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) นอก
จากนี้ ทานยังสามารถสั่งพิมพการทดสอบเครือขายไรสายไดทุกเวลา
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วธิีการพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย
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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236

การเปลีย่นการตั้งคาเครอืขายขัน้สงูจากการตัง้คาแผงควบคุม

การตั้งคาเครอืขายข้ันสูงมไีวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งความเร็วลิงค
• การเปลี่ยนการตั้งคา IP

การตั้งความเรว็ลงิค

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมลูผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (อัตโนมติั)

การตั้งความเรว็ในการเชื่อมตอ
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 ทานตองเช่ือมตอกับเครือขายที่
ทํางานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมีการเกบ็คาไวเมือ่ทานออกจากเมนู

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

การเปลีย่นการตัง้คา IP
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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 61
• “คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 67
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การใช Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ HP All-in-One บนเครือขาย คุณ
สามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูในเคร่ือง HP All-in-One ได เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวเปนอินเทอรเฟสผูใชที่ทํางานบนเว็บซึง่จะมีตัวเลือกที่ไมมี
ในแผงควบคุมของ HP All-in-One รวมถึง Webscan (เว็บสแกน) ที่เปน
คุณสมบัติชวยใหคุณสแกนภาพถายและเอกสารจาก HP All-in-One ลงใน
คอมพิวเตอรโดยใชเว็บเบราเซอร และตัวเลือกการรักษาความปลอดภยัของเครือ
ขายข้ันสูง นอกจากน้ี เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวยังชวยใหคุณสามารถตรวจสอบ
สถานะและสั่งซือ้วัสดุสําหรับเครื่องพิมพได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคุณสมบติัท่ีมอียูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว รวมถึง
เว็บสแกน โปรดดูที่หนาจอวิธีใชในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว เมือ่ตองการเขาถึง
วิธีใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว ใหเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว จากนั้นคลิกลิงค
Help (วิธีใช) ที่อยูภายใต Other Links (ลิงคอื่นๆ) บนแท็บ Home (หนา
หลัก) ของเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

หมายเหตุ ใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายที่ไมมี
ในแผงควบคุม

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• การใชตัวชวยการติดต้ังเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การเขาใชงานเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตัว

เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีคุณใชเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวบน HP All-in-One
ตองเชื่อมตอกับเครือขายเดียวกันกับ HP All-in-One

การเขาถงึ Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาท่ีอยู IP สําหรับ

HP All-in-One
2. ในชอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหปอนท่ีอยู IP ของ

เคร่ือง HP All-in-One ดังท่ีแสดงไวบนหนาการต้ังคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึง่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว
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3. หากคุณจําเปนตองเปล่ียนภาษาที่แสดงในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ให
ปฏบิัติดังนี้
a. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
b. คลิก Select Language (เลือกภาษา) ในเมนูนําทาง Settings (การ

ต้ังคา)
c. ในรายการ Select Language (เลือกภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตองการ
d. คลิก Apply (ทําใหมผีล)

4. คลิกแท็บ Home (หนาแรก) เพ่ือเขาถึงขอมลูอุปกรณและเครือขาย
หรือคลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือเขาถึงขอมลูเครือขายเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนขอมลูเครือขาย

5. ทําการปรับเปลี่ยนการกําหนดคา
6. ปดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 61

การใชตัวชวยการตดิตัง้เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั

ตัวชวยติดต้ังเครือขายที่มอียูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะมอีินเทอรเฟสภายใน
แกพารามเิตอรการเช่ือมตอเครือขายของทาน

วธิกีารเขาใชงานตวัชวยตดิตัง้ Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอร
แบบฝงตัว)
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาที่อยู IP สําหรับ

HP All-in-One
2. ในชอง Address (ท่ีอยู) ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหปอนที่อยู IP ของ

เครื่อง HP All-in-One ดังที่แสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึง่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซี่เซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย)

บท 4
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4. คลิก Wired (802.3) (ใชสาย (802.3)) หรือ Wireless (802.11) (ไร
สาย (802.11)) ในเมนูนําทาง Connections (การเชื่อมตอ)

5. คลิก Start Wizard (เริ่มตัวชวย) จากนั้นปฏบิัติคําแนะนําทั้งหมดในตัว
ชวย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 61

คาํจาํกดัความของหนาการกําหนดคาเครอืขาย

หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One มกีาร
ต้ังคาสําหรับขอมลูทั่วไป 802.3 ใชสาย (อีเธอรเน็ต) 802.11 ไรสาย และ
Bluetooth®

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งคาเครือขายทั่วไป
• การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)
• การตั้งคาเครือขายไรสาย (802.11)
• การตั้งคา Bluetooth

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 61
• “อภธิานศัพทเครือขาย” ในหนา 73

การตั้งคาเครอืขายทัว่ไป

ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคาเครอืขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Network Status
(สถานะเครือขาย)

สถานะของ HP All-in-One มีดังนี้

• Ready (พรอม): HP All-in-One พรอมทีจ่ะรับหรือสงผานขอมลู
• Offline (ออฟไลน): HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกบัเครือขายในขณะน้ี

Active connection
type (ประเภทการ
เชื่อมตอทีใ่ชงานได)

โหมดเครือขายของ HP All-in-One มีดังนี้

• Wired (ใชสาย): HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขาย IEEE 802.3 ดวยสายเคเบิล
อีเธอรเน็ต

• ไรสาย: HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย (802.11)

• None (ไมมี): ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

URL IP แอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
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พารามเิตอร รายละเอยีด

หมายเหตุ คุณจะตองทราบ URL นี้เมื่อคุณพยายามเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

Firmware
Revision (แก
ไขเฟรมแวร)

สวนประกอบเครือขายภายในและหมายเลขแกไขเฟรมแวรของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณติดตอขอความชวยเหลือจาก HP คุณอาจจําเปนตองเตรียมหมายเลขแก
ไขเฟรมแวรทั้งน้ีขึ้นอยูกับปญหาที่เกดิขึ้น

Hostname ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดชื่อ TCP/IP ใหกับอุปกรณ โดยคาดีฟอลต ชือ่ดงักลาวคือตวั
อักษร HP ตามดวยเลข 6 หลักสุดทายของที่อยู Media Access Control (MAC)

Admin Password
(รหัสผาน Admin)

สถานะของรหัสผานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของผูดูแล:

• Set (ตัง้คาไว): ระบุรหสัผานแลว คณุตองปอนรหัสผานเพื่อทําการเปลี่ยนเปนพารา
มิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

• Not Set (ไมไดตั้งคาไว): ไมไดตั้งคารหัสผานไว ไมตองใชรหัสผานเพื่อเปล่ียนเปน
พารามิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

mDNS เครือขายเฉพาะบริเวณและเฉพาะกิจบางอยางไมสามารถใชไดกบัเซิรฟเวอร DNS สวน
กลาง เครือขายดังกลาวจะใช DNS สํารองทีเ่รียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของคณุจะสามารถคนหาและใช HP All-in-One ที่เชื่อมตอกับ
ขายงานบริเวณเฉพาะทีไ่ด นอกจากนี้ ยงัสามารถทํางานรวมกบัอุปกรณใดๆ ทีใ่ชอีเธอรเน็ต
ไดทีป่รากฏอยูบนเครือขาย

การตัง้คาเครอืขายใชสาย (802.3)

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลการตั้งคา 802.3 ใชสายท่ีแสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ที่อยู
ฮารดแวร) (MAC)

ที่อยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบ ุHP All-in-One ที่อยูน้ีจะประกอบดวย
ตัวเลข 12 หลักที่กําหนดเฉพาะใหกบัฮารดแวรเครือขายเพือ่ระบุตัวตน รวมทั้งเราเตอร
สวิตช และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดทีจ่ะมทีี่อยู MAC เดียวกนั

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกําหนดใหคุณตองลงทะเบียนที่อยู MAC ของ
การดเครือขายหรืออะแดปเตอร LAN ที่เชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็มคูสายโทรศัพทของ
ผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ในระหวางการติดตั้ง

IP Address (ที่อยู
IP)

ที่อยูน้ีจะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกําหนดที่อยู IP ผาน DHCP หรือ
AutoIP นอกจากนี้ คณุยงัสามารถตัง้คาทีอ่ยู IP แบบคงทีไ่ด อยางไรกต็าม เราไมแนะนําให
ทําเชนน้ัน

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกําหนดที่อยู IP ดวยตนเอง การกําหนดที่อยู IP ผิดในระหวาง
การติดตั้งจะทําใหสวนประกอบของเครือขายมองไมเห็นเคร่ือง HP All-in-One

Subnet Mask (ซับ
เน็ต มาสก)

ซับเน็ต คือที่อยู IP ทีก่ําหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้งเพื่อทาํใหเครือขายเพ่ิมเติมใชงานได
โดยเปนสวนหน่ึงของเครือขายทีใ่หญกวา ซับเน็ตจะถกูระบุโดยซับเน็ต มาสก ซึ่งกําหนดวา
สวนไหนของทีอ่ยู IP ของ HP All-in-One ทีบ่งชี้ถงึเครือขายและซับเน็ต และสวนไหนที่บง
ชี้ถงึตัวอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนําวา HP All-in-One และเคร่ืองคอมพิวเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

บท 4

(ทําตอ)

68 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One

ข
ัน้
ตอน

เม
ือ่เสร็จสิน้

การต
ิดต
ัง้ผลิตภ

ณั
ฑ




พารามเิตอร รายละเอยีด

Default Gateway
(ดีฟอลตเกตเวย)

โหนดบนเครือขายทีเ่ตรียมทางเขาไปยังเครือขายอ่ืน โหนดในตัวอยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูเกตเวยที่เปนคาดีฟอลตจะถูกกําหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้ง เวนเสียแตวา
คุณจะกําหนดคาที่อยู IP ดวยตนเองแลว

Configuration
Source (แหลงที่มา
ของการกําหนดคา)

โพรโทคอลทีใ่ชเพื่อกาํหนดทีอ่ยู IP ใหกบั HP All-in-One มีดังน้ี

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการกําหน

ดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ีอาจ
หมายถึงเราเตอร

• Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดดวยตวัคุณเอง เชนที่
อยู IP แบบคงที่

• Not Specified (ไมไดระบุไว): เปนโหมดทีใ่ชเมื่อ HP All-in-One เร่ิมตน

DNS Server
(เซิรฟเวอร DNS)

ทีอ่ยู IP ของบริการโดเมนเนม (DNS) สําหรับเครือขาย เมื่อคุณเขาถงึเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คณุตองใชโดเมนเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเม
นเนมเปนที่อยู IP อุปกรณตางๆ ใชทีอ่ยู IP เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณอื่น

• IP Address (ทีอ่ยู IP): ที่อยู IP ของเซิรฟเวอรโดเมนเนม
• Not Specified (ไมไดระบุไว): ไมไดระบุที่อยู IP หรืออุปกรณกําลังเร่ิมตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวาทีอ่ยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกําหนดคาเครือขาย
หรือไม หากไมมีที่อยูแสดงขึ้น ใหขอทีอ่ยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอนิเทอรเน็ตของคุณ

Link Configu-
ration (การกําหนด
คาลิงค)

ความเร็วทีใ่ชในการสงขอมูลผานเครือขาย ความเร็วประกอบดวย 10TX-Full, 10TX-
Half, 100TX-Full และ 100TX-Half เมื่อตั้งคาเปน None (ไมมี) จะไมสามารถเปดใช
งานเครือขายได

Total Packets
transmitted (แพ็ก
เกตทั้งหมดที่สง)

จํานวนแพ็กเกจทีส่งโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะ
ลบขอมูลทิ้งหลังจากทีป่ดเคร่ือง HP All-in-One เมื่อสงขอความผานเครือขายการสับเปล่ียน
แพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แตละแพ็กเกจมีทีอ่ยูปลายทางพรอมกบั
ขอมูล

Total Packets
received (รวมแพ็ก
เกจทีไ่ดรับ)

จํานวนแพ็กเกจทีไ่ดรับโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับ
จะลบขอมูลทิง้หลังจากปดเคร่ือง HP All-in-One

การตั้งคาเครอืขายไรสาย (802.11)

ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคา 802.11 ไรสายที่แสดงอยูบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ฮารดแวร
ทีอ่ยู) (MAC)

ทีอ่ยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบHุP All-in-Oneที่อยูน้ีจะประกอบดวยตัว
เลข 12 หลักที่กําหนดเฉพาะใหกับฮารดแวรเครือขายเพื่อระบุตัวตน รวมทั้งสถานีเครือขาย
แบบไรสาย เราเตอร และอุปกรณดังกลาวอ่ืนๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่มทีี่อยู MAC เดียว
กนั มีการกําหนดทีอ่ยู MAC สองที่อยู ทีอ่ยูหน่ึงสําหรับอเีธอรเน็ตทีใ่ชสายและอีกที่อยูหน่ึง
สําหรับ 802.11 แบบไรสาย

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกําหนดใหคุณตองลงทะเบียน MAC ทีอ่ยูของ
การดเครือขายหรืออะแดปเตอร LAN ที่เชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็มคูสายโทรศัพทของ
ผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ในระหวางการติดตั้ง

ที่อยู IP (IP
ที่อยู)

ที่อยูน้ีจะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกําหนดที่อยู IP ผาน DHCP หรือ
AutoIP คุณสามารถตั้งคาทีอ่ยู IP แบบคงทีไ่ด ซึ่งไมแนะนําใหทํา

หมายเหตุ การกําหนดที่อยู IP ดวยตนเองอยางไมถกูตองในระหวางการติดตัง้จะทําใหสวน
ประกอบของเครือขายมองไมเห็นHP All-in-One

ซับเน็ตมาสก ซับเน็ต คือ ที่อยู IP ทีก่ําหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้งเพื่อทําใหเครือขายเพิม่เติมใชงานได
โดยเปนสวนหน่ึงของเครือขายทีใ่หญกวา ซับเน็ตจะถกูระบุโดยซับเน็ต มาสก ซึ่งกําหนดวา
สวนไหนของทีอ่ยู IP ของHP All-in-Oneทีบ่งชี้ถงึเครือขายและซับเน็ต และสวนไหนที่บงชี้
ถงึตัวอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนําวาHP All-in-Oneและเคร่ืองคอมพวิเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

Default Gateway
(ดีฟอลต
เกตเวย)

โหนดบนเครือขายที่เตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่น
โหนดในตวัอยางน้ีคือคอมพวิเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกําหนดใหโดยซอฟตแวรการติดตั้ง

Configuration
Source (แหลงที่มา
ของการกําหนดคา)

โพรโทคอลทีใ่ชเพื่อกําหนดที่อยู IP ใหกับHP All-in-One:

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถูกกาํหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการ

กาํหนดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ี
อาจหมายถึงเราเตอร

• Manual(ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดดวยตวัคุณเอง เชน ที่
อยู IP แบบคงที่

• Not Specified(ไมไดระบุไว): เปนโหมดที่ใชเมื่อHP All-in-Oneเร่ิมตน

DNS Server
(เซิรฟเวอร DNS)

ที่อยู IP ของบริการชื่อโดเมน (DNS) สําหรับเครือขายเมื่อคณุใชเว็บหรือสงขอความอีเมล
คณุจําเปนตองใชชื่อโดเมนในการดําเนินการตัวอยางเชน URL http://www.hp.com
ประกอบดวยชื่อโดเมน hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลชื่อโดเมนเปนทีอ่ยู IP อุปกรณ
ตางๆ จะใชที่อยู IP เพื่ออางอิงถึงอุปกรณอื่น

• ทีอ่ยู IP(ที่อยู IP ): ที่อยู IP ของเซิรฟเวอรโดเมนเนม
• Not Specified(ไมไดระบุไว): ไมไดระบ ุIP

ที่อยู หรืออุปกรณกําลังเร่ิมตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวาทีอ่ยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกําหนดคาเครือขาย
หรือไม หากที่อยูไมแสดงขึ้น ใหขอทีอ่ยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ

Wireless Status
(สถานะไรสาย)

สถานะของเครือขายแบบไรสาย:

• Connected(เชื่อมตอแลว): เคร่ืองHP All-in-Oneเชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย
แลว และอุปกรณทุกชิ้นกําลังทํางานอยู

• Disconnected(ยกเลิกการเชื่อมตอ): เคร่ืองHP All-in-Oneไมไดเชื่อมตออยูกับ
LAN ไรสายเน่ืองจากการตั้งคาไมถกูตอง (เชน กุญแจ WEP ไมถกูตอง)
HP All-in-Oneอยูนอกขอบเขต หรือสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเสียบอยูและเชื่อมตออยูกับ
เครือขายที่เปดใชงานอยู

• Disabled(ปดการใชงาน): วิทยุปดอยู

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
นี้

บท 4
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พารามเิตอร รายละเอยีด

Communication
Mode (โหมดการสื่อ
สาร)

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ทีอุ่ปกรณหรือสถานีสือ่สารกันเอง:

• Infrastructure(โครงสรางพืน้ฐาน): เคร่ืองHP All-in-Oneจะสื่อสารกับอุปกรณ
เครือขายอื่นผานสถานีแมขายแบบไรสาย เชน เราเตอรไรสาย หรือ สถานีกลาง

• เฉพาะกจิ:เคร่ืองHP All-in-Oneจะสื่อสารโดยตรงกบัอุปกรณแตละตัวบนเครือขาย
ไมมีการใชเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายเครือขายนี้เรียกอีกอยางวาเครือขายแบบ
peer-to-peer

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Network Name
(ชื่อเครือขาย)
(SSID)

Service Set Identifier (ตัวบงชีค้าการบริการ) ตัวบงชี้เฉพาะ (มีอักขระสูงสุด 32 ตัว) ที่
แบงแยกขายงานบริเวณเฉพาะทีแ่บบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงานหน่ึง นอกจากนี้ SSID
ยงัอางอิงกบัชื่อเครือขาย ซึ่งเปนชือ่ของเคร่ืองขายที่เชือ่มตอกับHP All-in-One

Signal Strength
(ความเขมของ
สัญญาณ) (1-5)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสญัญาณมีระดับตั้งแต 1 ถึง 5:

• 5: ดีเลิศ

• 4: ดี

• 3: พอใช

• 2: ไมดี

• 1: แย

• No signal(ไมมีสัญญาณ): ไมพบสัญญาณบนเครือขาย

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Channel (ชอง) หมายเลขชองทีใ่ชสําหรับการสื่อสารแบบไรสายในขณะน้ี ซึ่งขึ้นอยูกบัเครือขายที่ใชอยู และ
อาจแตกตางจากหมายเลขชองทีร่องขอได คาอยูระหวาง 1 ถงึ 14 ประเทศ/ภูมภิาคอาจจํากดั
ขอบเขตของชองทีอ่นุมัติ

• (number)(หมายเลข): คาอยูระหวาง 1 ถึง 14 ขึ้นอยูกบัประเทศ/ภูมิภาค

• None(ไมมี): ไมมีชองใดทีใ่ชงานอยู
• Not applicable(ใชงานไมได): WLAN ปดการใชงานอยูหรือพารามเิตอรน้ีไม

สามารถใชไดกบัเครือขายประเภทนี้

หมายเหตุ ในโหมดเฉพาะกิจ หากคุณไมสามารถรับหรือสงขอมูลระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคณุและHP All-in-Oneโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชชองการสื่อ
สารเดียวกนับนเคร่ืองคอมพวิเตอรและHP All-in-Oneในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชองจะ
ถกูกําหนดโดยสถานีแมขาย

Authentication
type (ประเภทของ
การพสิูจนตัวตน)

ประเภทของการพิสจูนตัวตนทีใ่ชงานอยู:

• None(ไมมี): ไมมีการพิสูจนตัวตนที่ใชงานอยู
• ระบบเปด(เฉพาะกจิและโครงสรางพื้นฐาน): ไมมีการพิสูจนตัวตน

• กญุแจทีใ่ชงานรวมกนั: ตองใชกุญแจ WEP
• WPA-PSK(เฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานเทาน้ัน): WPA กับ Pre-Shared Key
• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท

น้ี

การพิสจูนตัวตนตรวจสอบตัวตนของผูใชหรืออุปกรณกอนทีจ่ะใหสิทธิ์ในการเขาถึงเครือขาย
ซึง่จะทาํใหผูใชทีไ่มมีสิทธิเขาถงึทรัพยากรเครือขายไดยากขึ้น วิธีการรักษาความปลอดภัยน้ี
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบระบบเปดจะไมคดักรองผูใชเครือขายตามเอกลักษณตัว
ตนของพวกเขา ผูใชไรสายสามารถเขาถึงจากเครือขายได อยางไรกต็าม เครือขายดงักลาว
อาจใชการเขารหัสขอมูล WEP (Wired Equivalent Privacy) เพื่อเตรียมระดบัของความ
ปลอดภัยที่มีสาเหตุมาจากการดักฟง

(ทําตอ)

เชื่อมตอกบัเครือขาย 71

ข
ัน้
ตอ
น
เม
ือ่เ
สร
็จส
ิน้
กา
รต
ดิต
ัง้ผ
ลิต
ภ
ณั
ฑ




พารามเิตอร รายละเอยีด

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบShared Keyจะเพิม่การรักษาความปลอดภัยโดยใหผูใช
หรืออุปกรณบงชี้ตนเองดวยกุญแจคงที่ (ฐานสิบหกหรืออักขระตัวอักษร) ผูใชและอุปกรณทุก
ชิน้บนเครือขายจะใชกุญแจเดียวกัน การเขารหัสขอมูล WEP จะใชพรอมกบัการพิสูจนตัวตน
แบบใชกุญแจรวมกนั (shared key) โดยใชกญุแจเดียวกนัสําหรับทั้งการพิสูจนตัวตนและ
การเขารหัสขอมูล

เครือขายที่ใชการพิสจูนตัวตนทีใ่ชระบบเว็บ (WPA-PSK) จะมีการรักษาความปลอดภยัที่ดี
มาก และสถานีแมขายแบบไรสายและเราเตอรแบบไรสายสวนใหญจะสนับสนุนเครือขาย
ประเภทนี้ สถานีแมขายหรือเราเตอรจะตรวจสอบเอกลักษณตัวตนของผูใชหรืออุปกรณที่รอง
ขอที่จะเขาถึงเครือขายกอนใหสิทธิในการเขาถงึ โพรโทคอลการพิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใชบน
เซิรฟเวอรการพิสจูนตัวตน

Encryption (การ
เขารหัสขอมูล)

ประเภทของการเขารหัสขอมลูที่ใชงานอยูบนเครือขาย:

• None(ไมมี): ไมมีการใชการเขารหัสขอมูล

• 64-bit WEP: ใชกญุแจ WEP แบบอักขระ 5 ตัว หรือตัวเลข 10 หลักสําหรับฐานสิบ
หก

• 128-bit WEP: ใชกญุแจ WEP แบบอักขระ 13 ตัว หรือตัวเลข 26 หลักสําหรับฐาน
สิบหก

• WPA-AES: ใชการเขารหัสขอมูลแบบ Advanced Encryption Standard น่ีคือ
อัลกอริธึมการเขารหัสขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัยวัสดุทีส่ําคญัแตไมมีการ
แบงแยกประเภทโดยหนวยงานของ US government

• WPA-TKIP: ใช Temporal Key Integrity Protocol ซึ่งเปนโพรโทคอลการเขา
รหัสขอมูลขั้นสูง

• Automatic(อัตโนมัต)ิ: ใช AES หรือ TKIP
• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท

นี้

WEP มีวัตถปุระสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัสขอมูลผานคล่ืนวิทยุ ดังน้ันจึง
ปองกนัการสงผานจากจุดปลายดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งได วิธีการรักษาความปลอดภัยน้ี
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

Access Point HW
Address (ที่อยู
สถานีแมขาย HW)

ที่อยูฮารดแวรของเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายบนเครือขายที่HP All-in-Oneเชื่อมตอ
อยู:

• (MAC address)(MAC ที่อยู): MAC (Media Access Control) ฮารดแวรที่อยู
เฉพาะของสถานีแมขาย

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
นี้

Total Packets
transmitted (รวม
แพ็กเกจที่สง)

จํานวนแพ็กเกจทีส่งโดยHP All-in-Oneโดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะ
ลบขอมลูทิง้หลังจากปดเคร่ืองHP All-in-Oneเมื่อสงขอความผานเครือขายการสับเปล่ียน
แพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แตละแพ็กเกจมีทีอ่ยูปลายทางพรอมกบั
ขอมูล

Total Packets
received (รวมแพ็ก
เกจทีไ่ดรับ)

จํานวนแพ็กเกจทีไ่ดรับโดยHP All-in-Oneโดยไมมีขอผิดพลาดนับตัง้แตเปดเคร่ือง ตัวนับ
จะลบขอมูลทิง้หลังจากปดเคร่ืองHP All-in-One
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การตั้งคา Bluetooth
ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคา Bluetooth ที่แสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Device Address
(ที่อยูอุปกรณ)

ฮารดแวรแอดเดรสของอุปกรณ Bluetooth

Device Name (ชื่อ
อุปกรณ)

ชือ่อุปกรณทีก่ําหนดใหกับเคร่ืองพิมพ ซึง่สามารถบงชี้เคร่ืองพิมพน้ันบนอุปกรณ Bluetooth
ได

Passkey (รหัส
ผาน)

คาทีผู่ใชตองปอนเพื่อพิมพผาน Bluetooth

Visibility (ความ
สามารถในการมอง
เห็น)

แสดงวาอุปกรณ Bluetooth ทีอ่ยูภายในขอบเขตสามารถมองเห็น HP All-in-One ไดหรือ
ไม

• Visible to all (สามารถมองเห็นไดทั้งหมด): อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ทีอ่ยูภายใน
ขอบเขตสามารถสั่งพิมพไปยงัเคร่ือง HP All-in-One ได

• Not visible (ไมสามารถมองเห็นได): เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่บรรจุแอดเดรส
อปุกรณของเคร่ือง HP All-in-One เทาน้ันทีส่ามารถสัง่พิมพได

Security (การรักษา
ความปลอดภัย)

ระดับการรักษาความปลอดภัยทีก่ําหนดไวสําหรับ HP All-in-One ทีเ่ชื่อมตอดวย
Bluetooth

• Low (ต่ํา): เคร่ือง HP All-in-One ไมตองใชรหัสผาน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยู
ภายในขอบเขตสามารถสั่งพมิพได

• High (สูง): เคร่ือง HP All-in-One ตองใชรหัสผานจากอุปกรณ Bluetooth กอนจะ
อนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังเคร่ือง

อภธิานศพัทเครือขาย

สถานีแมขาย เราเตอรเครือขายที่มีสามารถใชงานแบบไรสายได

ASCII American Standard Code for Information Interchange (รหัสคอมพิวเตอร
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ) ตวัเลขมาตรฐานทีใ่ชโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพ่ือแสดงตัวอักษรแบบลาตินที่เปนตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ตัวเลข เคร่ือง
หมายวรรคตอน เปนตน

AutoIP คณุสมบัติของการติดตั้งซอฟตแวรซ่ึงกําหนดคาพารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (โพรโทคอลการกําหนดคาโฮสตแบบไมเจาะ
จง) เซิรฟเวอรบนเครือขายทีก่ําหนดคาพารามิเตอรใหกับอุปกรณที่อยูบนเครือขาย สําหรับ
เครือขายขนาดเล็ก สิง่น้ีอาจหมายถงึเราเตอร

DNS Domain Name Service (การใหบริการชื่อโดเมน) เมื่อคุณใชงานเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คุณตองใชโดเมนเนมเพื่อใชงานเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโด
เมนเนมเปน IP แอดเดรส อุปกรณตางๆ จะใช IP แอดเดรสเพือ่อางอิงถงึอุปกรณอื่น

DNS-SD โปรดด ูDNS SD ยอมาจาก Service Discovery (การคนพบบริการ) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
โพรโทคอลทีพ่ัฒนาโดย Apple ทีส่ามารถคนพบเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และบริการบน
เครือขาย IP ไดโดยอัตโนมัติ

DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสงู
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Ethernet เทคโนโลยเีครือขายทองถิน่ทั่วไปทีเ่ชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิลอีเทอรเน็ต สายเคเบิลที่ใชเชื่อมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือขายโดยใชสาย สายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต CAT-5 ยงัรูจักกนัในชือ่ของสายเคเบิลแบบเสนตรง เมื่อตองการใชสายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต สวนประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอร สายเคเบิลอีเธอรเน็ตใชตัวเชื่อมตอ
RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) ยูทลิิตี้เบราเซอรที่ใหวิธีงายๆ ในการ
จัดการเครื่อง HP All-in-One ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะ กําหนดคาพารามิเตอร
เครือขาย HP All-in-One หรือเขาถึงคุณสมบัติของเครื่อง HP All-in-One

เกตเวย เคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน เราเตอร ซึ่งทําหนาทีเ่ปนเสนทางเขาไปสู
อินเทอรเน็ตหรือ เครือขายอื่น

HEX ฐานสิบหก ระบบตวัเลขฐาน 16 ซึง่ใชตวัเลข 0-9 รวมกบัตัวอักษร A-F

คอมพิวเตอรแมขาย เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ศนูยกลางเครือขาย

Hostname ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดชือ่ TCP/IP ใหกับอุปกรณ โดยคาดีฟอลต ชือ่ดังกลาวคือตวั
อักษร HP ตามดวยเลข 6 หลักสุดทายของที่อยู Media Access Control (MAC)

ฮบั ไมคอยใชในเครือขายทีใ่ชตามบาน ฮบัใชสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองและ
สงสัญญาณไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ ทัง้หมดทีเ่ชื่อมตอเขากับฮบั ฮบัจะตั้งไวอยู
กบัที่ อุปกรณอื่นๆ ทีอ่ยูบนเครือขายจะเสียบปล๊ักเขากับฮบัหากตองการสื่อสารกับอุปกรณ
อื่นๆ ฮบัไมจัดการเครือขาย

IP address (ที่อยู
IP)

หมายเลขที่บงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะที่อยูบนเครือขาย ระบบจะกําหนดที่อยู IP ผาน DHCP
หรือ AutoIP นอกจากนี้ คณุยงัสามารถตัง้คาที่อยู IP แบบคงทีไ่ด อยางไรกต็าม เราไมแนะ
นําใหทําเชนน้ัน

ที่อยู MAC  Media Access Control (MAC) address (ที่อยู MAC) ที่บงชี้ถงึ HP All-in-One
เฉพาะ ซึ่งมีตัวเลข 12 หลักทีก่ําหนดใหกบัฮารดแวรของเครือขายสําหรับการบงชี้ ไมมี
ฮารดแวรสองตัวใดที่มทีี่อยู MAC เดียวกนั

ชื่อเครือขาย SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

NIC Network Interface Card (การดอินเทอรเฟซเครือขาย) การดทีอ่ยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต ดังน้ัน คุณสามารถเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเขากับ
เครือขายได

ตัวเชื่อมตอ RJ-45 ตัวเชื่อมตอที่อยูสวนปลายของสายเคเบิลอเีธอรเน็ต ถงึแมวาตวัเชื่อมตอสายเคเบิลอเีธอรเน็ต
มาตรฐาน (ตัวเชื่อมตอ RJ-45) ดคูลายกบัตัวเชื่อมตอสายเคเบิลโทรศัพทมาตรฐาน แตไม
อาจใชแทนกนัได ตัวเชื่อมตอ RJ-45 มีความกวางและหนากวา อีกทั้งยงัม ี8 แถบตรงสวน
ปลาย ตวัเชื่อมตอโทรศัพทจะมตีั้งแต 2 ถงึ 6 แถบ

เราเตอร เราตเตอรเปนสะพานเชื่อมตอระหวางสองเครือขายหรือมากกวาน้ัน เราตเตอรสามารถลิงค
เครือขายกับอินเทอรเน็ต ลิงคระหวางสองเครือขาย และเชื่อมตอเครือขายทัง้สองกบั
อินเทอรเน็ต และชวยรักษาความปลอดภัยของเครือขายผานการใชไฟรวอลล และกําหนดที่
อยูแบบไมเจาะจง เราตเตอรสามารถทําหนาทีเ่ปนเกตเวย เมื่อสวิตชไมสามารถทําได

SSID SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คนสงขอมูลผานเครือขายในเวลาเดียวกันโดยไมลดความเร็วใน
การสงลง สวิตชยอมใหใชโหนดของเครือขายทีต่างกนั (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดยปกติคือ
เคร่ืองคอมพวิเตอร) เพื่อสือ่สารกับอีกโหนดหน่ึงไดโดยตรง

WEP การเขารหัสขอมูลแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) เปนการเขารหัสขอมูล
ประเภทหน่ึงที่ใชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย

WPA การเขารหัสขอมูลแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA) เปนการเขารหัสขอมูลประเภท
หน่ึงทีใ่ชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย WPA มกีารรักษาความ
ปลอดภัยสงูกวา WEP
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การติดตัง้โทรสาร 
หลังจากปฏบิัติตามขั้นตอนทั้งหมดในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบติัตามคําแนะ
นําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไว
สําหรับใชในภายหลัง

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

หมายเหตุ โปรดดูเอกสารประกอบสําหรับคําแนะนําทีละข้ันตอนเกี่ยวกับ
การติดต้ังและการกําหนดคา HP All-in-One เพ่ือการสงโทรสารดวย
โทรศัพทเคร่ืองอืน่หรืออุปกรณสํานักงานและบริการอื่นๆ

หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค โปรดดูเว็บ
ไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

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.es/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช) www.hp.be/nl/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

สวีเดน www.hp.se/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เปล่ียนคาบน HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร
• ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ
• การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
• การตั้งคาหมายเลขลัด

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การใชคุณสมบัติโทรสาร” ในหนา 167

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งโหมดตอบรับ
• การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ

การตัง้โหมดตอบรับ

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

วธิกีารตั้งคาโหมดตอบรับ
▲ กด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่

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

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
เรยีกเขาสําหรับ 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
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษทัโทรศัพทต้ังคารูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนา
และสายโทรสารใหแตกตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
หรือเสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมือ่ HP All-in-One
ตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เคร่ืองก็จะรับสายและรับโทรสาร

หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)
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วธิกีารเปลีย่นรูปแบบเสยีงเรยีกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
5. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม แลวกด ตกลง

เมือ่โทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสําหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

ทดสอบการตดิตัง้โทรสารของคณุ
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

วธิทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สําหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสํานักงาน
2. ใสตลับหมกึพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษกอน

เริ่มทดสอบ
3. กด ตัง้คา
4. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
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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

การตัง้หวักระดาษโทรสาร
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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22

การตัง้คาหมายเลขลดั
ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได ทานสามารถโทรหมายเลข
เหลาน้ีไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคาหมายเลขลัดรายบคุคล
• การตั้งคาหมายเลขลัดแบบกลุม
• การลบหมายเลขลัด
• การพิมพรายการหมายเลขลัด

การตัง้คาหมายเลขลัดรายบคุคล

คุณสามารถสรางหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได หากจําเปน ยังสามารถแกไข
ช่ือหรือหมายเลขโทรสารในรายการหมายเลขลัดที่ไดสรางไว

เคลด็ลับ และสามารถเพิ่มรายการหมายเลขลัดในกลุมรายการไดดวย ซึง่จะ
ทําใหคุณสามารถสงโทรสารถึงคนทั้งกลุมไดในครั้งเดียว (จํานวนรายการ
หมายเลขลัดสูงสุดสําหรับจัดกลุมจะแตกตางกันไปตามรุน)

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดหมายเลขลดัรายบุคคล
• ปรับปรุงรายการหมายเลขลัดรายบคุคล

การกาํหนดหมายเลขลดัรายบคุคล

ทานสามารถสรางรายการหมายเลขลัดจากแผงควบคุมหรือจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานไดโดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One

การสรางรายการหมายเลขลดัโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial Setup (หมายเลขลัดรายบุคคล) แลวจึงกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Individual Speed Dial (หมายเลขลัดรายบคุคล) แลวจึง

กด ตกลง
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมถูกกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4. กด ตกลง เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล คุณสามารถกด  เพ่ือ
เลือกขอมูลท่ีไมไดกําหนดคาแลวจึงกด ตกลง

5. ใสหมายเลขโทรสารสําหรับหมายเลขลัดโดยใชปุมตัวเลข จากน้ันกด ตกลง

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

แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล
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6. การใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสช่ือ เมือ่เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก Done (เสร็จส้ิน
แลว) บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด ตกลง

7. กด ตกลง ถาคุณตองการตั้งคาหมายเลขอื่น

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22

ปรบัปรงุรายการหมายเลขลดัรายบคุคล

ทานสามารถแกไขช่ือหรือหมายเลขโทรสารในรายการหมายเลขลัดจากแผงควบ
คุมหรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไดโดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ
HP All-in-One

การอพัเดตรายการหมายเลขลดัจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial Setup (หมายเลขลัดรายบุคคล) แลวจึงกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Individual Speed Dial (หมายเลขลัดรายบุคคล) แลวจึง

กด ตกลง
หมายเลขลัดแรกที่ยังไมถูกกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4. กด  หรือ  เพ่ือดูรายการหมายเลขลัดตางๆ แลวกด ตกลง เพ่ือเลือกรายการ
ที่ตองการ

5. เมื่อปรากฏหมายเลขโทรสาร ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นทิ้งไป
6. ใสหมายเลขโทรสารใหมโดยการใชปุมตัวเลข จากน้ันกด ตกลง

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

แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล
7. ใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสช่ือใหม เมือ่เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก Done (เสร็จ

สิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด ตกลง
8. กด ตกลง ถาคุณตองการอัพเดตหมายเลขอื่น

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ขอความและสัญลักษณ” ในหนา 21
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22
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การตัง้คาหมายเลขลดัแบบกลุม

คุณสามารถจัดรายการหมายเลขลัดรายบุคคลใหเปนกลุม เพ่ือสงโทรสารไปยังผู
รบัหลายคนในคราวเดียวกันได (จํานวนรายการหมายเลขลัดสูงสุดสําหรับจัด
กลุมจะแตกตางกันไปตามรุน)

หมายเหตุ หมายเลขที่ทานรวมไวในหมายเลขลัดแบบกลุมตองมกีารตั้งคา
เปนหมายเลขลัดรายบคุคลใน HP All-in-One อยูแลว
เคลด็ลับ ทานสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดพรอมกันในครั้งเดียว
โดยการใชคุณลักษณะ Broadcast Fax (สงสัญญาณโทรสาร) รายการผูรับ
ของ Broadcast Fax (สงสัญญาณโทรสาร) จะไมไดรับการบนัทึกและใช
งานไดเมือ่สงโทรสารขาวดําเทานั้น

การสรางกลุมหมายเลขลัดจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial Setup (หมายเลขลัดรายบุคคล) แลวจึงกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Group Speed Dial (หมายเลขลัดรายกลุม) แลวจึงกด

ตกลง
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมถูกกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4. กด ตกลง เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล คุณสามารถกด  เพ่ือ
เลือกขอมูลท่ีไมไดกําหนดคาแลวจึงกด ตกลง

5. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูรายการหมายเลขลัดตางๆ แตละหมายเลข แลวกด
ตกลง เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ ปฏบิติัตามขั้นตอนนี้ซ้ําอีกครั้งสําหรับแต
ละหมายเลขทีคุ่ณตองการใสไวในหมายเลขโทรดวนกลุม

6. เมื่อเสร็จแลว ใหกด  เพ่ือเลือก Done Selecting (เสร็จสิ้นการเลือก) แลว
จึงกด ตกลง
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล

7. ใชแปนพิมพเสมอืนเพ่ือกรอกชื่อกลุมหมายเลขลัด เมือ่เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก
Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน แลวกด ตกลง

8. กด ตกลง เพ่ือเพิ่มอีกกลุม

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 22
• “การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน” ในหนา 174
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การลบหมายเลขลดั

คุณสามารถลบรายการหมายเลขลัดทั้งของรายบคุคลหรือของกลุมได เมื่อลบ
รายการหมายเลขลัด ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้

• การลบรายการหมายเลขลัดรายบคุคลจะทําใหหมายเลขของบคุคลน้ันถูกลบ
ออกจากกลุมใดๆ ที่คุณเคยกําหนดไวดวย

• การลบรายการหมายเลขลัดแบบกลุมจะไมทําใหรายการหมายเลขลัดราย
บุคคลที่เกี่ยวของถูกลบไปดวย คุณยังคงสามารถใชรายการหมายเลขลัดราย
บุคคลสงโทรสารได

การลบหมายเลขลดัโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial Setup (หมายเลขลัดรายบุคคล) แลวจึงกด

ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Delete Speed Dial (ลบหมายเลขลัด) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่ตองการลบ แลวจึงกด ตกลง

การพิมพรายการหมายเลขลดั

คุณสามารถพิมพรายการหมายเลขลัดท้ังหมดที่ต้ังโปรแกรมไวใน
HP All-in-Oneได

การพิมพรายการหมายเลขลดั
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial Setup (หมายเลขลัดรายบุคคล) จากน้ันจึง

กด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Speed Dial List (รายการหมายเลขลัด) จากนั้นจึงกด

ตกลง

เคลด็ลบั ทานสามารถพิมพรายการน้ีไดโดยเลือก Speed Dial List
(รายการหมายเลขลัด) จากเมนู Print Report (พิมพรายงาน)
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5 How do I (ควรทาํอยางไร)
สวนนี้ประกอบดวยลิงคสําหรับงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย, การสแกน, การ
ทําสําเนา และการสงโทรสาร

• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมขีอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว) จากการดหนวยความจํา” ในหนา 133

• “วิธีการพิมพภาพถายในขนาดตางๆ” ในหนา 147
• “วิธีการทําสําเนาเอกสารขาวดําหรือสี” ในหนา 155
• “วิธีการพิมพภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) หรือใหญกวาจากการด

หนวยความจํา” ในหนา 133
• “วิธีการบนัทึกภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร” ในหนา 139
• “วิธีการแบงปนภาพถายรวมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง” ในหนา 137
• “วิธีการสแกนภาพถายหรือเอกสารลงในเครือ่งคอมพิวเตอร” ในหนา 149
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 117
• “วิธีการพิมพบนกระดาษสมดุบนัทึกที่มีตารางแบบกวางและบนกระดาษ

กราฟสําหรับการบานของลูก” ในหนา 199
• “วิธีการทดสอบการตั้งคาเครื่องโทรสาร” ในหนา 78
• “วิธีการสงโทรสารขั้นพ้ืนฐาน” ในหนา 168
• “วิธีการสงโทรสารดวยตนเอง” ในหนา 170
• “วิธีการใชบัตรเครดิตเมือ่สงโทรสาร” ในหนา 171
• “วิธีการสงโทรสารแบบกระจายไปยังผูรับหลายคนพรอมกัน” ในหนา 174
• “วิธีการรับโทรสารดวยตนเอง” ในหนา 180
• “วิธีการพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร” ในหนา 195
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6 การวางตนฉบบัและการใสกระดาษ
ทานสามารถใสกระดาษที่มีขนาดและประเภทตางๆ ลงในเครื่อง
HP All-in-One เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายและแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะไดรับการ
ต้ังคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษโดย
อัตโนมติั จากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากทานใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากทานประสบปญหาคุณภาพการพิมพที่ไมดีเมื่อใชการตั้งคาที่ปรับ
เองโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
และการทําสําเนาไดดวยตนเอง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางตนฉบับ
• เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
• การใสกระดาษ
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถวางตนฉบับของงานที่จะทําสําเนา สงโทรสาร หรือสแกนลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบนกระจกตนฉบับท่ีวางลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมติัจะถูกปอนสูเคร่ือง HP All-in-One โดยอัตโนมัติ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางตนฉบบัลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมติั
• วางตนฉบับลงบนกระจก

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

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

เคลด็ลบั สําหรับวิธีการวางตนฉบบัลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติเพ่ิม
เติม โปรดดูที่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

หมายเหตุ นําตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One

วางตนฉบบัลงบนกระจก
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบบัของทาน
เปนกระดาษขนาด legal หรือมเีอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับ
ลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบติัพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด
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การวางตนฉบบัลงบนกระจก
1. นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากน้ันจึงเปดฝาครอบบน

เคร่ือง HP All-in-One
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

เคลด็ลบั สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบบั โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

เลอืกกระดาษสาํหรบัพิมพและสาํเนา
คุณสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหมีคุณภาพการพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อคุณเปลีย่นประเภทหรือขนาดกระดาษ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพเทาน้ัน
• กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพและทาํสาํเนา
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP   ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานจะพิมพ ตัวอยางเชน หากทาน
ตองการพิมพภาพถาย ใหวางกระดาษภาพถาย HP Premium หรือ
HP Premium Plus ลงในถาดปอนกระดาษ

HP Premium Plus Photo Paper
HP Premium Plus Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย HP ท่ีดีที่สุด ซึ่งทํา
ใหภาพถายมคุีณภาพและความคงทนตอการลบเลือนทีเ่หนือกวาภาพถายที่อัด
จากราน กระดาษภาพถายนี้เปนกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการพิมพภาพความ
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ละเอียดสูง สามารถนําไปใสกรอบหรือนําไปรวมเปนอัลบมัภาพถายได กระดาษ
นี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มหีรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11
นิ้วสําหรับการพิมพหรอืทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One

HP Premium Photo Paper
HP Premium Photo Papers เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูง มีลักษณะมนั
วาวหรือมนัเลก็นอย โดยมีลักษณะและใหความรูสึกเหมอืนภาพถายที่อัดจากราน
และสามารถติดใตกระจกหรือใสในอัลบั้มได กระดาษภาพถายนี้มหีลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มหีรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11 นิ้วสําหรับการ
พิมพหรือทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One

HP Advanced Photo Paper หรอื HP Photo Paper
HP Advanced Photo Paper หรือ HP Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย
ที่มคีวามทนทาน มันวาว ซึ่งมคุีณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมี
รองรอยทิ้งไว กระดาษชนิดน้ีสามารถกันน้ํา รอยเปอน รอยนิ้วมอื และความชื้น
ได งานพิมพของทานจะดูเหมอืนและใหความรูสึกเทียบไดกับรูปถายที่อัดจาก
ราน กระดาษนี้มหีลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15
ซม. (มหีรือไมมีแถบ) สําหรับการพิมพหรือทําสําเนาภาพถายจาก
HP All-in-One HP Advanced Photo Paper จะมีเครื่องหมายปรากฏที่มมุ
หามพิมพพรอมดวยสัญลักษณตอไปน้ี

HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus Inkjet
Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของทานมีสีคมชัดและสดใส แผนใสนี้
งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Premium Inkjet Paper
HP Premium Inkjet Paper เปนกระดาษเคลือบพิเศษสําหรับงานที่ตองการ
ความละเอียดสูง ดวยพื้นผิวที่เรียบ ดาน จึงเหมาะสําหรับเอกสารที่ตองการ
คุณภาพงานพิมพสูงสุด
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HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมคีวามคมชัดสูง มคีวาม
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยหมึกไมซมึไปดานหลัง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว

HP All-in-One Paper หรอื HP Printing Paper
• HP All-in-One Paper ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับอุปกรณ

HP All-in-One โดยตัวกระดาษจะมีเฉดสีฟาขาวเปนพิเศษซึ่งจะชวยใหขอ
ความคมชัดและมสีีสันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มคีวามคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนา

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของ
คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพเทานัน้
กระดาษบางอยางจะไดรับการรองรับเฉพาะเมือ่ทานสั่งพิมพงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาน้ัน รายการตอไปนี้เปนขอมูลเกี่ยวกบักระดาษดังกลาว

หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษของ
HP การใชกระดาษทีบ่างเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมนั หรือกระดาษที่
ยืดออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือ
ไมดูดซบัหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มหีมึกซมึ หรือไมกระจายตัว

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

HP Iron-On Transfer
HP Iron-On Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธี
การแกปญหาที่เหมาะสําหรบัการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Photo Cards
HP Premium Photo Cards ชวยใหคุณทําบัตรอวยพรของคุณเองได

HP Brochure & Flyer Paper
HP Brochure & Flyer Paper (Gloss หรือ Matte) เปนกระดาษเคลือบมัน
หรือกระดาษดานทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับ
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การทําสําเนาที่มีคุณภาพใกลเคียงภาพถายและภาพกราฟกทางธุรกิจสําหรับปก
รายงาน การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภัณฑและปฏทิิน

HP Premium Presentation Paper
HP Premium Presentation Paper ชวยใหการนําเสนองานของทานดูดีมี
คุณภาพ

HP CD/DVD Tattoos
HP CD/DVD Tattoos ชวยใหทานสราง CD และ DVD ของทานเองไดโดย
การพิมพลาเบล CD หรือ DVD ที่มคุีณภาพสูงและประหยัด
หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
คุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

กระดาษทีค่วรหลกีเลีย่งการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมนั หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซบัหมกึเปนสาเหตุใหภาพท่ีพิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรใชสําหรบังานพมิพทัง้หมดและงานทาํสาํเนา
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากทีอ่ยูในซอฟตแวรเครื่องพิมพ

HP All-in-One
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ําเสมอ และหมกึสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
• กระดาษที่ลื่น เปนมนัวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึง่ไมไดออกแบบมาสําหรับ

ใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดนี้อาจจะติดใน
เครื่อง HP All-in-One หรือทําใหหมึกไมติด

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทําให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ
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กระดาษอืน่ๆ ทีไ่มควรใชในการทําสําเนา
• ซองจดหมาย
• แผนใสอื่นท่ีไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
• สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
• กระดาษการดอวยพร
• แผนฉลากสําหรับ Inkjet
• แผนลวดลายติดซดีี/ดีวีดีของ HP

การใสกระดาษ
สวนน้ีจะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ

เคลด็ลบั ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงท่ีสามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูแิละความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึง่นําไปใชกับเครื่อง HP All-in-One ไดไม
ดี

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
• ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรือบตัรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ Letter, A4 หรือ Legal ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เคร่ือง HP All-in-One ได
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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
เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษหลัก
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4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

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

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 89
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 104

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
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การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเครื่องและควํ่าดานที่มันวาวลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นอยูใกล
ตัวคุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปกกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น” ในหนา 91
• “พิมพภาพถายของคุณ” ในหนา 133
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 113
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 114
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ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันี
คุณสามารถใสโปสการด กระดาษ Hagaki และบตัรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพ
ถายได

เพ่ือการพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

การใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันใีนถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

2. ใสปกบัตรลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เคร่ืองและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกบัตรเขาไปจนสุด

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกบัตร
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาปกบตัร
พอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุของตัวปรบั
ความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 104
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การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือแบบมีหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมาเพื่อใสซองจดหมาย
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
3. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษหลัก โดย

วางใหชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายข้ึน เลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษหลักและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั” ในหนา 104
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การใสกระดาษประเภทอืน่
ประเภทกระดาษตอไปน้ีไดรับการออกแบบสําหรับงานพิเศษ สรางงานของคุณ
ในซอฟตแวร HP Photosmart หรือโปรแกรมอื่น แลวต้ังคาประเภทและขนาด
ของกระดาษ จากนั้นสั่งพิมพ

HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
▲ ใสแผนใสโดยใหแถบสีขาว (ที่มลีูกศรและโลโก HP) อยูดานบนและเลื่อนลง

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีท่ีสุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนที่จะพิมพลงบนแผนใส

HP Iron-On Transfer
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษท่ีมวนงอลงในเครื่อง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของสิ่งพิมพที่ผนึก จากนั้นใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสฟีาหงายขึ้น

HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards หรอื HP Textured
Greeting Cards
▲ ใสปก HP greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ

พิมพลง เลื่อนบตัรเขาไปจนสดุ

เคลด็ลบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนทีต่องการพิมพกอน โดยพิมพ
หนาท่ีคว่ําลงในถาดปอนกระดาษ

ปายฉลากสาํหรบัองิคเจต็
1. ควรใชปายฉลากขนาด Letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ

อิงคเจ็ต และตรวจสอบใหแนใจวาปายฉลากที่ใชมอีายุไมเกิน 2 ป ฉลากที่
เก็บไวนานเกินไปอาจหลุดลอกออกขณะที่เครื่องพิมพดึงกระดาษเขาไปใน
HP All-in-One ซึง่ทําใหเกิดปญหากระดาษติด

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน
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เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

แผนลวดลายตดิซดีี/ดวีดีีของ HP
▲ วางกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD หนึ่งแผนลงในถาดปอนกระดาษโดย

คว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD เขาไปจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 104
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น” ในหนา 91

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

อตัโนมัติในขณะทีม่ตีนฉบบัอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบบัอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมติัได

• ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยับไดดวยการเกบ็
กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได

• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด

• ถาทานจะพิมพฉลาก ใหแนใจวาแผนฉลากนั้นใชงานนั้นผลิตมาไมเกินสอง
ป แผนฉลากเกาอาจลอกออกเมือ่กระดาษถูกดึงผาน HP All-in-One ทําให
กระดาษติด

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 89
• “กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน” ในหนา 92
• “การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 101
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7 การพมิพจากคอมพวิเตอร 
เคร่ือง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมขีอบ จดหมาย
ขาว บตัรอวยพร สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
• กําหนดให HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดีฟอลต
• การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบัน
• การเปลี่ยนคาการพิมพดีฟอลต
• ช็อตคัตการพิมพ
• การพิมพงานพิเศษ
• การหยุดงานพิมพ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP All-in-One เปนเครื่องพิมพ

ถาทานต้ังคา HP All-in-One ใหเปนคาดีฟอลต ทานสามารถขามขั้นตอนน้ี
ไปได เพราะ HP All-in-One จะถูกเลือกไวแลว

4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมื่อพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย
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5. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูบนแท็บตางๆ Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณได
อยางงายๆ โดยการเลือกงานพิมพที่ไดกําหนดไวแลวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้งคาดีฟอลตสําหรับงาน
พิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณสามารถปรับต้ังคาไดที่นี่
และบนัทึกการตั้งคาที่กําหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการ
บนัทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save
AS (บันทึกเปน) เมือ่ตองการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

กาํหนดให HP All-in-One เปนเครือ่งพิมพดฟีอลต
คุณสามารถกําหนดให HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดีฟอลตเพ่ือใหใชงาน
จากซอฟตแวรโปรแกรมทุกโปรแกรมได ซึง่หมายความวา HP All-in-One จะ
ถกูเลือกโดยอัตโนมติัในรายการเครื่องพิมพเมื่อคุณเลือก Print  (พิมพ) จาก
เมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรม เครื่องพิมพดีฟอลตจะถูกเลือกโดย
อัตโนมติัเมือ่คุณคลิกปุม Print (พิมพ) ในแถบเครื่องมือของซอฟตแวร
โปรแกรมสวนใหญ สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Windows Help (วิธีใชของ
Windows)

การเปลีย่นคาการพิมพสําหรับงานปจจบุัน
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพรูปแบบใดๆ ก็ตาม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดขนาดกระดาษ
• กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
• เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ
• เปล่ียนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
• การเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ
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• การปรับขนาดเอกสาร
• การเปลี่ยนเฉดส ีความสวาง หรือโทนสี
• การดูภาพตัวอยางงานพิมพ

การกาํหนดขนาดกระดาษ
การตั้งคา ขนาด ชวยให HP All-in-One กําหนดพ้ืนที่ที่พิมพไดในหนา
กระดาษ ตัวเลือกขนาดกระดาษบางตัวเลือกมีคาเสมือนไมมขีอบ ซึง่ทําใหคุณ
สามารถพิมพถึงขอบบน ขอบลาง และขอบดานขางของกระดาษได

ตามปกติแลว ทานจะกําหนดขนาดกระดาษในซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ใชใน
การสรางเอกสารหรืองาน อยางไรก็ตาม หากทานกําลังใชกระดาษขนาดที่
กําหนดเอง หรือหากทานไมสามารถกําหนดขนาดกระดาษจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชันของทานได ทานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดกระดาษในกรอบโต
ตอบ Properties (คุณสมบติั) ไดกอนการพิมพ

การกาํหนดขนาดกระดาษ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการการตั้งคาขนาดกระดาษที่แนะนําสําหรบั
กระดาษประเภทตางๆ ที่ทานสามารถปอนลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดดูรายการของตัวเลือกทัง้หมดในรายการ Size (ขนาด) เพ่ือดู
วาขนาดกระดาษทีก่ําหนดไวมอียูแลวสําหรับประเภทกระดาษที่ทานใช

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนาํ

กระดาษสําหรับติดชื่อ CD/
DVD

5 x 7 น้ิว

กระดาษถายเอกสาร กระดาษ
อเนกประสงค หรือกระดาษ
ธรรมดา

Letter หรือ A4

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมายเหมาะสมที่แสดงไว
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษบัตรอวยพร Letter หรือ A4

บัตรดัชนี ขนาดบัตรเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดที่แสดงไวไมเหมาะสม ทาน
สามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

สิ่งพิมพทีผ่นึกลงบนเสื้อยืดดวย
เตารีด

Letter หรือ A4

ปาย Letter หรือ A4

Legal Legal

กระดาษทีม่ีหัวจดหมาย Letter หรือ A4

กระดาษภาพถายพาโนรามา ขนาดกระดาษพาโนรามาเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดทีแ่สดงไวไมเหมาะ
สม ทานสามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

กระดาษภาพถาย ขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), 4 x 6 น้ิว (มีหรือไมมีแถบ), Letter,
A4 หรือขนาดตามรายการทีเ่หมาะสม

แผนใส Letter หรือ A4

กระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง ขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง

กาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัการพมิพ
ถาทานพิมพลงบนกระดาษชนิดพิเศษเชนกระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายหรือฉลาก หรือถาทานพบปญหาคุณภาพการพิมพตํ่า ทานสามารถตั้งคา
ประเภทกระดาษไดดวยตนเอง

การกาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหคลิกประเภทกระดาษที่

เหมาะสมจากรายการ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
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เรยีกดคูวามละเอียดของงานพมิพ
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

การเรยีกดูความละเอียดของการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของทาน
7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
8. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเรียกดูความละเอียดการพิมพใน

แบบ dpi

เปลีย่นความเรว็หรอืคณุภาพการพิมพ
เคร่ือง HP All-in-One จะเลือกการตั้งคาคุณภาพและความเร็วของงานพิมพ
โดยอัตโนมติั ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเภทกระดาษที่เลือก ทานยังสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพเพ่ือกําหนดความเร็วและคุณภาพงานพิมพได
เองอีกดวย

การเลอืกความเรว็หรอืคณุภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
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6. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา
คุณภาพที่เหมาะสมกับงานของทาน

หมายเหตุ การดูจํานวน dpi สูงสุดที่ HP All-in-One จะพิมพออกมา
ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
การตั้งคาการวางแนวกระดาษจะชวยใหทานพิมพเอกสารของทานแบบแนว
นอนหรือแนวตั้งในเอกสารได

ตามปกติแลว ทานจะกําหนดการวางแนวกระดาษในซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่
ใชในการสรางเอกสารหรืองาน อยางไรก็ตาม หากทานกําลังใชกระดาษขนาดที่
กําหนดเองหรือกระดาษของ HP แบบพิเศษ หรือหากทานไมสามารถกําหนด
การวางแนวกระดาษจากซอฟตแวรแอพพลเิคชันของทานได ทานสามารถปรับ
เปลี่ยนการวางแนวกระดาษในกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั) ไดกอน
การพิมพ

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหคลิกเลือกอยางใดอยางหน่ึง

ตอไปน้ี
• คลิก Portrait (แนวต้ัง) เพ่ือพิมพเอกสารในแนวตั้งบนหนากระดาษ
• คลิก Landscape (แนวนอน) เพ่ือพิมพเอกสารในแนวนอนบนหนา

กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสาร
เครื่อง HP All-in-One ชวยใหทานสามารถพิมพเอกสารในขนาดทีต่างจากตน
ฉบับได
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การปรบัขนาดเอกสาร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Resizing options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิก Scale to

paper size (กําหนดกับขนาดกระดาษ) แลวคลิกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง

การเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
คุณสามารถปรับความเขมสีและระดับความสวางในเอกสารที่พิมพออกมาของ
คุณไดโดยปรับที่ตัวเลือก Saturation (เฉดสี) Brightness (ความสวาง)
หรือ Color Tone (โทนส)ี

วธิีการเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Color (สี)

การดภูาพตวัอยางงานพิมพ
ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One ซึง่จะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสําหรับงานที่ไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

วธิีการดตูวัอยางงานพมิพของคุณ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. เลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมกับโปรเจ็กตของคุณบนแตละแท็บใน
กรอบโตตอบ

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Show Preview Before Printing (แสดง

ภาพตัวอยางกอนพิมพ)
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)
งานพิมพของคุณจะแสดงในหนาตางแสดงภาพตัวอยาง

9. ในหนาตาง HP preview (ภาพตัวอยาง HP) ใหปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปน้ี
• หากตองการพิมพ ใหคลิก Start Printing (เร่ิมการพิมพ)
• หากตองการยกเลิก ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

การเปลีย่นคาการพิมพดฟีอลต
หากมคีาท่ีทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพ่ือจะใหเปนคาอัตโนมติัเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

การเปลีย่นการตัง้คาการพมิพดีฟอลต
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. เปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

ชอ็ตคตัการพมิพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยคาการพิมพท่ีคุณใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมช็ีอตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
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หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสราง
ช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันท่ัวไปก็ได

ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี้:
• General Everyday Printing (การพิมพประจําวันท่ัวไป): พิมพเอกสาร

อยางเร็ว
• Photo Printing–Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ

จนถึงขอบดานบน ดานลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. แบบที่มหีรือไมมีแถบฉีก (tear-off tab)

• Photo Printing–With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมขีอบสีขาวลอมรอบ

• Fast/Economical printing (การพิมพแบบเร็ว/ประหยัด): เปนการ
สรางงานพิมพแบบรางที่รวดเร็ว

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

• Two-sided (Duplex) Printing (การพิมพสองดาน (ดูเพล็กซ)): พิมพ
เอกสารสองดานโดยใช HP All-in-One

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• สรางช็อตคัตการพิมพ
• ลบช็อตคัตการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 113
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 114
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 122
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 117

สรางชอ็ตคตัการพมิพ
นอกจากช็อตคัตการพิมพท่ีมอียูในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) แลว คุณยังสามารถสรางช็อตคัตการพิมพของคุณเองได

ตัวอยางเชน ถาคุณตองพิมพงานบนแผนใสเปนประจํา คุณสามารถสราง
ช็อตคัตการพิมพโดยเลือกช็อตคัต Presentation Printing (การพิมพการนํา
เสนองาน) แลวเปล่ียนประเภทกระดาษเปน HP Premium Inkjet
Transparency Film (แผนใสสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตของ HP) จากนั้น
บันทึกช็อตคัตท่ีแกไขแลวนี้ภายใตช่ือใหม เชน การนาํเสนองานดวยแผนใส หลัง
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จากสรางช็อตคัตการพิมพนี้แลว เมื่อตองการพิมพแผนใส คุณเพียงแตเลือก
ช็อตคัตนี้เทานั้น แทนที่จะตองแกไขคาการพิมพทุกครั้ง

การสรางชอ็ตคตัการพมิพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาที่คุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. ในกรอบ Type new shortcut name here (พิมพช่ือช็อตคัตใหมที่น่ี)

ใหพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

ลบชอ็ตคตัการพมิพ
คุณอาจตองการลบช็อตคัตการพิมพที่คุณไมใชอีกตอไป

การลบช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ
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หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การพิมพงานพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานพิมพมาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษเชน การพิมพภาพแบบไมมขีอบ สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
และโปสเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพภาพแบบไมมีขอบ
• การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
• พิมพฉลากแผนซดีี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง
• การพิมพโดยใช Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
• การพิมพบนหนากระดาษท้ังสองดาน
• การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
• การพิมพหลายหนาในกระดาษแผนเดียว
• การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน
• การกลับดานรูปภาพสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
• การพิมพลงบนแผนใส
• การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย
• การพิมพโปสเตอร
• พิมพหนาเว็บ

การพมิพภาพแบบไมมขีอบ
การพิมพแบบไมมขีอบชวยใหคุณสามารถพิมพดานบน ดานลาง และดานขาง
ของกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีท่ีสุด โปรดใชกระดาษ
HP Premium Photo Papers หรือ HP Premium Plus Photo
Papers เพ่ือพิมพภาพถาย

วธิีการพมิพรปูภาพแบบไมมขีอบ
1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็ม

แผนในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิกขนาดของกระดาษภาพถายที่ใสในถาด

ภาพถาย
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมายBorderless printing (การพิมพแบบไมมขีอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More
(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมีขอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

8. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมี
ขอบ) ถายังไมไดทําเคร่ืองหมาย
ถาขนาดกระดาษแบบไมมขีอบและประเภทกระดาษไมตรงกัน ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแจงเตือนและบอกใหคุณเลือกประเภทหรือขนาด
กระดาษใหม

9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
หากตองการการพิมพภาพถายคุณภาพสูง HP แนะนําใหทาน HP Premium
Plus Photo Papers กับ HP All-in-One

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

ดานท่ีจะพิมพคว่ําลง
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพ

ถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลงของ Paper Type (ประเภท
กระดาษ)

7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด
กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหทานเลือกประเภท
หรือขนาดกนะดาษที่แตกตางจากเดิม

8. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกคุณภาพการพิมพ
ระดับสูง อาทิ Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
จากรายการแบบดึงลงของ Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

9. ในสวน HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life)
คลิกรายการแบบดึงลง Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้
• Off: (ปด) จะไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP

Real Life) กับภาพ
• Basic: (พ้ืนฐาน): โฟกัสรูปภาพโดยอัตโนมติัปรับความคมชัดของรูป

ภาพใหพอเหมาะ
• Full: (เต็มที่) ปรับความสวางของภาพมืดสลัวโดยอัตโนมัติ; ปรับความ

คมชัด ความเขม และโฟกัสของภาพโดยอัตโนมติั ลบตาแดงโดย
อัตโนมติั

10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
11. หากคุณตองการพิมพภาพถายเปนสีขาวดํา ใหคลิกแท็บ Color (สี) และ

เลือกกลองกาเครื่องหมาย Print in grayscale (พิมพในโหมดสีเทา)
12. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ
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พมิพฉลากแผนซดี/ีดวีดีแีบบกาํหนดเอง
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือแมแบบออนไลนจากเว็บไซต
ของ HP เพ่ือสรางและพิมพฉลากแบบกําหนดเองบนกระดาษติดลวดลายแผน
ซดีีหรือดีวีดี คุณสามารถติดกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดีที่พิมพออกมาลง
บนแผนซดีี/ดีวีดี

การพมิพกระดาษติดลวดลายแผนซดีี/ดวีดีี
1. ใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือไปที่ www.hp.com เพ่ือเขาถึงแม

แบบสําหรับการสรางฉลากติดแผนซีดี/ดีวีดี
2. ใสกระดาษติดลวดลายแผนซดีี/ดีวีดีขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดปอน

กระดาษหลัก
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. ที่รายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(อื่นๆ) จากนั้นเลือก HP CD/DVD tattoo paper (กระดาษติดลวดลาย
แผนซีดี/ดีวีดีของ HP) จากรายการ

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

การพมิพโดยใช Maximum dpi (จาํนวน dpi สงูสดุ)
ใชโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) เพ่ือพิมพรูปภาพที่มีคุณภาพสูง
และคมชัด

เพ่ือใหไดรบัประโยชนสงูสุดจากโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ให
ใชในการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอลเมื่อทานเลือกการตั้งคา
แบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดง
จํานวนจุดตอนิ้วสูงสุดท่ีเครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก
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การพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
7. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหคลิก

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

หมายเหตุ การเรียกดูจํานวน dpi สูงสุดที่ HP All-in-One จะพิมพออก
มา ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
คุณสามารถพิมพสองดานโดยใชเครื่อง HP All-in-One ได เมื่อพิมพสองดาน
ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษท่ีใชมีความหนาเพียงพอเพื่อไมใหภาพไป
ปรากฏเปนรอยอีกดานหนึ่ง

การพิมพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวนของ Paper saving options (ตัวเลือกการประหยัดกระดาษ) ให

เลือก Two-sided printing (การพิมพสองดาน)
7. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 89

การพมิพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
เครื่อง HP All-in-One ชวยใหทานพิมพเอกสารเปนสมุดเลมเล็กๆ ซึง่ทาน
สามารถพับและนํามาเย็บรวมกันได

เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด ควรออกแบบเอกสารของทานใหพอดีกับหนาสี่หนา เชน
โปรแกรมจัดทําหนา 8, 12 หรือ 16 หนา สําหรับใหเด็กเลนที่โรงเรียนหรือ
สําหรับงานแตงงาน

การพมิพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

กระดาษควรมคีวามหนาพอเพื่อไมใหรูปทะลุไปอีกดาน
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวนของ Paper saving options (ตัวเลือกการประหยัดกระดาษ) ให

เลือก Two-sided printing (การพิมพสองดาน)
7. เลือกขอบสําหรบัการเย็บเลมจากรายการ Booklet layout is (การจัดหนา

รูปเลมเปน) ใหเหมาะกับภาษาของทาน
• หากภาษาของทานอานจากซายไปขวา ใหคลิก Left edge binding

(การเย็บเลมขอบซาย)
• หากภาษาของทานอานจากขวาไปซาย ใหคลิก Right edge

binding (การเย็บเลมขอบขวา)
กลอง Pages per sheet (จํานวนหนาตอแผน) จะถูกต้ังเปนสองหนาตอ
หนึ่งแผนโดยอัตโนมัติ

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะเร่ิมพิมพ
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9. รอจนกวาเครื่อง HP All-in-One หยุดการพิมพเปนเวลาหลายวินาที กอนที่
จะดึงกระดาษหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษ
หากทานดึงกระดาษออกในขณะที่กําลังพิมพ อาจทําใหหนากระดาษนั้นเสีย
หายได

10. เมื่อพิมพเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว ใหพับครึ่งกระดาษท่ีเรียงซอนกัน
โดยใหหนาแรกอยูดานบนสุด แลวจึงเย็บเอกสารตามรอยพับนั้น

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ใหใชเครือ่งเย็บสนัหนังสอื
หรือท่ีเย็บกระดาษขนาดใหญที่มีลวดเย็บยาวพอสําหรบัสมุดเลมเล็กๆ

1 3 5

7911

ภาพ 7-1 การเยบ็เลมขอบซายสาํหรบัภาษาทีอ่านจากซายไปขวา

135

7 9 11

ภาพ 7-2 การเยบ็เลมขอบขวาสาํหรบัภาษาทีอ่านจากขวาไปซาย

การพมิพหลายหนาในกระดาษแผนเดยีว
ทานสามารถพิมพเอกสารไดถึง 16 หนาในแผนกระดาษแผนเดียว
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วธิกีารพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดยีว
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายชื่อ Pages per sheet (หนาตอแผน) ใหคลิก 2, 4, 6, 8, 9 หรือ

16
7. ถาทานตองการใหมขีอบปรากฎอยูรอบแตละภาพที่พิมพบนแผนกระดาษ

ใหเลือกเช็คบ็อกซ Print page borders (พิมพขอบกระดาษในหนา)
8. ในรายการ Page order (ลําดับหนา) ใหคลิกตัวเลอืกลําดับหนาที่เหมาะสม

ภาพผลลัพธที่เปนตัวอยางจะถูกใสตัวเลขไวเพ่ือแสดงวิธีการจัดลําดับหนา
ถาคุณเลือกแตละตัวเลือก

9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

การพมิพเอกสารหลายหนาในลาํดบัทีก่ลบักนั
วิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP All-in-One ทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาหงาย
ดานท่ีพิมพข้ึน และอยูที่สวนลางสุดของตั้งกระดาษ นั่นหมายถึง โดยทั่วไปคุณ
ตองวางลําดับหนาท่ีพิมพใหถูกตอง

1
2
3
4
5

วธีิที่ดีกวาคือการพิมพเอกสารตามลําดับที่กลับกันเพ่ือใหเอกสารเรียงหนาอยาง
ถูกตอง

5
4
3
2
1
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เคลด็ลบั ต้ังคาตัวเลือกนี้เปนคาดีฟอลตเพ่ือที่ทานจะไมตองตั้งคาใหมทุกครั้ง
ที่จะพิมพเอกสารหลายหนา

วธิีการพิมพเอกสารหลายหนาโดยพิมพดานหลงั
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. ในสวน Layout Options (ตัวเลือกหนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือก Front to

Back (จากหนาไปหลัง) ในตัวเลือก Page Order (ลําดับหนา)

หมายเหตุ ถาคุณต้ังคาใหพิมพเอกสารท้ังสองดาน ตัวเลือก Front to
Back (หนาถึงหลัง) จะไมทํางาน เอกสารของคุณจะถูกพิมพตามลําดับ
อยางถูกตองโดยอัตโนมัติ

7. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ เมือ่คุณพิมพสําเนาหลายสําเนา แตละชุดจะพิมพเสร็จกอนที่
จะพิมพชุดถัดไป

การกลบัดานรปูภาพสาํหรบัสิง่พมิพทีผ่นกึดวยเตารดี
คุณลักษณะนี้จะกลับภาพ ดังนั้นทานจึงสามารถใชเปนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
ได และคุณสมบติันี้ยังมีประโยชนสําหรับแผนใสเมือ่ทานตองการทําเครื่องหมาย
ทีด่านหลังแผนใสโดยไมทําใหตนฉบบัเปนรอยดวย

วธิีการกลบัภาพสําหรบัสิง่พมิพที่ผนกึดวยเตารดี
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

การพิมพงานพิเศษ 121

กา
รพ
มิ
พ




4. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
5. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(อื่นๆ) แลวเลือก HP Iron-on Transfer (สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด HP)
จากรายการ

6. ถาขนาดที่เลือกไมใชขนาดที่คุณตองการ ใหคลิกขนาดที่ถูกตองในรายการ
Size (ขนาด)

7. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
8. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก On (เปด)

จากรายการแบบดึงลง Mirror Image (ภาพกลับดาน)
9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหปอนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รดีลงในถาดปอนกระดาษครัง้ละหน่ึงแผนดวยตนเอง

การพมิพลงบนแผนใส
เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด HP ขอแนะนําใหทานใชผลิตภณัฑแผนใสของ HP กับ
เครื่อง HP All-in-One

การพมิพบนแผนใส
1. ใสแผนใสลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

เคลด็ลบั หากทานตองการสรางหมายเหตุที่ดานหลังของแผนใสและลบ
ออกในภายหลังโดยไมมีการแกไขตนฉบบั ใหคลิกแท็บ Advanced
(ข้ันสูง) และเลือกกลองทําเครื่องหมาย Mirror Image (รูปภาพกลับ
ดาน)
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7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาดที่
เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะรอใหแผนใสแหงกอนท่ีจะปลอย
ออกมาโดยอัตโนมัติ หมึกบนแผนฟลมจะแหงชากวาบนกระดาษ
ธรรมดา ตรวจสอบใหแนใจวาทานปลอยใหหมึกแหงนานพอสมควรกอน
ที่จะจับแผนใส

การพมิพกลุมทีอ่ยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
ดวยเครื่อง HP All-in-One ทานจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ซองจด
หมายเปนต้ัง หรือพิมพแผนฉลากที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสง

ไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนท่ีของขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษsหลัก

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกฉลากหรือซองจด
หมาย

5. หากคุณกําลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏบิัติดังนี้
a. แสดงการตั้งคาการพิมพ และคลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
b. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

ซองจดหมายที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
6. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)
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การพมิพโปสเตอร
ทานสามารถสรางโปสเตอรไดโดยพิมพเอกสารลงบนกระดาษหลายๆ แผน
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพเสนประลงบนเอกสารบางหนาเพื่อระบตํุาแหนง
ทีจ่ะตองตัดกอนนํามาติดเขาดวยกัน

การพมิพโปสเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. ขยาย Document Options (ตัวเลือกของเอกสาร) แลวขยาย Printer

Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)
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7. ในรายการแบบดึงลง Poster Printing (การพิมพโปสเตอร) ใหคลิกเลือก
อยางใดอยางหนึ่งจาก 2x2 (4 sheets) (2x2 - 4 แผน) 3x3 (9
sheets) (3x3 - 9 แผน) 4x4 (16 sheets) (4x4 - 16 แผน) 5x5 (25
sheets) (5x5 - 25 แผน)
การเลือกน้ีจะเปนการบอกใหเคร่ือง HP All-in-One ขยายเอกสารใหพอดี
กับแบบ 4, 9, 16, หรือ 25 หนา
ถาตนฉบับเปนแบบหลายหนา แตละหนาจะถูกพิมพในแบบ 4, 9, 16, หรือ
25 หนา ตัวอยางเชน ถาคุณมีตนฉบบัที่มหีนาเดียว และคุณเลือก 3x3 คุณจะ
ไดเอกสารที่พิมพจํานวน 9 หนา หากคุณเลือก 3x3 สําหรับตนฉบบัที่มสีอง
หนา จะมีการพิมพเอกสารจํานวน 18 หนา

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

9. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและใชเทปติดแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

พมิพหนาเว็บ
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP All-in-One ได

การพิมพหนาเวบ็
1. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมนู File (ไฟล) ในเว็บเบราเซอรของคุณ คลิก Print (พิมพ)

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. ถาเว็บเบราเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณตอง

การใสในงานพิมพ
ตัวอยางเชน Internet Explorer ใหคลิกแท็บ Options (ตัวเลือก) เพ่ือ
เลือกตัวเลือก เชน As laid out on screen (ตามท่ีปรากฏบนหนาจอ),
Only the selected frame (เฉพาะกรอบที่เลือก) และ Print all linked
documents (พิมพเอกสารเชื่อมโยงท้ังหมด)

5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือพิมพหนาเว็บ

เคลด็ลบั ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจําเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)
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การหยดุงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลที่ดีกวา HP ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพที่เคร่ือง
HP All-in-One

หมายเหตุ แมวาซอฟตแวรแอพพลิเคชันสวนใหญที่ออกแบบมาสําหรับ
ระบบ Windows จะใชที่เก็บพักการพิมพ (print spooler) ของ Windows
แตซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทานอาจไมไดใชที่เก็บพักการพิมพนั้น ตัว
อยางของซอฟตแวรแอพพลิเคชันท่ีไมไดใชที่เก็บพักการพิมพของ
Windows ไดแก โปรแกรม PowerPoint ใน Microsoft Office 97
ถาทานไมสามารถยกเลิกงานพิมพดวยข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปน้ี
โปรดอานวิธีการยกเลิกการพิมพแบก็กราวดในวิธีใชแบบออนไลนของ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หากตองการหยดุงานพิมพจาก HP All-in-One
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม หากเคร่ืองยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลกิ อีก

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

การหยดุงานพิมพจากคอมพวิเตอร (ผูใช Windows 2000)
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) แลวเลือก Settings

(การตั้งคา) จากน้ันใหคลิก Printers  (เคร่ืองพิมพ)
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

3. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
4. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ที่คียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

การหยดุงานพิมพจากคอมพวิเตอร (ผูใช Windows XP)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกท่ี Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. เปดแผงควบคุม Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
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3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP All-in-One

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

4. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
5. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

การหยดุงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows 2000)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. คลิก Printers (เครื่องพิมพ)
3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP All-in-One

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

4. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
5. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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8 การใชคุณลกัษณะภาพถาย
HP All-in-One มชีองเสียบการดหนวยความจํา และพอรต USB ดานหนา ที่ให
คุณสามารถพิมพหรือแกไขภาพถายจากการดหนวยความจํา หรืออุปกรณเก็บ
ขอมูล (เชน ไดรฟขนาดพกพา, ฮารดไดรฟแบบพกพา หรือกลองดิจิตอลท่ีอยูใน
โหมดเก็บขอมลู) โดยไมตองอัพโหลดภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรกอน
นอกจากนี้ ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายหรือคอมพิวเตอรดวยสาย
USB คุณจะสามารถโอนถายภาพถายไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ แกไข หรือ
แบงใชงานรวมกันได

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจําที่ระบไุวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทจะตองเสียบลงในชองเสียบที่ถูกตองสําหรับการดนั้น และ
สามารถเสียบไดครั้งละหนึ่งอนัเทานั้น

ขอควรระวงั อยาใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันในเวลาเดียวกัน ถา
ใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน อาจทําใหขอมลูสูญหายและไม
สามารถกูคืนได
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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,
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

บริเวณการดหนวยความจํามไีฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพรบิเปนสีเขียวเมือ่มี
การอานการดหนวยความจํา หรือเมื่อมกีารพิมพภาพจากการด และไฟจะติด
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สวางคางไวเปนสีเขียวเมือ่ภาพพรอมท่ีจะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา และระบดุวยไอคอนกลองถายรปู

ขอควรระวงั หามดึงการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในขณะท่ี
ไฟภาพถายยังกะพริบอยู สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลัง
ใชงานอุปกรณหนวยความจํา รอจนกวาไฟสัญญาณสวางขึ้น การนําการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูออกในขณะที่กําลังถูกใชงานอาจทํา
ใหขอมลูในอุปกรณหนวยความจําเสียหรือทําให HP All-in-One, การด
หนวยความจํา หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ดูและเลือกภาพถาย
• พิมพภาพถายของคุณ
• สรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณ
• การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
• บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม

ดแูละเลอืกภาพถาย
คุณสามารถดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจําหรือปกุรณจดเก็บขอมลู
กอนหรือระหวางพิมพภาพได
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การเรยีกดูและเลอืกภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยท่ีภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

2. ใสกระดาษภาพถายท่ีมขีนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพ
ถาย หรือกระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด 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
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8. ถาคุณตองการเลือกภาพเพิ่มเติม เพ่ือเรียกดูและพิมพ ใหกด  เพ่ือไฮไลต
Add More (ใสเพ่ิม) แลวกด ตกลง และทําซ้ําข้ันตอน 4-6
หรือ ขณะท่ีคุณอยูในหนาจอ Add Photos (ใสภาพ) วิธีที่เร็วที่สุดในการ
เลือกภาพหลายภาพ (ถาคุณไมตองการตัวเลือกเพ่ือแกไขภาพใดๆ) คือ กด

 เพ่ือเลือกภาพถาย แลวกด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพที่จะเลอืกเพ่ิมเติม

เคลด็ลบั จะปรากฏเครื่องหมายถูก เพ่ือแสดงวาไดเลือกภาพถายแตละ
ภาพแลว คุณสามารถเปลีย่นจํานวนสําเนาโดยการกด  หรือ  จํานวน
ภาพถายท้ังหมดที่จะพิมพจะปรากฏที่สวนบนของจอแสดงผล

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

10. หากตองการพิมพภาพถาย ใหใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Print Now (พิมพ
เด๋ียวน้ี) และกด ตกลง (หรือกด พิมพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาท่ีพิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

เคลด็ลบั ระหวางการพิมพ คุณสามารถไฮไลต Add more photos
(ใสภาพถายเพิ่ม) และกด ตกลง เพ่ือเพิ่มภาพถายลงในคิวของการพิมพ

พิมพภาพถายของคณุ
คุณสามารถพิมพภาพถายในการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลได
หลากหลายขนาด ต้ังแตขนาด 10 x 15 ซม. จนถึงขนาดสูงสุดอยางกระดาษ
ขนาด letter หรือ A4 รวมถึงภาพถายขนาดเล็กหลายภาพบนหนากระดาษหนา
เดียว

การพิมพภาพถายของคุณ

เคลด็ลบั ถาคุณตองการพิมพภาพถายไมมีขอบขนาด 10 x 15 ซม. ภาพ
เดียวบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. เทานั้น วิธีลัดคือ เพียงแตกด พมิพภาพ
ถาย บนแผงควบคุมสองครั้ง (ครั้งหนึ่งเพื่อแสดงหนาจอ Print Preview
(ตัวอยางกอนพิมพ) และอีกครั้งหน่ึงเพื่อเริ่มตนงานพิมพ)

พิมพภาพถายของคุณ 133

ภ
าพ
ถา
ย



1. เสียบการดหนวยความจําเขาในชองทีถู่กตองใน HP All-in-One หรือตอ
อุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยท่ีภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

2. ใสกระดาษที่มีขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย หรือ
กระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. กด  จนกวา Print (พิมพ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หนาจอ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) จะปรากฏขึ้น

4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเคาโครง และกด ตกลง เมื่อตัวเลือกที่คุณตอง
การไดรับการไฮไลต:

4x6 (ขนาด 4x6) 5x7 (ขนาด 5x7)

หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
5. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
6. เมื่อคุณไฮไลตมุมมองภาพขนาดยอของภาพถายที่ตองการจะพิมพแลว ให

กด ตกลง

บท 8

134 การใชคุณลักษณะภาพถาย

ภ
าพ
ถาย



7. เมือ่ภาพถายนั้นปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหกด  เพ่ือเลือกภาพนั้น
จะมเีครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นเพ่ือระบวุาไดเลือกภาพถายน้ันไว คุณสามารถ
เปลี่ยนจํานวนสําเนาโดยการกด  หรือ  จํานวนภาพถายทั้งหมดที่จะพิมพ
จะปรากฏที่สวนบนของจอแสดงผล

8. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและทําการเลือกภาพถายตอไป จากน้ันกดท่ี ตกลง
เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

9. เมื่อมกีารไฮไลต Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ใหกด ตกลง
หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น และแสดงให
เห็นวาภาพที่ไดจะเปนอยางไรเมื่อพิมพ

10. (ตัวเลือก) ถาคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการพิมพ ใหใช
 หรือ  เพ่ือไฮไลต Settings (การตั้งคา) และกด ตกลง

11. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Print Now (พิมพเด๋ียวนี้) และกด ตกลง (หรือ
กด พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาท่ีพิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

สรางโปรเจก็ตพิเศษจากภาพถายของคณุ
HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถสรางโปรเจกตพิเศษจากภาพถายของคุณ
ซึ่งไดแก:

• อัลบัม้ภาพถาย
• งานพิมพพาโนรามา
• ภาพถายขนาดสําหรับใสกระเปาสตางค
• ภาพถายติดบตัร
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การสรางโปรเจกตพิเศษ
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยท่ีภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

2. ตองแนใจวา ถาดกระดาษภาพถายหรือถาดหลักไดใสกระดาษที่ถูกตอง
สําหรับโปรเจกตที่คุณกําลังสราง

3. กด  หรือ  เพ่ือเลือก Create (สราง) แลวกด ตกลง
หนาจอ Create (สราง) จะปรากฏขึ้น

4. กด  หรือ  เพ่ือเล่ือนดูโปรเจกต แลวกด ตกลง เพ่ือเลือกโปรเจกตที่คุณตอง
การ:
• Album Pages (หนาอัลบัม้): ใหคุณสามารถเลือกภาพถายหลายภาพ

และพิมพภาพที่เลือกในลักษณะเปนหนาอัลบัม้ ซึง่คุณสามารถนํามาเย็บ
รวมเปนสมุดอัลบั้มภาพถาย ภาพถายในหนาอัลบัม้จะวางในแนวเดียว
กนัเพ่ือใหการนําเสนอนาพอใจ

• Panorama Prints (งานพิมพภาพพาโนรามา): ใหคุณสามารถเลือก
ภาพถายหลายภาพ เพ่ือ "รวม" ภาพเขาไวดวยกัน เพ่ือสรางภาพถายมุม
มองกวางภาพเดียว (หรือภาพถายพาโนรามา) HP All-in-One จะปรับ
ขอบของภาพถายที่เลือกมาโดยอัตโนมติัเพ่ือสรางรอยตอที่เนียนท่ีสุด
ระหวางภาพ
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• Wallets (กระเปาสตางค): ใหคุณสามารถพิมพภาพถายขนาดกระเปา
สตางค เพ่ือพกพาไวกับตัวหรือแจกใหแกเพ่ือนฝูงหรือญาติมิตร

• Passport Photos (ภาพถายติดบตัร) :: ใหคุณสามารถพิมพภาพถาย
ติดบตัรของคุณเอง (ถาคุณมีคําถามเกี่ยวกับแนวทางหรือขอจํากัดของ
ภาพถายติดบตัร โปรดติดตอหนวยงานดานหนังสือเดินทาง)

5. ตอบเมื่อไดรับแจงสําหรับโปรเจกตท่ีคุณกําลังสราง
6. ที่หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ไฮไลต Print Now (พิมพ

เด๋ียวน้ี) แลวกด ตกลง
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาท่ีพิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

การแลกเปลีย่นภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําหรอือุปกรณจัดเก็บขอมูลไปยัง
ฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ทัง้นี้เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน
และสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองเสียบการดหนวยความจําที่ถูกตอง
บนเคร่ือง HP All-in-One หรือเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB
ดานหนา
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การสงภาพถายจากการดหนวยความจําหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลู
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

2. กด  จนกวา Share (ใชรวมกัน) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หนาจอ Share Photos (แลกเปลี่ยนภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อคุณไฮไลตมุมมองภาพขนาดยอของภาพถายที่ตองการจะแบงปน ใหกด

ตกลง
5. เมือ่ภาพถายนั้นปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหกด  เพ่ือเลือกภาพนั้น

จะมีเคร่ืองหมายถูกปรากฏขึ้นเพ่ือระบุวาไดเลือกภาพถายนั้นไว
6. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและทําการเลือกภาพถายตอไป จากนั้นกดที่ ตกลง

หนาจอ Share Options (ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนกัน) จะปรากฏขึ้น
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7. กด  หรือ  เพ่ือเลือก Share (ใชรวมกัน) แลวกด ตกลง
หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไว รายการคอมพิวเตอรท่ีมจีะ
ปรากฏขึ้น เลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่คุณตองการจะสงภาพถาย แลวทําข้ัน
ตอนถัดไป

8. เมื่อขอความ Share Not Finished (ยังแลกเปลี่ยนไมเสร็จ) ปรากฏขึ้น
ใหกด ตกลง แลวปฏิบติัตามขอความแจงบนจอคอมพิวเตอรของคุณ

บันทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําหรอือุปกรณจัดเก็บขอมูลไปยัง
ฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ทัง้นี้เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน
และสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองเสียบการดหนวยความจําที่ถูกตอง
บนเคร่ือง HP All-in-One หรือเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB
ดานหนา
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การบนัทกึภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (พิมพ) Create (สราง) Share (ใชรวมกัน) Save (บันทกึ)

2. กด  จนกวา Save (บันทึก) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอรที่
ใชได ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการถายโอนภาพถาย แลวทําข้ันตอน
ตอไป

3. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร) แจงใหคุณดูที่
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือระบตัุวเลือกสําหรับการอิมพอรตภาพถาย ใหทํา
ตามขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือบนัทึกภาพถายลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
จะมีการทําสําเนาเฉพาะภาพที่ยังไมไดบันทึกไวกอนหนาน้ีเทาน้ันลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคมุ
HP All-in-One มคุีณสมบติัการปรับแตงข้ันพ้ืนฐานหลายอยางที่คุณใชแกไข
ภาพถายไดดวยตัวเองกอนจะพิมพ รวมทั้งคุณสมบติัท่ีชวยใหคุณเพิ่มคุณภาพ
ของภาพถายไดโดยอัตโนมัติ
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปรับขนาดและดูภาพเปนมุมกวางเพื่อครอบตัดภาพถาย
• หมนุภาพถาย
• ปรับความสวางของภาพถายของทาน
• ใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายของทาน
• ลบตาแดง
• เพ่ิมคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ

ปรบัขนาดและดภูาพเปนมมุกวางเพื่อครอบตดัภาพถาย
HP All-in-One ทําใหทานยอหรือขยายพื้นที่เฉพาะสวนของภาพถายได เมื่อ
ทานพิมพภาพถาย ภาพถายจะถูกครอบตัดเฉพาะในสวนที่แสดงในงานพิมพ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีทานทํากับภาพถายจะมผีลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบนัทึกไวในการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บ

การครอบตัดภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองในเคร่ือง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง เพ่ือแสดง

เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit

Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Crop (ตัด) แลวกด ตกลง
หนาจอ Crop (ตัด) จะปรากฏขึ้น
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8. กด ขยาย หรือ ยอ เพ่ือดึงภาพเขาใกล หรือถอยภาพออกไปจากวัตถุของภาพ
ถาย
จะปรากฏกรอบเสนบนภาพถาย เพ่ือแสดงใหเห็นพ้ืนที่โดยประมาณของ
สวนท่ีจะพิมพ

9. กดลูกศรบนแปนบังคับทิศทาง เพ่ือเลื่อนดูไปรอบๆ ภาพถาย และเลือกพ้ืนที่
ที่จะพิมพ

10. กด ตกลง เพ่ือครอบตัดภาพถาย

หมนุภาพถาย
ภาพถายอาจจะปรากฏอยูดานขางหรือกลับดานบนจอแสดงผล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธี
การบันทึกภาพ ทานอาจตองหมนุภาพถายเพื่อใหแสดงผลหรือพิมพออกมาอยาง
ถูกตอง

หมายเหตุ เมือ่พิมพภาพถายมากกวาหนึ่งภาพตอหน่ึงหนากระดาษ เคร่ือง
HP All-in-One จะปรับทิศทางของภาพถายโดยอัตโนมติัเพ่ือใหพอดีกับ
จํานวนภาพถายสูงสุดในหนึ่งหนากระดาษ แตจะไมสามารถหมุนภาพไดใน
กรณีนี้ เน่ืองจากตองจัดจํานวนภาพที่ทานเลือกใหพอดีกับหนา

การหมนุภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง เพ่ือแสดง

เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit

Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Rotate (หมุนภาพ) แลวกด ตกลง
หนาจอ Rotate (หมนุภาพ) จะปรากฏขึ้น
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8. ใช  หรือ  เพ่ือพลิกภาพ 90 องศาตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา
9. เมื่อคุณหมนุภาพเสร็จ ใหกด ตกลง

ปรบัความสวางของภาพถายของทาน
ทานสามารถปรับความสวางของภาพถายเพื่อใหพิมพออกมาสวางขึ้นหรือเขม
ข้ึนกวาภาพถายตนฉบับท่ีทานถายดวยกลองดิจิตัลได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีทานทํากับภาพถายจะมผีลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบนัทึกไวในการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บ

การปรบัความสวาง
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองในเคร่ือง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง เพ่ือแสดง

เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit

Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Brightness (ความสวาง) แลวกด ตกลง
หนาจอ Brightness (ความสวาง) จะปรากฏขึ้น

8. กด  หรือ  เพ่ือเพิ่มหรือลดความสวางของภาพถาย
คาความสวางปจจุบันระบุดวยเสนแนวตั้งบนแถบเลื่อน

9. เมื่อคุณปรับความสวางเสร็จ ใหกด ตกลง

ใชเอฟเฟกตสพีเิศษกับภาพถายของทาน
ทานสามารถใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายเพื่อใหภาพถายนั้นพิมพออกมาให
เปนโทนซีเปย เปนเหมอืนภาพวาด หรือภาพขาวดํา

แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม 143

ภ
าพ
ถา
ย



หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานทํากับภาพถายจะมผีลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทาน้ัน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบนัทึกไวในการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บ

การเปลีย่นเอฟเฟกตสี
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง เพ่ือแสดง

เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit

Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Color Effect (เอฟเฟกตสี) แลวกด ตกลง
เมนู Color Effect (เอฟเฟกตส)ี จะปรากฏข้ึน

8. ใช  หรือ  เพ่ือเลือกตัวเลือกเอฟเฟกตสีตัวใดตัวหน่ึงตอไปนี้ แลวกด
ตกลง:

No Effect (ไมมี
เอฟเฟกต)

ไมนําเอฟเฟกตสีพิเศษใดๆ ไปใชกบัภาพถายของคุณ

Black & White (สี
ขาวดํา)

การพมิพภาพถายขาวดํา

Sepia (ซีเปย) ใชโทนสีน้ําตาล คลายกบัภาพถายในชวงตนของยุคทศวรรษ 1900

Antique (ภาพแบบ
เกา)

ใชสีน้ําตาลพรอมสีออนๆ สอีื่นกบัภาพถายของคณุ ดวยตัวเลือกน้ี ภาพถายของคณุจะดู
เหมือนเปนภาพวาด

เอฟเฟกตสีท่ีเลือกจะนําไปใชกับภาพถาย และภาพถายจะปรากฏอยูบนจอ
แสดงผล
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ลบตาแดง
แฟลชบนกลอง (โดยเฉพาะกลองรุนเกา) อาจทําใหผูถูกถายมีตาแดงในภาพถาย
ได คุณสามารถลบสีแดงออกไปเพื่อใหนัยนตาปรากฏเปนเฉดสีที่ถูกตองในภาพ
ถายได

การลบตาแดงออกจากภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองในเคร่ือง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด แกไขตาแดง บนแผงควบ

คุม

เคลด็ลบั อีกวิธีหนึ่งคือ เลือก Red Eye Removal (การลบตาแดง)
จากเมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย)

ไอคอนตาแดงจะกะพริบที่มุมซายบนของภาพ การลบตาแดงจะทํางาน และ
ภาพถายจะปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล

เพิม่คณุภาพของภาพถายโดยอตัโนมตัิ
ตามคาเริ่มตน จะมกีารต้ังคา HP All-in-One เพ่ือเพิ่มคุณภาพภาพถายโดย
อัตโนมติัขณะที่คุณพิมพภาพถาย การเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นเฉพาะในงานท่ี
พิมพออกมาเทานั้น คุณจะมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผล

เมื่อเปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่อง HP All-in-One จะใช HP Real Life
Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) เพ่ือ:

• ปรับความสวางหรือความเขมของภาพถาย
• ปรับแสงเพื่อทําใหภาพท่ีมืดสลัวสวางขึ้น
• เพ่ิมความคมชัดใหกับรูปภาพที่พรามวั

คุณสามารถปดคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพภาพถายโดยอัตโนมติัสําหรับภาพถาย
เปนรายภาพ ตามหลักการแตละภาพ
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การปดการเพิ่มคณุภาพภาพถายอตัโนมตัิ
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-One

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อมกีารไฮไลต View (เรียกดู) ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง เพ่ือแสดง

เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit

Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Photo Fix (แกไขภาพ) แลวกด ตกลง
เมนู Photo Fix (แกไขภาพ) จะปรากฏข้ึน

8. ใช  หรือ  เพ่ือเลือก Off (ปด) แลวกด ตกลง เพ่ือปดการเพิ่มคุณภาพภาพ
ถายอัตโนมติั
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9 การใชคุณลกัษณะการสแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถสแกนไดแทบจะทุกสิ่ง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสาร ฟลมเนกาทีฟ ฟลมสไลด และเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
คุณสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปนี้
• พิมพภาพถายสุดโปรดของคุณใหม
• สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามาอาง

อิงในรายงาน
• พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
• สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพที่คุณช่ืนชอบ รวม

ทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
• สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
• เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพภาพถายของทานใหม
• การสแกนรูปภาพ
• การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว
• แลกเปลี่ยนรูปภาพท่ีสแกนแลวกับเพื่อนและญาติ
• หยุดการสแกน

พิมพภาพถายของทานใหม
ทานสามารถสแกนสําเนาภาพถายเพื่อพิมพใหมในขนาดตางๆ ซึง่ขนาดสูงสุดคือ
ขนาดกระดาษ letter (8.5 x 11 น้ิว) หรือกระดาษ A4 (210 x 297 มม.)

ตามคาดีฟอลตแลว HP All-in-One จะถูกต้ังคาใหตรวจจับประเภทกระดาษที่
ทานใชโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหไดผลการพิมพที่ดีท่ีสุดเมื่อพิมพภาพถายซ้ํา ให
Paper Type (ประเภทกระดาษ) ต้ังคาเปน Automatic (อัตโนมัติ) และใส
กระดาษภาพถายใน HP All-in-One ทานควรเปลี่ยนแค Paper Type
(ประเภทกระดาษ) เทาน้ันถาเห็นวาคุณภาพการพิมพมปีญหาโดยใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมติั)
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การพมิพภาพถายตนฉบบัซ้าํ
1. กด พมิพใหม สําหรับตัวเลือก Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม)

หมายเหตุ คุณยังสามารถกด เมนสูแกน บนแผงควบคุมสําหรับตัวเลือก
Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม) ได
หมายเหตุ คุณสามารถใสกระดาษภาพถายลงในถาดภาพถายหรือถาด
ปอนกระดาษหลักได ข้ึนอยูกับขนาดกระดาษที่คุณเลือก

2. เมื่อถูกแจงเตือน ใหวางตนฉบบัภาพถายโดยหันดานที่จะพิมพลงทางมุมขวา
หนาของกระจก แลวจึงทําสิ่งตอไปนี้

การพมิพภาพถายตนฉบบัซ้าํโดยใชการตั้งคาการพมิพทีเ่ปนคาดีฟอลต
▲ กด พิมพภาพถาย บนแผงควบคุม

การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพกอนพิมพภาพถายตนฉบบัซ้าํ
a. กด ตกลง เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ

หนาจอ Source of Original (แหลงที่มาของตนฉบับ) จะปรากฏขึ้น
b. กด  หรือ  เพ่ือเลือกตัวเลือกหนึ่งใดตัวเลือกหน่ึง แลวกด ตกลง

หนาจอ Print Layout (พิมพหนาที่จัดวางไว) จะปรากฏขึ้น
c. กด  หรือ  เพ่ือเลือกรูปแบบหนาท่ีจัดวางไวสําหรับงานพิมพ และกด

ตกลง

หมายเหตุ ทานอาจไดรับคําสั่งใหเลือกรูปแบบการจัดวางสําหรับ
ภาพถายบนหนากระดาษของทาน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดกระดาษที่
ทานเลือกไว

เมนู Scan Preview (สแกนหนาตัวอยาง) จะปรากฏขึ้น
d. กด  หรือ  เพ่ือปรับเปลี่ยนจํานวนสําเนา และกด ตกลง

หนาจอ Reprint Options (พิมพตัวเลือกซ้ํา) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP All-in-One จะสแกนตนฉบบัและแสดงภาพตัว
อยางบนจอแสดงผล

e. กด ตกลง เพ่ือเลือก Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

หมายเหตุ เลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) เพ่ือปรับแตงภาพ
ถายกอนจะพิมพ

หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น
f. กด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Print Now (พิมพเด๋ียวนี้) และกด

ตกลง (หรือกด พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)

บท 9

148 การใชคุณลักษณะการสแกน

สแ
กน



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

เมื่อตองการใชคุณลักษณะการสแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ตองเชื่อมตอกันและตองเปดใชงานอยู อีกทั้งตองมกีารติดต้ังและรันซอฟตแวร
HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการสแกน การตรวจสอบวา
ซอฟตแวรของเครื่อง HP All-in-One นั้นรันอยูบนเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใช
Windows โปรดมองหาไอคอน HP All-in-One ที่อยูในซิสเต็มเทรยที่ดานขวา
ลางของหนาจอใกลกับเวลา

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเท
รยของ Windows สามารถทําให HP All-in-One สูญเสียฟงกช่ันการสแกน
บางอยางไป ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็ม รูปแบบกลับมาได
ดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่มการใชงานซอฟตแวร
HP Photosmart

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การสแกนตนฉบับลงคอมพิวเตอร
• การสแกนตนฉบบัลงในการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู

การสแกนตนฉบบัลงคอมพวิเตอร
ทานสามารถสแกนตนฉบบัที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมได

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

กด ตกลง
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4. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง
ผานเครือขาย โปรดปฏิบัติดังนี้
a. กด ตกลง เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)

รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

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

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

ถา HP All-in-One เช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ให
ทําตามขั้นตอนท่ี 5

5. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือกด
 เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวกด ตกลง

ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่คุณ
สามารถแกไขได

6. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อคุณดําเนิน
การแลวเสร็จ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “คุณลักษณะของแผงควบคุม” ในหนา 15
• “Scan Menu (เมนูสแกน)” ในหนา 19

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

หมายเหตุ หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถเขาถึงรูป
ภาพที่สแกนไวไดหากการดหรืออุปกรณมีการใชงานรวมกันบนเครือขาย
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การบนัทกึภาพสแกนไปยงัการดหนวยความจาํหรอือปุกรณเกบ็บนัทึก
1. แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองที่ถูกตองบน HP All-in-One หรือ

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

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

การปรบัแตงรูปภาพทีส่แกนแลว
ทานสามารถแกไขรูปภาพที่สแกนแลวไดโดยการใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ัง
พรอมกับ HP All-in-One นอกจากนี้ ยังสามารถแกไขเอกสารที่สแกนแลวโดย
ใชซอฟตแวรการอานอักขระดวยแสง (Optical Character Recognition -
OCR)

หมายเหตุ หากทานกําลังใช HP Photosmart Essential ซอฟตแวรการ
สแกนภาพดวยการอานอักขระดวยแสง (Optical Character
Recognition - OCR) อาจไมไดติดต้ังไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
การติดต้ังซอฟตแวร OCR ทานตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป และเลือก
OCR ที่อยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนดเอง)

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การปรับแตงรูปภาพตัวอยางที่สแกนแลว
• ปรับแตงภาพถายหรือภาพกราฟกท่ีสแกนแลว
• แกไขเอกสารที่สแกนแลว

การปรบัแตงรูปภาพตวัอยางทีส่แกนแลว
คุณสามารถใชเครื่องมอืในซอฟตแวร HP Scanning (การสแกน HP) เพ่ือแก
ไขภาพตัวอยางได การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทํา เชน ความสวาง ประเภทรูป
ภาพ ความละเอียด และอื่นๆ จะสามารถใชไดเฉพาะในสวนการสแกนน้ีเทานั้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในซอฟตแวร HP Photosmart หลังจากท่ี
สแกนรูปภาพแลวได
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ปรบัแตงภาพถายหรอืภาพกราฟกทีส่แกนแลว
ทานสามารถแกไขรูปภาพท่ีสแกนแลวไดโดยการใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ัง
พรอมกับ HP All-in-One การใชซอฟตแวรนี้ ทานสามารถหมนุหรือครอบตัด
ภาพ รวมถึงปรับความสวาง ความคมชัดและความอิ่มตัวของสี

แกไขเอกสารทีส่แกนแลว
ขอความที่สแกน (รูจักกันในช่ือซอฟตแวรจดจําตัวอักษรหรือ OCR) จะทําให
คุณสามารถนําเอาเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอื่นๆ เขาไป
ในโปรแกรมเวิรดโพสเซสเซอรที่ชอบและโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย เพ่ือให
เปนขอความที่สามารถแกไขไดอยางสมบรูณ การเรียนรูวิธีทํางานรวมกับ OCR
ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หากคุณตองการผลการสแกนที่ดีท่ีสุด อยาคาดหวัง
วาเอกสารขอความที่ไดจากการสแกนนั้นจะมตัีวอักษรที่สมบรูณแบบตั้งแตครั้ง
แรกท่ีคุณใชซอฟตแวร OCR การใชซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่
ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนจนชํานาญ

หมายเหตุ หากทานกําลังใช HP Photosmart Essential ซอฟตแวรการ
สแกนภาพดวยการอานอักขระดวยแสง (Optical Character
Recognition - OCR) อาจไมไดติดต้ังไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
การติดต้ังซอฟตแวร OCR ทานตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป และเลือก
OCR ท่ีอยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนดเอง)

แลกเปลีย่นรปูภาพทีส่แกนแลวกับเพื่อนและญาติ
ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนกับเพื่อนๆ และครอบครัวไดอยางงาย
ดายโดยใชบริการออนไลนของ HP Photosmart Share เมื่อใชบริการ
HP Photosmart Share ทานจะสามารถสงรูปภาพไปใหผูอื่นทางอีเมล หรือ
อพัโหลดภาพถายเขาไปยังอัลบัม้ภาพถายออนไลนหรือบริการลางอดัภาพถายได

หมายเหตุ บริการที่อธิบายไวเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค
บริการบางประเภทที่อธิบายไวอาจไมมใีนประเทศ/ภมูิภาคของทาน

การสงภาพถายหรอืเอกสารทีส่แกนแลว
1. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. กด เมนสูแกน
3. กด ตกลง เพ่ือเลือก HP Photosmart Share และสงภาพสแกนไปยัง

คอมพิวเตอร หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวา
หน่ึงเครือ่งผานเครือขาย เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะ
ปรากฏขึ้น เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง
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4. ใชซอฟตแวร HP Photosmart Share บนคอมพิวเตอรของทานเพื่อสง
งานสแกนเปนภาพตัวอยางขนาดยอไปท่ีผูรับอีเมล (สามารถดาวนโหลด
ภาพขนาดจริงไดในภายหลังเมือ่สะดวก) หรือที่อัลบัม้ภาพถายออนไลนหรือ
บริการลางอัดภาพถาย หรือไปยังอุปกรณ HP ท่ีเช่ือมตอผานเครือขาย

5. HP All-in-One จะสงภาพสแกนของภาพถายหรือเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร หรือไปยังปลายทางการแบงปนที่คุณเลือกไวทั้งหมด

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 137

หยดุการสแกน

วธิีการหยดุสแกน
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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10 การใชคุณสมบติัการทาํสําเนา
HP All-in-One สามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสงูบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมท้ังแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบบัใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสําเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพื่อทํา
สําเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมีขอบ

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดสําเนาคุณภาพดีที่สุดสําหรับงานทําสําเนามาตรฐาน ให
กําหนดขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain
Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพสําเนาเปน Fast (ดวน)

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนา
• การดูภาพตัวอยางงานสําเนา
• การเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาสําหรับงานปจจุบัน
• การเปลี่ยนคาดีฟอลตของการทําสําเนา
• การทําสําเนาชนิดพิเศษ
• หยุดการทําสําเนา

การทาํสาํเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัควํ่าลงที่มมุขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงในถาด

ปอนตนฉบับ
3. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“วางตนฉบบัลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ” ในหนา 87

การดภูาพตวัอยางงานสาํเนา
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถดู
ตัวอยางงานพิมพที่คาดไวในจอแสดงผลกอนเริ่มทําสําเนา
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หมายเหตุ ทานตองเลือกการตั้งคาทําสําเนาใหชัดเจนเพื่อใหแนใจวาไดภาพ
ตัวอยางที่ถูกตองแมนยํา การตั้งคาอัตโนมัติไมมผีลตอขนาดและประเภท
กระดาษที่โหลดเขาไป แตจะใชคาดีฟอลตแทน

ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้นเมือ่คุณเลือก ตัวอยางกอนพิมพ บน Copy Menu
(เมนูการทําสําเนา) หรือเมือ่คุณใชคุณสมบติัการตัดเพ่ือระบพ้ืุนที่เฉพาะของตน
ฉบับที่จะทําสําเนา

วธิกีารดูตวัอยางสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. เปลี่ยนการตั้งคาสําเนาใน HP All-in-One เพ่ือใหแสดงจํานวนสําเนาท่ีคุณ

ตองการอยางถูกตอง
3. กด  เพ่ือเลือก ตัวอยางกอนพิมพ จากนั้นจึงกด ตกลง

ภาพบนจอแสดงผลจะแสดงวิธีการพิมพสําเนา
4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือดูหนาตัวอยางแลวจึงเริ่มทํา

สําเนา

การเปลีย่นการตัง้คาทาํสําเนาสาํหรบังานปจจบุัน
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาทําสําเนาของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับงาน
ทําสําเนาไมวาจะเปนงานใด

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดจํานวนสําเนา
• การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา
• กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
• การเปลี่ยนความเร็วในการทําสําเนาหรือคุณภาพของสําเนา
• การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

การกาํหนดจาํนวนสาํเนา
คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาทีต่องการพิมพไดโดยใชปุม เมนกูารทาํสาํเนา
ทีแ่ผงควบคุมหรือดวยการเลือกตัวเลอืกที่เหมาะสมในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ของคุณ
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วธิีต้ังคาจาํนวนสาํเนาจากแผงควบคมุ
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Copies (สําเนา) แลวจึงกด ตกลง

ตัวเลือก Copies (สําเนา) จะปรากฏขึ้น
5. ใชปุมตัวเลขหรือกด  เพ่ือเลือกจํานวนสําเนาไดสงูสุดไมเกินทีก่ําหนดไว

(จํานวนสําเนาสูงสดุจะตางกันไปตามรุน)

เคลด็ลบั และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณมาก
ไดสะดวกขึ้น ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่มข้ึนทีละ
5 ฉบบั

6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

การกาํหนดขนาดกระดาษสาํเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. กด  เพ่ือเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือกกระดาษที่เหมาะสม ตอจากน้ันกด ตกลง

ใหดูตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดการตั้งคาขนาดกระดาษตามกระดาษที่ใสอยู
ในถาดปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร กระดาษอเนกประสงค หรือ
กระดาษธรรมดา

8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษแบบมีหวัจดหมาย 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10x15 cm (10x15 ซม.)

4x6 inch (4x6 นิ้ว)

13x18 cm (13x18 ซม.)
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

5x7 inch (5x7 น้ิว)

8.5x11 inch (8.5x11 น้ิว)

A4
L (เฉพาะญี่ปุนเทานั้น)

2L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

20x25 cm (20x25 ซม.) (เฉพาะเยอรมนีเทาน้ัน)

Mutsugiri (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

Hagaki (กระดาษ Hagaki) Hagaki (กระดาษ Hagaki) (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

แผนใส 8.5x11 inch (8.5x11 น้ิว) หรือ A4

กาํหนดประเภทกระดาษทาํสาํเนา
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษใน HP All-in-One ได การตั้งคาดี
ฟอลตประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาน้ันเปน Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่ง
จะทําให HP All-in-One ตรวจจับประเภทกระดาษที่อยูในถาดปอนกระดาษ

วธิกีารตั้งคาประเภทกระดาษของสาํเนา
1. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. กด  เพ่ือเลือก Paper Type (ประเภทกระดาษ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม

โปรดดูตารางตอไปน้ี เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Bright White Paper Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Premium Plus Photo Paper, Glossy Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Premium Plus Photo Paper, Matte Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Premium Plus 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) Photo
Paper

Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Premium Plus 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) Photo
Paper

Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo (ภาพถายทั่วไป)
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss Everyday Matte (แบบดานทัว่ไป)

HP Premium Paper Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Glossy)

Brochure Glossy (โบรชัวรแบบมนั)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Matte)

Brochure Matte (โบรชัวรแบบดาน)

HP Premium หรือ Premium Plus Inkjet
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

แผนใสอื่นๆ Transparency (แผนใส)

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

กระดาษ Hagaki แบบมัน Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

Advanced Photo Paper Advanced Photo (ภาพถายขั้นสูง)

4. กด ตกลง

การเปลีย่นความเรว็ในการทาํสาํเนาหรอืคณุภาพของสาํเนา
HP All-in-One มตัีวเลือกส่ีตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและคุณภาพในการ
ทําสําเนาดังนี้

• Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใหคุณภาพงานพิมพที่สูงที่สุด
สําหรับกระดาษทุกประเภท Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ทําสําเนา
ไดชากวาการตั้งคาคุณภาพอื่น

• Best (ดีที่สุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาท่ีดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และขจัดแถบ (เสน) ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดีที่สุด)
จะทําสําเนาไดชากวาการตั้งคาคุณสมบติัแบบ Normal (ปกติ) หรือ Fast
(เร็ว)

• Normal (ปกติ) ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาที่แนะนําสําหรับ
การทําสําเนาสวนใหญของทาน Normal (ปกติ) จะทําสําเนาไดเร็วกวา
Best (ดีที่สุด) และเปนการตั้งคาดีฟอลต

• Fast (เร็ว) ทําสําเนาไดเร็วกวาการตั้งคาแบบ Normal (ปกติ) หากตนฉบบั
เปนขอความ คุณภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ Normal
(ปกติ) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การตั้งคาแบบ
Fast (เร็ว) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงานตลับหมกึ
พิมพของทานได
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การเปลีย่นคณุภาพการทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Quality (คุณภาพ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Quality (คุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
5. กด  เพ่ือเลือกคุณภาพสําเนา
6. กด ตกลง

การปรบัความสวางและความเขมของสาํเนา
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความคม
ชัดของสําเนาที่ทานทําข้ึนได

การปรบัระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จะปรากฏขึ้น
5. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี

• กด  เพ่ือทําใหสําเนาเขมข้ึน
• กด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้น

6. กด ตกลง

การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทาํสําเนา
เมือ่ทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่ทํา
สําเนาอยูในขณะนั้นเทาน้ัน หากตองการใหคาการทําสําเนามีผลตองานทําสําเนา
ในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถบนัทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได

การตัง้คาดฟีอลตการทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการทําสําเนาตามที่จําเปน
2. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
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3. กด  เพ่ือเลือก Set As New Defaults (ต้ังเปนคาดีฟอลตใหม) แลวจึง
กด ตกลง

4. กด  เพ่ือเลือก Yes, change defaults (ใช เปลี่ยนคาดีฟอลต) จากนั้น
จึงกด ตกลง

หมายเหตุ คาที่ทานกําหนดไวที่นี่จะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทา
นั้น โดยจะไมมีการปรับคาในซอฟตแวร ทานสามารถบนัทึกคาที่ใชบอยได
โดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP All-in-One

การทาํสําเนาชนิดพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานทําสําเนามาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษไดดวย เชน การทําสําเนาภาพถายแบบไรขอบและการปรับ
ขนาดตนฉบบั

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาท่ีกําหนดเอง
• การตัดตนฉบบั
• การเวนระยะขอบดานซาย
• การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา

การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบ
เพ่ือไดคุณภาพที่ดีท่ีสุดเมื่อทําสําเนาภาพถาย ใหใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม. ในถาดกระดาษภาพถายและปลีย่นการตั้งคาสําเนาใหเปนประเภทท่ีถกู
ตองตามประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคมุ
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
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2. วางภาพถายตนฉบบัคว่ําลงท่ีมมุขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมมุดานหนาของ
กระจก ตามคําแนะนําที่ระบุไวบนขอบกระจก

3. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี
เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษที่มีแถบลงในถาดกระดาษภาพถาย ทาน
สามารถดึงแถบออกจากสําเนาภาพถายเมื่อหมึกพิมพแหงแลว

เคลด็ลบั หากสําเนาที่ไดมขีอบ ใหกําหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม) แลวลองทําสําเนาอีกคร้ัง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.” ในหนา 95
• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 158

การปรบัขนาดของตนฉบบัเพือ่ใหพอดกีบักระดาษ Letter หรอื A4
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือทําสําเนาตนฉบับใหพอ
ดีกับระยะขอบกระดาษที่สามารถพิมพได โดยไมตองเสี่ยงกับการที่บางสวนของ
ตนฉบบัอาจถูกครอบตัด คุณสมบัตินี้มีประโยชนสําหรับการยอหรือขยายตน
ฉบับ ตัวอยางเชน:

• ถาคุณขยายภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. เพ่ือทําสําเนาเต็มขนาดแบบไมมี
ขอบ บนกระดาษ Letter หรือ A4 จะทําใหบางสวนของภาพถายถูกครอบ
ตัด คุณสมบติั Fit to Page (พอดีหนา) จะขยายภาพถายใหมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปได เพ่ือใหพอดีกับกระดาษโดยไมตองครอบตัดสวนใดๆ ของภาพ
ถาย

• หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือ
ขอบกระดาษ คุณสามารถใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือยอ
ขนาดตนฉบับและปองกันไมใหมีการครอบตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณ
ขอบกระดาษ

หมายเหตุ ในการปรับขนาดตนฉบับโดยไมเปลี่ยนสัดสวนหรือครอบตัดสวน
ขอบ HP All-in-One อาจทําใหเกิดขอบขาวที่มขีนาดไมเทากันรอบๆ ขอบ
กระดาษ
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การปรบัขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Size (ขนาด) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Size (ขนาด) จะปรากฏขึ้น
5. กด  เพ่ือเลือก Fit to Page (พอดีหนา) แลวจึงกด ตกลง

การปรบัขนาดตนฉบบัโดยใชคาทีก่าํหนดเอง
ทานสามารถใชคาท่ีกําหนดเองเพื่อยอหรอืขยายสําเนาเอกสาร

การตั้งขนาดแบบกาํหนดเองจากแผงควบคมุ
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Size (ขนาด) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Size (ขนาด) จะปรากฏขึ้น
5. กด  เพ่ือเลือก Custom 100% (กําหนดเอง 100%) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Custom 100% (กําหนดเอง 100%) จะปรากฏขึ้น
6. ใชปุมตัวเลขหรือกด  หรือ  เพ่ือเลอืกจํานวนเปอรเซน็ตในการยอหรอื

ขยายสําเนา
(จํานวนเปอรเซน็ตตํ่าสุดหรือสงูสุดในการปรับขนาดสําเนาจะแตกตางกัน
ไปตามรุน)

7. กด ตกลง

การตดัตนฉบบั
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถ
ใชคุณสมบัติการตัดเพ่ือระบุพ้ืนท่ีเฉพาะของตนฉบบัที่จะทําสําเนา
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การตดัสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. เปลี่ยนการตั้งคาสําเนาใน HP All-in-One เพ่ือใหแสดงจํานวนสําเนาท่ีคุณ

ตองการอยางถูกตอง
3. กด  เพ่ือเลือก Crop (ครอบตัด) จากนั้นจึงกด ตกลง

หนาจอ Crop (ครอบตัด) จะปรากฏขึ้น
4. กดลูกศรบนแผนกําหนดทิศทางเพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปตรงมมุซายบนที่คุณ

ตองการเริ่มตัด แลวจึงกด ตกลง
5. กด  และ  เพ่ือเลื่อนเคอรเซอรไปตรงมมุขวาลางของบริเวณที่ตัด แลวจึง

กด ตกลง
HP All-in-One แสดงภาพตัวอยางของถาดรับกระดาษออกที่คาดไวบนจอ
แสดงผล

6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือดูหนาตัวอยางแลวจึงเริ่มทํา
สําเนา

การเวนระยะขอบดานซาย
คุณสามารถเวนระยะขอบดานซายของสําเนาโดยใชตัวเลือก Margin Shift
(เวนขอบ) ซึง่ชวยในการเย็บเลมหรือการเจาะรู 3 รูสําหรับสําเนาที่ได
HP All-in-One จะเลื่อนภาพบนสําเนาท่ีไดไปทางขวา 0.95 ซม.

หมายเหตุ เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ Margin Shift (เวนขอบ) ภาพที่อยูทาง
ดานขวาของสําเนาอาจถูกตัดออกไป

การเวนระยะขอบกระดาษสําหรบัสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. เปลี่ยนการตั้งคาสําเนาใน HP All-in-One เพ่ือใหแสดงจํานวนสําเนาท่ีคุณ

ตองการอยางถูกตอง
3. กด  เพ่ือเลือก Margin Shift (เวนขอบ) จากนั้นจึงกด ตกลง

เมนู Margin Shift (เวนขอบ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) จากนั้นจึงกด ตกลง
5. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนา
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การปรบัปรงุคณุภาพของสาํเนา
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความที่เปนสีดําใหคมชัดข้ึน หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสอีอนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

การเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกที่เปนคาเริ่มตน ใชการเพิ่ม
คุณภาพ Mixed (ผสม) เพ่ือทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบบัสวนใหญคมชัด
ข้ึน คุณสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนที่อาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน

คุณสามารถแกไขปญหาตอไปน้ีไดโดยเปลี่ยนการตั้งคาEnhancements
(การเพิ่มคุณภาพ)ไปเปนPhoto (ภาพถาย)หรือNone (ไมระบุ):
• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
• มเีมด็ตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทาํสาํเนาเอกสารที่ไมชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
5. กด  เพ่ือเลือก Text (ขอความ) แลวจึงกด ตกลง
6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

การทาํสาํเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกนิไป
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกบัขอบดานหนาของกระจก

วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนกูารทาํสาํเนา

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
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5. กด  เพ่ือเลือก Photo (ภาพถาย) แลวจึงกด ตกลง
6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

หยดุการทาํสําเนา

การหยดุทาํสาํเนา
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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11 การใชคณุสมบตัิโทรสาร
คุณสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีดวย คุณ
สามารถกําหนดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวด
เร็วและงายดาย จากแผงควบคุม คุณยังสามารถสามารถกําหนดจํานวนตัวเลือก
ของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัดระหวางความสวาง/ความเขมของ
โทรสารท่ีคุณสงได

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา
HP All-in-One สําหรับโทรสารอยางถูกตอง ทานอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทํา
การติดต้ังเบื้องตนแลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP All-in-One
ทานสามารถตรวจสอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยรันการทดสอบ
การติดต้ังโทรสารจากแผงควบคุม ทานสามารถเขาทําการทดสอบไดจากเมนู
ติดต้ัง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยการใชโทรศัพทระบบ IP phone
• การหยุดรับสงโทรสาร

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดจาก
แผงควบคุมของเคร่ือง HP All-in-One คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเอง
จากโทรศัพทที่เช่ือมตออยู ซึง่ชวยใหคุณสามารถสนทนากับผูรับกอนที่จะสงโทร
สารได

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• สงโทรสารเบื้องตน
• การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลัด
• การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
• การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ
• การสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความจํา
• กําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
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• การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
• การสงโทรสารตนฉบบัที่เปนสีหรือภาพถาย
• เปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
• สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

สงโทรสารเบือ้งตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุมตามที่อธิบายไวดังน้ี

หมายเหตุ หากทานตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานยืนยันเมือ่สงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบติัการยนืยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

เคลด็ลับ นอกจากนี ้ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติเหลานี้ชวยใหทานสามารถควบคุมความเร็ว
ในการโทร และยังมีประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบตัรโทรศัพทเพ่ือชําระ
คาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร
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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

เคลด็ลบั ถาผูรับรายงานปญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง” ในหนา 170
• “การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ” ในหนา 171
• “เปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)”

ในหนา 175
• “พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร” ในหนา 195
• “การสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถาย” ในหนา 174

การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลดั
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีจากเครื่อง HP All-in-One ไดอยางรวดเร็ว
โดยใชหมายเลขโทรดวน สวนนี้จะมคํีาแนะนําสําหรับการสงโทรสารเปนขาวดํา
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การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลดัจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบบัโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบบั ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กด เมนโูทรสาร
3. กด  เพ่ือเขาถึงการโทรดวน
4. กด  จนกระท่ังรายการหมายเลขลัดจะถูกไฮไลต หรือปอนรหัสหมายเลขลัด

โดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุม
กด ตกลง

5. กด เริม่โทรสารสดีํา
• หากเครือ่งตรวจพบวามตีนฉบบัอยูในตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
• หากเครือ่งไมพบตนฉบบัอยูในตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิ การแจงเตือน

Feeder Empty (ตัวปอนเอกสารวางเปลา) จะปรากฏ ตรวจสอบใหแน
ใจวาวางตนฉบบัโดยใหหนาที่จะพิมพคว่ําลงบนกระจกแลว จากน้ันกด

 เพ่ือเลือก Fax original from scanner glass (สงโทรสารตน
ฉบบัจากกระจกเครื่องสแกน) แลวกด ตกลง

เคลด็ลบั ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การตั้งคาหมายเลขลัด” ในหนา 79

การสงโทรสารจากโทรศพัทดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่ทานจะสงโทรสาร คุณลักษณะนี้มปีระโยชนในกรณีที่ทานตองการแจงใหผู
รับทราบวาทานกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง
ทานจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปนหูฟง
โทรศัพท ซึง่จะชวยใหใชบตัรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรอืมเีครื่องโทรสารรับสายน้ี ข้ึนอยูกับวา
ผูรับโทรสารจะตั้งคาเคร่ืองโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสายดวย
ตนเอง ทานจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายนี้กอนสงโทรสารได แตหากเปนเครื่อง
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โทรสารรับสายนี้ ทานจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันท ีเมื่อได
ยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง

การสงโทรสารจากโทรศัพททีเ่ชื่อมตอดวยตนเอง
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไมรองรับ
คุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบบั

2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขบนโทรศัพทท่ีตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดท่ีแปนพิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง
HP All-in-One ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับบนแปน
โทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเคร่ืองโทรสารรับสายน้ี ทานจะไดยินสัญญาณโทร
สารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้นตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริม่โทรสารสดีาํ หรือ เริม่โทรสารสี
หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมือ่ไดยินสญัญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายใน
ชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศพัททีห่นาจอ
การโทรดวยปุมบนแผงควบคุมจะชวยใหคุณสามารถกดหมายเลขโทรศัพทจาก
ปุมบนแผงควบคุมไดเชนเดียวกับเคร่ืองโทรศัพทปกติ เมือ่สงโทรสารโดยใชการ
โทรดวยปุมบนแผงควบคุม คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท
หรือเสียงอื่นๆ จากลําโพงของ HP All-in-One ซึง่จะชวยใหคุณสามารถตอบ
สนองไดทันทีในขณะที่กดปุม รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงโทรสารเอาไว มเิชนนั้นทานจะ
ไมไดยินเสียงสัญญาณโทร

การสงโทรสาร 171

กา
รโ
ท
รส
าร



การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบบัโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

2. กด เริม่โทรสารสดีํา หรือ เริม่โทรสารสี
3. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลขบนแผง

ควบคุม
4. ปฏบิัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

โทรสารของคุณจะถูกสงเมือ่เครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การปรับระดับเสียง” ในหนา 29
• “การตั้งคาหมายเลขลัด” ในหนา 79

การสแกนโทรสารเพือ่สงจากหนวยความจาํ
ทานสามารถสแกนโทรสารขาวดําไปยังหนวยความจํา จากนั้นจึงสงโทรสารจาก
หนวยความจําคุณลักษณะนี้มีประโยชนหากหมายเลขที่ทานพยายามสงโทรสาร
ไมวางหรือไมสามารถใชงานไดช่ัวคราวเครื่อง HP All-in-One จะสแกนตน
ฉบับไปยังหนวยความจํา และสงไปยังเครื่องโทรสารปลายทางหากสามารถเชื่อม
ตอไดหลังจากที่เครื่อง HP All-in-One สแกนหนาตนฉบับไปยังหนวยความจํา
แลว ทานสามารถเอาตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับไดทันที

การสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความจาํ
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบบัโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

2. กดปุม เมนโูทรสาร สองครั้งเพื่อขามไปยัง Fax Menu (เมนูโทรสาร)
3. กด  จนกวา Scan and Fax (สแกนและสงโทรสาร) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง
4. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
5. กด เริม่โทรสารสดีํา

หมายเหตุ ถาทานกด เริม่โทรสารส ีเคร่ืองจะสงโทรสารแบบขาวดําและ
จะมขีอความปรากฏบนจอแสดงผล

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนตนฉบบัมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะ
สงโทรสารออกไปเมือ่เคร่ืองรับโทรสารปลายทางพรอม

บท 11

172 การใชคุณสมบตัิโทรสาร

การโท
รสาร



กาํหนดเวลาสงโทรสารในภายหลงั
คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดําภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไปได ซึง่จะ
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมือ่มีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องHP All-in-Oneจะสงโทรสาร
ของคุณโดยอัตโนมติัเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารหนึ่งหมายเลขตอหนึ่งครั้งเทานั้น อยางไรก็ตาม
คุณสามารถสงโทรสารไดตามปกติ ขณะท่ีต้ังเวลาสงโทรสารไว

หมายเหตุ คุณไมสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารสีไดเนื่องจากขอจํากัดของ
หนวยความจํา

การตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคมุ
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน
2. กดปุม เมนโูทรสาร สองครั้งเพื่อขามไปยัง Fax Menu (เมนูโทรสาร)
3. กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง
4. ปอนเวลาที่ตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง เมื่อแจงเตือน ให

กด 1 สําหรับ AM (นาฬิกา) หรือ 2 สําหรับ PM (นาฬิกา)
5. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
6. กด เริม่โทรสารสีดํา

เคร่ือง HP All-in-One จะสแกนเอกสารทุกหนาและเวลาสงที่ถูกกําหนดไว
จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล เครื่อง HP All-in-One จะทําการสงโทรสาร
เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

การยกเลกิโทรสารทีก่าํหนดเวลาสง
1. กดปุม เมนโูทรสาร สองครั้งเพื่อขามไปยัง Fax Menu (เมนูโทรสาร)
2. กด  เพ่ือเลือก Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) แลวจึงกด ตกลง

หนาจอ Fax Is Scheduled (โทรสารถูกกําหนดเวลาสงไวแลว) จะปรากฏ
ข้ึน

3. กด  เพ่ือเลือก Cancel scheduled fax (ยกเลิกโทรสารที่มกีําหนดสง)
แลวจึงกด ตกลง

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่ต้ังเวลาสงไวไดดวยการกด ยก
เลกิ บนแผงควบคุมเมือ่มีขอความ Send Fax Later (สงโทรสารภาย
หลัง) ปรากฏบนจอแสดงผล
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การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคน
ทานสามารถสงโทรสารไปยงัผูรับหลายคนไดโดยไมตองตั้งคาหมายเลขลัดแบบ
กลุม

หมายเหตุ รายการผูรับที่ทานระบุสําหรับโทรสารนี้จะไมถกูบันทึกไวและจะ
ทํางานเมื่อสงโทรสารเปนขาวดําเทาน้ัน ถาทานต้ังใจที่จะสงโทรสารอื่นๆ ไป
ยังรายการผูรับเดียวกัน ทานตองสรางรายการหมายเลขลัดแบบกลุม

การสงโทรสารไปยังผูรบัหลายคนจากแผงควบคุม
1. กด เมนโูทรสาร สองครั้งเพื่อขามไปยังหนาจอ Fax Menu (เมนูโทรสาร)
2. กด  เพ่ือเลือก Broadcast Fax (สงสัญญาณโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชแปนตัวเลข หรือกด  เพ่ือเขาสูหมายเลขลดั

หมายเหตุ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารรายบุคคลได 20 หมายเลข

4. กด เริม่โทรสารสดีํา
5. เมื่อถูกถาม ใหวางตนฉบับโดยหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึนและใหสวนหัวของ

กระดาษเขาไปตรงกลางของถาดตัวปอนเอกสาร
6. กด เริม่โทรสารสดีํา อีกครั้ง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การตั้งคาหมายเลขลัดแบบกลุม” ในหนา 82

การสงโทรสารตนฉบบัทีเ่ปนสหีรอืภาพถาย
คุณสามารถสงโทรสารตนฉบบัที่เปนสีหรือภาพถายไดจากเครื่อง
HP All-in-One หากเครื่อง HP All-in-One ระบุวาเครื่องโทรสารของผูรับรอง
รบัไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทาน้ัน เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสี
ขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตนฉบบัสสีําหรับการสงโทรสารที่เปนสี
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การสงโทรสารสจีากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบบั ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข

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

3. กด เริม่โทรสารสี
• หากเครือ่งตรวจพบวามตีนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับน้ันไปยังหมายเลขที่ทานกด
• หากเครือ่งไมพบตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ การแจงเตือน

Feeder Empty (ตัวปอนเอกสารวางเปลา) จะปรากฏ ตรวจสอบใหแน
ใจวาวางตนฉบบัโดยใหหนาที่จะพิมพคว่ําลงบนกระจกแลว จากนั้นกด

 เพ่ือเลือก Fax original from scanner glass (สงโทรสารตน
ฉบับจากกระจกเครื่องสแกน) แลวกด ตกลง

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารของผูรับรองรับเฉพาะโทรสารขาวดํา เครื่อง
HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสีขาวดําโดยอัตโนมติั ขอความจะปรากฏ
ข้ึนหลังจากสงโทรสาร โดยระบวุาสงโทรสารเปนแบบขาวดํา กด ตกลง เพ่ือ
ลบขอความ

เปลีย่นความละเอยีดโทรสารและคา Lighter/Darker (สวางขึน้/เขมขึน้) 
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) สําหรับเอกสารที่ทานจะสงโทรสารได

หมายเหตุ คาเหลานี้ไมมผีลตอคาการทําสําเนา ความละเอียดและความสวาง/
ความเขมของสําเนาจะถูกต้ังคาแยกจากความละเอียดและความสวาง/ความ
เขมของโทรสาร นอกจากนี้ คาที่เปลี่ยนจากแผงควบคุมจะไมมีผลตอโทรสาร
ที่สงจากคอมพิวเตอรของคุณ
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร
• เปล่ียนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
• การตั้งคาดีฟอลตใหม

เปลีย่นคาความละเอยีดของโทรสาร

การตั้งคา Resolution (ความละเอียด) จะมผีลตอความเร็วในการสงโทรสาร
และคุณภาพของเอกสารขาวดําที่สงมา หากเครื่องรับโทรสารไมรองรับความ
ละเอียดท่ีทานเลือก เคร่ือง HP All-in-One จะสงโทรสารดวยความละเอียดสูงสุด
ที่เครื่องรับโทรสารรองรับได

หมายเหตุ ทานสามารถเปลี่ยนคาความละเอียดเฉพาะของโทรสารที่จะสง
เปนสีขาวดําเทานั้น HP All-in-One จะสงโทรสารสีเมือ่ใชความละเอียด
Fine (ดี)

การตั้งคาความละเอียดตอไปนี้ใชไดกับการสงโทรสาร: Fine (ดี), Very Fine
(ดีมาก), Photo (ภาพถาย) และ Standard (มาตรฐาน)

• Fine (ดี): ใหขอความมคุีณภาพสูงเหมาะสําหรับการสงโทรสารเอกสารสวน
ใหญ ซึ่งจะตั้งไวเปนคาดีฟอลต เมือ่สงโทรสารที่เปนสี เครื่อง
HP All-in-One จะใชการตั้งคา Fine (ดี)

• Very Fine (ดีมาก): ใหคุณภาพในการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมือ่ทานสงโทร
สารเอกสารที่มคีวามละเอียดสูงมาก หากทานเลือก Very Fine (ดีมาก) การ
สงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น และทานสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดํา
เทานั้นเมือ่ใชคาความละเอียดนี้ ถาทานสงโทรสารที่เปนสี โทรสารจะถูกสง
โดยใชความละเอียด Fine (ดี) แทน

• Photo (ภาพถาย): ใหคุณภาพการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมือ่สงภาพถายขาว
ดํา หากทานเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น เมื่อ
ภาพถายที่จะสงโทรสารเปนขาวดํา HP ขอแนะนําใหทานเลือก Photo
(ภาพถาย)

• Standard (มาตรฐาน): ใหโทรสารคุณภาพต่ํากวาดังนั้นจึงใชเวลานอย
กวาในการโทรสาร

เมื่อทานออกจากเมนู Fax (โทรสาร) ตัวเลือกนี้จะกลับไปเปนการต้ังคาดีฟอลต
แมวาทานจะตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของทานไวเปนคาดีฟอลตก็ตาม
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การเปลีย่นคาความละเอยีดจากแผงควบคุม
1. กด เมนโูทรสาร

The หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
2. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข ใหกด  เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขที่โทร

ครั้งสุดทาย หรือกด  เพ่ือเขาถึงหมายเลขลัด
3. กด เมนโูทรสาร อีกครั้ง

Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Resolution (ความละเอียด) แลวจึงกด ตกลง

กด  เพ่ือเลือกคาความละเอียด แลวกด ตกลง
5. กด เริม่โทรสารสีดํา

หมายเหตุ หากคุณกด เริม่โทรสารส ีโทรสารจะถูกสงโดยใชการตั้งคา
Fine (ดี)

6. เมื่อถูกถาม ใหวางตนฉบบัโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนและใหสวนหัวของ
กระดาษเขาไปตรงกลางของถาดตัวปอนเอกสาร

7. กด เริม่โทรสารสีดํา อีกครั้ง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การตั้งคาดีฟอลตใหม” ในหนา 178

เปลีย่นการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึน้/เขมขึน้) 

ทานสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบบั
คุณสมบัตินี้มปีระโยชนหากทานกําลังโทรสารเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ ทานสามารถทําใหตนฉบบัเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด

หมายเหตุ การตั้งคาของเครื่อง Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จะใช
ไดกับโทรสารที่เปนขาวดําเทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับโทรสารสี

เมื่อทานออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปเปนคาดีฟอลต เวนเสียแตวา
ทานจะตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของทานไวเปนคาดีฟอลต

การเปลีย่นคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึน้) จากแผงควบคุม
1. กด เมนโูทรสาร

The หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
2. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข ใหกด  เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขที่โทร

ครั้งสุดทาย หรือกด  เพ่ือเขาถึงหมายเลขลัด
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3. กด เมนโูทรสาร อีกครั้ง
Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จะปรากฏขึ้น

5. กด  เพ่ือเพิ่มความสวางหรือ  ความเขมของโทรสาร
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อคุณกดปุมลูกศร

6. กด เริม่โทรสารสดีํา
7. เมื่อถูกถาม ใหวางตนฉบับโดยหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึนและใหสวนหัวของ

กระดาษเขาไปตรงกลางของถาดตัวปอนเอกสาร
8. กด เริม่โทรสารสดีํา อีกครั้ง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การตั้งคาดีฟอลตใหม” ในหนา 178

การตัง้คาดฟีอลตใหม

ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของ Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) โดยใชแผงควบคุมได

การตัง้คาดีฟอลตใหมโดยใชแผงควบคุม
1. กด เมนโูทรสาร จนกวาการตั้งคา Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะปรากฏขึ้น

คุณตองกด เมนโูทรสาร มากกวาหนึ่งครั้งเพื่อแสดงผลเมนู
2. ทําการเปลี่ยนแปลง Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/Darker

(สวางขึ้น/เขมข้ึน)
3. กด  เพ่ือเลือก Set As New Defaults (ต้ังเปนคาดีฟอลตใหม) แลวจึง

กด ตกลง

สงโทรสารในโหมดแกไขขอผดิพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ปองกันการสูญ
หายของขอมูลอันเกิดจากขอขัดของของสายโทรศัพทโดยโหมดดังกลาวจะตรวจ
หาขอผิดพลาดที่เกดิข้ึนระหวางการสงและจะสงสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีกคร้ัง
โดยอัตโนมัติ หากเปนสายโทรศัพทที่มคุีณภาพดีก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท
และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปนสายโทรศัพทท่ีคุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสง
ขอมูลจะมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดวย คาดีฟอลตจะกําหนดเปน On (เปด) ใหปด
ECM หากทําใหคุณเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และคุณยอมรับคุณภาพการรับ
สงที่ดอยกวาได
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กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM
• จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง
• เคร่ือง Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกต้ังคาเปน Medium

(14400) (ปานกลาง) (14400) อัตโนมัติ
• คุณจะไมสามารถรับสงโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลีย่นการตั้งคา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏข้ึน

3. กด  เพ่ือเลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) แลว
จึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏขึ้น

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

การรบัโทรสาร
HP All-in-One สามารถรับโทรสารในแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา หากคุณ
ปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณจะตองรับโทรสารดวยตน
เอง หากคุณเปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) (การตั้งคา
ดีฟอลต) HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารโดยอัตโนมัติหลัง
จากจํานวนเสียงเรียกเขาที่ระบโุดยการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) (คาเร่ิมตน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) คือสัญญาณที่ดังหาครั้ง)
คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่

• ตอสายตรงเขากับ HP All-in-One (ท่ีพอรท 2-EXT)
• ใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
หากคุณไดรับโทรสารขนาด legal และเครื่อง HP All-in-One ไมไดต้ังคาใหใช
ขนาดกระดาษเปน legal ในขณะน้ัน เครื่องจะยอโทรสารเพื่อใหพอดีกับ
กระดาษที่ใสไวใน HP All-in-One ถาคุณปดใชงานคุณลักษณะ Automatic
Reduction (การยอขนาดอัตโนมติั) เครื่อง HP All-in-One จะพิมพโทรสาร
ออกมามากกวาหน่ึงหนา
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การรับโทรสารดวยตนเอง
• ต้ังคาการรับโทรสารสํารอง
• การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา
• ขอรับโทรสาร
• สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
• การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
• ต้ังคา HP All-in-One เพ่ือตรวจสอบประเภทกระดาษกอนพิมพโทรสาร
• การตั้งการยอขนาดอัตโนมติัสําหรับโทรสารที่เขามา
• การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การรบัโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะที่คุณยังคงคุยอยู ซึง่เปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนน้ีเพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:

• ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP All-in-One (ที่พอรต 2-EXT)
• โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One

วธิกีารรบัสงโทรสารดวยตนเอง
1. คุณตองเปดเครื่อง HP All-in-One ไวและใสกระดาษไวในถาดรับกระดาษ

ใหเรียบรอย
2. นําตนฉบบัออกจากถาดปอนตนฉบบั
3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขมากๆ เพ่ือใหคุณ

สามารถรับสายกอน HP All-in-One ตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมติั) เพ่ือให HP All-in-One ไมตอบรับสายเขา
โดยอัตโนมัติ

4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่องโทร
สาร

5. เมือ่ไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องทีส่งโทรสารเขามา กรุณาปฏิบติัดังน้ี:
a. กด เริม่โทรสารสดีํา หรือ เริม่โทรสารส ีบนแผงควบคุมของ

HP All-in-One
b. เมือ่ถูกถาม ใหกด  เพ่ือเลือก Receive Fax Manually (รับโทรสาร

ดวยตนเอง) แลวจึงกด ตกลง
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6. กด เริม่โทรสารสีดํา อีกครั้ง
7. หลังจาก HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือ

ถือสายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ” ในหนา 77
• “การตั้งโหมดตอบรับ” ในหนา 76

ตัง้คาการรบัโทรสารสาํรอง
ทานสามารถตั้งคาของ HP All-in-One ใหเก็บโทรสารทั้งหมดท่ีได หรือใหเก็บ
เฉพาะโทรสารที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไวเลย
ทัง้นี้ข้ึนอยูกับลกัษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภยั

โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ตอไปน้ีสามารถใช
งานได

On (เปด) การกาํหนดคาดีฟอลต เมื่อเคร่ือง Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
เปน On (เปด) เคร่ือง HP All-in-One จะเก็บโทรสารทัง้หมดทีไ่ดรับไวในหนวยความจํา
ซึ่งทําใหทานสามารถพิมพซ้ําโทรสารลาสุดหน่ึงฉบับหรือทั้งหมดถาโทรสารยังถกูบนัทึกอยู
ในหนวยความจํา

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจํานอยลง เคร่ือง HP All-in-One จะบันทกึขอมูลโทรสารที่ได
รับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดซึง่พิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเตม็เน่ือง
จากยงัไมไดส่ังพิมพโทรสารใดๆ เคร่ือง HP All-in-One จะหยดุรับสายโทรสารทีเ่ขามา

หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารทีม่ีขนาดใหญเกนิไป เชน ภาพสีที่มีรายละเอียดมาก อาจ
ไมมีการเกบ็บันทึกในหนวยความจําเน่ืองจากขอจํากดัของหนวยความจํา

On Error Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกดิขอขัด
ของ)

ทําใหเคร่ือง HP All-in-One เกบ็โทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเมื่อเกดิขอขัดของซึ่ง
ทําใหเคร่ือง HP All-in-One ไมสามารถพมิพโทรสารนั้นได (เชน หาก HP All-in-One
กระดาษหมด)เคร่ือง HP All-in-One จะเกบ็โทรสารที่เขามาไวเร่ือยๆ ตราบเทาทีย่ังมี
พื้นที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวยความจําเต็ม HP All-in-One จะหยดุรับโทรสารที่
เขามา) เมื่อแกไขขอขัดของแลว โทรสารทีเ่ก็บไวในหนวยความจําจะถกูพิมพออกมาโดย
อัตโนมัติ และโทรสารนั้นจะถกูลบออกจากหนวยความจํา

Off (ปด) หมายความวาจะไมมีการเกบ็โทรสารไวในหนวยความจําเลย (คุณอาจตองการปด
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย) หาก
เกดิขอขัดของที่ทาํใหเคร่ือง HP All-in-One พิมพโทรสารไมได (เชน เคร่ือง
HP All-in-One กระดาษหมด) เคร่ืองHP All-in-One จะหยุดรับโทรสารทีส่งเขามา
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หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกเปดใช
งานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดท่ีเก็บไวในหนวยความจํา
จะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึงทานในขณะที่
เครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอให
พวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหใหม หากตองการทราบรายการโทร
สารท่ีสงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax
Log (ไฟลบนัทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้งเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

วธิตีั้งการรบัโทรสารสาํรองจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารข้ันสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) แลว
จึงกด ตกลง
เมนู Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมือ่เกิดขอขัด
ของ) หรือ Off (ปด)

5. กด ตกลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งพิมพโทรสารท่ีอยูในหนวยความจํา” ในหนา 182

การสัง่พมิพโทรสารทีอ่ยูในหนวยความจาํ
หากทานเลือกโหมดใน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
เปน On (เปด) เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวยความ
จําไมวาเครื่องจะเกิดขอขัดของหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ หลังจากท่ีหนวยความจําเต็ม เครื่อง HP All-in-One จะบันทึก
ขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่พิมพออกมา
แลว ถาโทรสารที่บันทึกคาไวยังไมถูกพิมพออกมา HP All-in-One จะไมรับ
สายโทรสารเพิ่มจนกวาทานจะพิมพหรือลบโทรสารจากหนวยความจํา ทาน
อาจตองการลบโทรสารในหนวยความจําเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยและ
ความเปนสวนบคุคล

ทานสามารถเลือกเพื่อพิมพซ้ําโทรสารหนึ่งฉบบัหรือทัง้หมดในหนวยความจํา ตัว
อยางเชน ทานอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทําสําเนาโทรสารชุดเกาท่ี
พิมพไวแลวหายไป
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การพิมพโทรสารจากหนวยความจาํซ้าํโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Reprint Faxes in Memory (พิมพโทรสารจากหนวย

ความจําซ้ํา) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Reprint (พิมพใหม) จะปรากฏขึ้น

5. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

การพมิพซ้าํโทรสารหนึ่งฉบบัจากหนวยความจาํ
a. กด  เพ่ือเลือก One fax (โทรสารหนึ่งฉบบั) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Select Fax (เลือกโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
b. กด  เพ่ือเลือกหมายเลขโทรสาร แลวจึงกด ตกลง

การพมิพซ้าํโทรสารทัง้หมดในหนวยความจาํ
▲ กด  เพ่ือเลือก All faxes in memory (โทรสารทั้งหมดในหนวย

ความจํา) แลวจึงกด ตกลง
6. หากตองการหยดุพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด ยกเลกิ

วธิีการลบโทรสารทัง้หมดจากหนวยความจาํโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Clear Fax Log (ลางบนัทึกการรับสงโทรสาร) แลวจึงกด

ตกลง

หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ที่ยังอยูในหนวยความจําไดดวยการ
ปด HP All-in-One กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One โทรสารทั้ง
หมดท่ีบนัทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทานปดเครื่อง
HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ต้ังคาการรับโทรสารสํารอง” ในหนา 181

ขอรบัโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One แจงใหเครื่องโทรสารอีก
เคร่ืองหนึ่งสงโทรสารลําดับถัดไป เมือ่ทานใชคุณลักษณะ Poll to Receive
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(รับโทรสาร) เครื่อง HP All-in-One จะติดตอเครื่องโทรสารที่กําหนดและขอให
สงโทรสารมา เครื่องโทรสารที่กําหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับโทรสารและมีโทร
สารท่ีพรอมสงแลว

หมายเหตุ เครื่องHP All-in-One ไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับโทร
สาร รหัสผานการขอรับโทรสารเปนคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยซึ่ง
เครื่องรับโทรสารจําเปนตองใชรหัสผานกับอุปกรณท่ีขอรับโทรสาร ตรวจ
สอบใหแนใจวาอุปกรณที่ทานกําลังจะขอรับโทรสารไมมีการตั้งรหัสผานเอา
ไว มฉิะนั้นเครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

การตัง้คาขอรบัโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1. กดปุม เมนโูทรสาร สองครั้งเพื่อขามไปยัง Fax Menu (เมนูโทรสาร)
2. กด  เพ่ือเลือก Poll to Receive (รับโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง
3. เมื่อถูกถาม ใหใสหมายเลขโทรสารของเครื่องโทรสารอื่นทีต่องการติดตอ
4. กด เริม่โทรสารสดีํา หรือ เริม่โทรสารสี

หมายเหตุ ถาทานกด เริม่โทรสารส ีแตผูสงสงโทรสารเปนสีขาวดํา
HP All-in-One จะพิมพโทรสารเปนสีขาวดํา

สงตอโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งคาให HP All-in-One โอนโทรสารของคุณไปยังหมายเลขโทร
สารอ่ืนได หากคุณไดรับโทรสารที่เปนส ีเคร่ือง HP All-in-One จะโอนโทรสาร
เปนแบบขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการโอนโทรสาร
ไปนั้นเปนสายโทรสารทีใ่ชงานได สงโทรสารสําหรับทดสอบเพ่ือใหแนใจวา
เครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่คุณโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารข้ันสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
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4. กด  จนกวา On-Forward (เปดการโอน) หรือ On-Print &
Forward (เปดโอนการพิมพ) จะปรากฏ แลวกด ตกลง
• เลือก On-Forward (เปดการโอน) ถาทานตองการสงตอโทรสารไปยัง

หมายเลขอื่นโดยไมพิมพสําเนาสํารองไวท่ี HP All-in-One

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ไมสามารถโอนโทรสารไป
ยังเครื่องโทรสารที่กําหนดไวได (ตัวอยางเชน ถาเครื่องโทรสารดัง
กลาวไมไดเปดอยู) เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพโทรสารออกมา
ถาทานติดต้ัง HP All-in-One เพ่ือพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทร
สารท่ีไดรับ เครื่องจะพิมพรายงานขอผิดพลาดออกมาดวย

• เลือก On-Print & Forward (เปดโอนการพิมพ) เพ่ือพิมพสําเนา
สํารองของโทรสารที่ไดรับบน HP All-in-One ขณะสงตอโทรสารไปยัง
หมายเลขอื่น

5. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ แลวจึง
กด ตกลง

6. เมื่อถูกถาม ใหปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด แลวจึงกด ตกลง
ถา HP All-in-One ไมมไีฟเมือ่ติดต้ัง Fax Forwarding (การโอนโทร
สาร) HP All-in-One จะบันทึกคาและหมายเลขโทรศัพทของ Fax
Forwarding (การโอนโทรสาร) ไว เมือ่อุปกรณมไีฟจายใหแลว การตั้ง
คา Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลกิการสงตอโทรสารไดดวยการกด ยกเลกิ
บนแผงควบคุมเมื่อขอความ Fax Forwarding (การโอนโทรสาร)
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หรือทานอาจเลือก Off (ปด) จากเมนู Fax
Forwarding (การโอนโทรสาร)

การตัง้ขนาดกระดาษสําหรบัรบัโทรสาร
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับโทรสารขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกบักระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมือ่ไดรับโทรสาร เคร่ืองจะ
ไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมขีอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดง
ผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม ตกลง เพ่ือพิมพ
โทรสาร
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การกาํหนดขนาดกระดาษสาํหรบัโทรสารทีไ่ดรบัจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) จะปรากฏข้ึน

4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด ตกลง

ตัง้คา HP All-in-One เพือ่ตรวจสอบประเภทกระดาษกอนพมิพโทรสาร
ตามคาดีฟอลตแลว HP All-in-One จะตรวจสอบประเภทกระดาษกอนพิมพโทร
สาร ท้ังนี้เพ่ือใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาในถาดปอนกระดาษ ซึ่งจะเปน
การไมสิ้นเปลืองกระดาษและหมกึซึ่งอาจเกิดจากการพิมพโทรสารบนกระดาษ
ภาพถายหรือแผนใสท่ีเหลืออยูในถาดปอนกระดาษจากงานกอน

ถาทานใสกระดาษธรรมดาไวและ HP All-in-One ตรวจผิดวากระดาษของทาน
เปนประเภทอื่น ไมใชประเภทธรรมดา ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
HP All-in-One ดังนั้นการตรวจจับนี้จึงไมไดเกิดข้ึนกอนพิมพโทรสาร

หมายเหตุ HP All-in-One มกัตรวจสอบขนาดกระดาษกอนพิมพโทรสาร
เสมอ โดยไมคํานึงถึงการตั้งคา HP All-in-One ซึง่จะเปนการปองกันไมให
หมกึพิมพเลอะเครือ่งในกรณีที่พิมพโทรสารขนาดใหญลงบนกระดาษขนาด
เล็ก

การปดการตรวจสอบกระดาษจากแผงควบคมุ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Paper Checking (การตรวจสอบกระดาษ) แลวจึงกด

ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Off (ปด) แลวจึงกด ตกลง

การตัง้การยอขนาดอตัโนมตัสิาํหรบัโทรสารทีเ่ขามา
การตั้งคา Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะกําหนดการทํา
งานของเครื่อง HP All-in-One เมื่อไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญกวาขนาด
กระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไว การตั้งคาน้ีจะถูกใชงานเปนคาดีฟอลต ดังนั้นภาพของ
โทรสารที่เขามาจะถูกลดขนาดใหพอดีกับหนากระดาษหากเปนไปได หากไมใช
คุณลักษณะนี้ ขอมลูที่เกินหนึ่งหนากระดาษจะถูกพิมพออกมาในหนาที่สอง

บท 11

186 การใชคุณสมบตัิโทรสาร

การโท
รสาร



Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมติั) มีประโยชนเมื่อคุณรับโทร
สารที่ใชกระดาษขนาด legal แตใสกระดาษขนาด letter ไวในถาดปอนเอกสาร

การตั้งคายอขนาดอัตโนมตัิจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏข้ึน

3. กด  เพ่ือเลือก Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมติั) แลวจึง
กด ตกลง
เมนู Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะปรากฏขึ้น

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

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
หากคุณสมคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ คุณสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กําหนดได เพ่ือที่ตอไปเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพโทรสารท่ีไดรับจากหมายเลขดังกลาว เมือ่มีสายโทร
สารเขามา เครื่อง HP All-in-One จะเทียบหมายเลขนั้นกับรายการหมายเลข
โทรสารที่ไมตองการซึ่งคุณต้ังคาไวเพ่ือกําหนดวาสายนั้นจะถูกบล็อกหรือไม
หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อก จะไม
มีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่คุณสามารถ
บล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ต้ังโหมดโทรสารที่ไมตองการ
• ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
• ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภมูภิาค ในกรณี
ที่คุณลักษณะนี้ไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของทาน Junk Fax
Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะไมปรากฎใน
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบือ้งตน)

ตัง้โหมดโทรสารทีไ่มตองการ

ตามคาดีฟอลตแลว โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะ
เปด On (เปด) ถาทานไมไดสมคัรสมาชิกบริการรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการ
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โทรศัพทของทาน หรือไมตองการใชงานคุณลักษณะนี้ ทานสามารถปดการใช
งานคานี้ได

การตัง้โหมดโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่
ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) แลวจึง
กด ตกลง

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

ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ

การใสหมายเลขลงในรายการที่ไมตองการของทานสามารถทําไดสองวิธี โดย
ทานสามารถเลือกหมายเลขจากประวัติหมายเลขผูโทรของทาน หรือใสหมายเลข
ใหมเขาไปได หมายเลขตางๆ ในรายการที่ไมตองการของทานจะถูกบลอกหาก
โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) ถูกต้ังคาเปน On
(เปด)

การเลอืกหมายเลขจากรายการหมายเลขผูโทร
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่
ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตองการ) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Add Number to Junk List (เพ่ิมเลขหมายไปยังรายการ
ที่ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู How to Add (วิธีการเพิ่ม) จะปรากฏขึ้น
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5. กด  เพ่ือเลือก Select number from Caller ID history (เลือกหมาย
เลขจากบนัทึกหมายเลขผูโทร) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Add Numbers (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

6. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขท่ีสงโทรสารมา เมื่อหมายเลขที่ทานตองการบล็อก
ปรากฏขึ้น ใหกด ตกลง เพ่ือเลอืกหมายเลขน้ัน

7. เมื่อขอความแจงเตือน Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตอง
การ) ปรากฏขึ้น ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี
• ถาทานตองการเพิ่มหมายเลขอืน่ในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตอง

การ ใหทําตามขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6
• ถาใสหมายเลขเสรจ็แลว ใหกด ยอนกลบั

การใสหมายเลขทีจ่ะบลอ็กดวยตนเอง
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบือ้งตน) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่
ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตองการ) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Add Number to Junk List (เพ่ิมเลขหมายไปยังรายการ
ที่ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู How to Add (วิธีการเพิ่ม) จะปรากฏขึ้น

5. กด  เพ่ือเลือก Enter new number (ใสหมายเลขใหม) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Enter Junk Number (ใสหมายเลขที่ไมตองการ) จะปรากฏขึ้น

6. กดปุมหมายเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสารที่จะบล็อก แลวกด ตกลง
แนใจวาคุณใสหมายเลขผูโทรที่คุณตองการบล็อกถูกตอง ในโทรสารที่ไม
ตองการหลายๆ ฉบับ หมายเลขที่พิมพอยูที่สวนหัวของโทรสารตางจากหมาย
เลขผูโทรที่แทจริง

7. เมื่อขอความแจงเตือน Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตอง
การ) ปรากฏขึ้น ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี
• ถาคุณตองการเพิ่มหมายเลขอืน่ในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตอง

การ ใหทําตามขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6
• ถาใสหมายเลขเสรจ็แลว ใหกด ยอนกลบั

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากทานไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป ทานสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวจึง

กด ตกลง
เมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Junk Fax Blocker Set Up (การตั้งคาบล็อกโทรสารที่
ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Junk Fax Blocker (ตัวบล็อกแฟกซที่ไมตองการ) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Remove Number from Junk List (ลบเลขหมายออก
จากรายการที่ไมตองการ) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Remove Numbers (ลบหมายเลข) จะปรากฏขึ้น

5. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขทีบ่ล็อกไว เมือ่หมายเลขที่ทานตองการลบปรากฏ
ข้ึน ใหกด ตกลง เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น

การใชโทรสารผานอินเทอรเนต็โดยการใชโทรศพัทระบบ IP
phone

คุณอาจสมคัรสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึง่จะชวยใหคุณ
สามารถสงและรับโทรสารดวยเคร่ือง HP All-in-One โดยใชอินเทอรเน็ต วิธีนี้
เรียกวา การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet
Protocol - FoIP) คุณอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) หาก
คุณ:

• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มกีลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรทโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ ทานสามารถสงและรับโทรสารไดดวยการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรต 1-LINE ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One ไดเทาน้ัน หามตอ
เขากับพอรตอีเธอรเน็ต ซึง่หมายความวาการเชื่อมตอของทานกับ
อนิเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึง่จะมี
แจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติ) หรือผานบริษัทโทรศัพท

บริการ FoIP อาจทํางานไมถูกตองเมื่อเครื่อง HP All-in-One กําลังรับสงโทร
สารดวยความเร็วสูง (33600 bps) หากคุณประสบปญหาในการรับสงโทรสาร
ใหใชความเร็วโทรสารในระดับตํ่าลง ซึง่คุณสามารถทําไดโดยเปลี่ยนการตั้งคา
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก Fast (33600) (ดวน) (33600)
(ดีฟอลต) เปน Medium (14400) (ปานกลาง) (14400)
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คุณควรตรวจสอบกับทางบริษทัผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อใหแนใจวา
บริการโทรสารผานอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาวรองรับการรับสงโทรสาร หาก
บริษทัดังกลาวไมรองรับบริการโทรสาร คุณอาจประสบปญหาในการรับสงโทร
สารผานอินเทอรเน็ตเปนชวงๆ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

การหยดุรบัสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยดุรบัสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารทานกําลังจะสงหรือรับ หาก

HP All-in-One ไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด ยกเลกิ อีกครั้ง
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้นจะยกเลิก
การพิมพโทรสารสวนทีย่ังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลกิหมายเลขทีก่าํลงัโทร
▲ กดยกเลกิ เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู

การหยดุรับสงโทรสาร 191

กา
รโ
ท
รส
าร



บท 11

192 การใชคุณสมบตัิโทรสาร

การโท
รสาร



12 การพมิพรายงานและแบบฟอรม
เคร่ือง HP All-in-One จะใหทานสามารถพิมพรายงานและควบคุมไดเมื่อ
รายงานถูกสั่งพิมพโดยอัตโนมัติ ทานสามารถสั่งพิมพแบบฟอรมตางๆ ไดเชน
กระดาษที่มเีสนตารางและรายการตรวจสอบ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพรายงาน
• การพิมพแบบฟอรม

การพิมพรายงาน
เคร่ือง HP All-in-One จะใหทานสามารถพิมพรายงานและควบคุมไดเมื่อ
รายงานถูกสั่งพิมพโดยอัตโนมัติ ใชคุณลักษณะการรายงานนี้เพ่ือพิมพรายงาน
การทดสอบเครื่องและรายงานการรับสงโทรสาร

หมายเหตุ รายงานบางประเภทอาจไมมใีหบริการในประเทศ/ภมูภิาคของ
ทาน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• พิมพรายงานการโทรสาร

พมิพรายงานการทดสอบเครือ่ง
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ รายงานน้ีใหขอมูลที่มปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับบรรจุหมึกดวย

การพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา
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3. กด  เพ่ือไฮไลต Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) แลวจึง

กด ตกลง
HP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งแจงขอมูลดังตอไปนี้:
• ขอมลูผลติภณัฑ: ไดแก หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ และขอมลู

อ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภณัฑ
• ขอมลูการตรวจสอบ: รวมถึงหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร
• ขอมลูระบบจายหมกึพมิพ: แสดงระดับหมึกโดยประมาณของตลับบรรจุ

หมึกแตละอัน สถานะของตลับบรรจุหมกึ วันที่ใสตลับบรรจุหมึกแตละ
อัน และวันที่ท่ีตลับบรรจุหมึกนั้นๆ จะหมดอายุ

• รปูแบบของคณุภาพงานพมิพ: แสดงบล็อกสีทั้งหก ซึ่งหมายถึงตลับหมึก
พิมพแตละอัน หากบล็อกสีตางๆ มสีีเรียบสม่ําเสมอ แสดงวาไมมีปญหา
เรื่องคุณภาพการพิมพ หากบล็อกสีมเีสนริ้วหรือบางบล็อกหายไป ใหทํา
ความสะอาดหัวพิมพตามขั้นตอนทีอ่ธิบายไวใน “การทําความสะอาดหัว
พิมพ” ในหนา 210 หากบล็อกสียังมปีญหาหลังจากทําความสะอาดหัว
พิมพแลว ใหทําการปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพตามขั้นตอนที่อธิบายไวใน
“จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209 หากยังเกิดปญหาที่บล็อกสี หลังจาก
ทําความสะอาดและปรับตําแหนงแลว โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP

• ขอมลูเกีย่วกบั Bluetooth: แสดงการตั้งคาสําหรับอุปกรณ Bluetooth
• บนัทกึการทาํงาน: มขีอมลูที่อาจตองใชในการวินิจฉัย หากคุณตองติด

ตอฝายบริการลูกคาของ HP

พมิพรายงานการโทรสาร
คุณสามารถตั้งคาเคร่ือง HP All-in-One ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและ
รายงานการยืนยันของการรับหรือสงโทรสารแตละครั้งโดยอัตโนมัติ คุณยัง
สามารถสั่งพิมพรายงานระบบดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้จะมี
ขอมลูระบบท่ีเปนประโยชนเกีย่วกับเคร่ือง HP All-in-One
โดยคาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP All-in-One พิมพรายงานเฉพาะเมือ่มี
ปญหาในการรับสงโทรสารเทาน้ัน ขอความการยืนยันที่ระบผุลการสงโทรสารจะ
ปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร
• พิมพบนัทึกการรับสงโทรสาร
• พิมพรายงานอื่น

พมิพรายงานยนืยนัการโทรสาร

หากทานตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบติัการยืนยันโทรสารกอนท่ีจะสงโทร
สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (รับ
สง) อยางใดอยางหนึ่ง

คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึง่หมายความวาเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพรายงานยืนยนัสําหรับการสงและรับโทรสารแตละ
ครั้ง ขอความที่ระบุวาไดมกีารสงโทรสารเสร็จสมบรูณจะปรากฎเปนขอความ
สั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง

การใชัการยนืยนัโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Confirmation (การยืนยันโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากน้ันกด ตกลง

Off (ปด) ไมตองพิมพรายงานยืนยนัการโทรสาร เมื่อไมมีปญหาในการสงและรับ ซึง่จะตั้งไว
เปนคาดีฟอลต

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พมิพรายงานยืนยนัการสงโทรสารทุกชุด

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พมิพรายงานยืนยนัการรับโทรสารทกุชุด
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Send & Receive
(รับสง)

พมิพรายงานยนืยนัการรับสงโทรสารทุกชุด

เคลด็ลบั หากทานเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ
Send & Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความ
จํา ทานสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent
Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) กด  เพ่ือเลือก Image on
Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร) เลือก On
(เปด) จากเมนู Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการ
สงโทรสาร)

พมิพรายงานขอขัดของเมือ่รบัสงโทรสาร

คุณสามารถกําหนดคา HP All-in-One เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมติัเมือ่เกิดขอ
ขัดของขณะรับสงโทรสารได

วธิกีารตั้งคา HP All-in-One เพื่อพมิพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดย
อตัโนมตัิ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Error Report (รายงานขอผิดพลาดการรับสงโทร

สาร) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

Send & Receive
(รับสง)

เคร่ืองจะพิมพรายงานเมื่อเกดิขอขัดของใดๆ กต็ามเกีย่วกบัโทรสาร (คาดีฟอลต) ซึ่ง
จะตั้งไวเปนคาดฟีอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ทีเ่กิดขึ้นกับโทรสาร

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

เคร่ืองจะพิมพเมื่อเกิดขอขัดของในการสงโทรสาร

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

เคร่ืองจะพิมพเมื่อเกิดขอผดิพลาดในการรับ

พมิพบนัทึกการรบัสงโทรสาร

บนัทึกการรับสงโทรสารจะชวยใหคุณสามารถพิมพบนัทึกการรับสงโทรสารครั้ง
ลาสุดไดประมาณ 30 รายการ ในกรณีที่การรับสงโทรสารมีขอผิดพลาด จะมีการ
ระบขุอผิดพลาดเปนโคดขอผิดพลาดไวในบนัทึกการรับสงโทรสาร
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หากจําเปน (เชน เพ่ือวัตถุประสงคดานความปลอดภัย) คุณสามารถลบบันทึกทั้ง
หมดจากหนวยความจําไดอยางงายดาย ซึง่จะลบโทรสารที่บนัทึกไวใดๆ จาก
หนวยความจําดวย

วธิีการพิมพบนัทกึการรบัสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จากน้ันจึงกด ตกลง

เพ่ือพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร)

วธิีลบบนัทกึการรบัสงโทรสารออกจากหนวยความจาํ
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) จากน้ันจึงกด ตกลง

เมนู Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Clear Fax Log (ลางบนัทึกการรับสงโทรสาร) แลวจึงกด

ตกลง
เครื่องจะลบบันทกึการรับสงโทรสารและโทรสารอื่นๆ ท่ีถูกบนัทึกไวใน
หนวยความจํา

หมายเหตุ การลบบนัทึกการรับสงโทรสารจะไมลบบนัทึกหมายเลขผูโทรไป
ดวย หากตองการลบบนัทึกหมายเลขผูโทร ใหลบบันทึกการรับสงโทรสาร
แลวปดการทํางานของ HP All-in-One จากนั้นเปดทํางานใหม

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“รายงานบนัทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด” ในหนา 334

พมิพรายงานอืน่

คุณสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP All-in-One ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของโทรสารลาสุดที่สง หรือรายการหมายเลขลัดที่ต้ังไว
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การพมิพรายงานจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

Fax
Confirmation (การ
ยืนยนัโทรสาร)

คณุจะสามารถตัง้คาใหพมิพรายงานการยืนยนัไดโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ หากทานเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send &
Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความจํา ทานสามารถใสรูป
ภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent Confirmation (การยนืยนัการสง
โทรสาร) กด  เพื่อเลือก Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการ
สงโทรสาร) เลือก On (เปด) จากเมนู Image on Fax Send Report (รูปภาพใน
รายงานการสงโทรสาร)

Fax Error Report
(รายงานขอผิดพลาด
การรับสงโทรสาร)

คณุจะสามารถตั้งคาใหพิมพรายงานขอผิดพลาดไดโดยอัตโนมัติ

Image on Fax
Send Report (รูป
ภาพในรายงานการสง
โทรสาร)

หากคุณเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (รับ
สง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความจํา คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของ
โทรสารบนรายงาน Fax Sent Confirmation (การยนืยนัการสงโทรสาร) กด 
เพื่อเลือก Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร)
เลือก On (เปด) จากเมนู Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการ
สงโทรสาร)

Last Transaction
(รายการสุดทาย)

พมิพรายละเอียดเกีย่วกบัโทรสารทีส่งไปคร้ังลาสุด

Fax Log (ไฟลบันทึก
การสงโทรสาร)

พมิพสรุปเกี่ยวกบัโทรสารที่สงไปครั้งลาสดุ

Speed Dial List
(รายการหมายเลขลัด)

พมิพรายการหมายเลขลัดทีต่ั้งโปรแกรมไว คณุสามารถพิมพรายการนี้ไดโดยเลือก
Speed Dial List (รายการหมายเลขลัด) จากเมนู Speed Dial Setup (หมายเลข
ลัดรายบุคคล)

Caller ID Report
(รายงานหมายเลขผู
โทร)

ถาคุณสมัครสมาชิกบริการแสดงรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
รายงานน้ีจะพิมพรายการโทรสาร 30 รายการสดุทายที่คณุไดรับ รายงานจะแสดง
หมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลา และอาจรวมถงึชื่อผูสง ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัรูปแบบทีผู่ให
บริการโทรศัพทใชเพือ่สงขอมูลรหัสผูโทร

หมายเหตุ ไมรองรับคณุลักษณะน้ีในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีทีไ่มรองรับคุณ
ลักษณะน้ีในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโทร)
จะไมปรากฎในเมนู Print Report (พิมพรายงาน)

Junk Fax Report
(รายงานโทรสารทีไ่ม
ตองการ)

ถาคุณสมัครสมาชิกบริการรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการโทรศัพทของคณุ และได
กาํหนดหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการไว รายงานน้ีจะพิมพรายการหมายเลขโทรศัพท
ทีคุ่ณบล็อกไวออกมาดวย (จํานวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่คณุสามารถบล็อกไดจะ
แตกตางกนัตามรุน)

หมายเหตุ ไมรองรับคณุลักษณะน้ีในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีทีไ่มรองรับคุณ
ลักษณะน้ีในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ Junk Fax Report (รายงานโทรสารทีไ่มตอง
การ) จะไมปรากฎในเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน)

บท 12

198 การพมิพรายงานและแบบฟอรม

การพ
มิ
พ
รายงาน

แ
ละแ

บ
บ
ฟ
อรม



หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร” ในหนา 195
• “พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร” ในหนา 196
• “พิมพบันทึกการรับสงโทรสาร” ในหนา 196
• “การตั้งคาหมายเลขลัด” ในหนา 79
• “การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ” ในหนา 187

การพิมพแบบฟอรม
HP All-in-One ประกอบดวยแมแบบในตัวที่ทําใหคุณพิมพแบบฟอรมท่ัวไป
ได เชน กระดาษสมุดบนัทึกที่มีเสนตารางแบบแคบหรือกวาง กระดาษกราฟ
รายการตรวจสอบ และแผนโนตดนตร ีลงบนกระดาษธรรมดาขนาด letter หรือ
A4

การพิมพแบบฟอรมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา

เมนู ตัง้คา จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมดุจด

ที่พิมพได) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมดุจดที่พิมพได)
จะปรากฏข้ึน

4. กด  เพ่ือเลือกแบบฟอรมที่คุณตองการพิมพ แลวกด ตกลง
5. กด  หรือ  เพ่ือใสจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพ แลวกด ตกลง
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13 การบาํรงุรกัษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจดัฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนาและ
งานสแกนสะอาด ทานตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ทําความสะอาดหัวพิมพ หรือ
ปรับตําแหนงเครื่องพิมพเปนระยะ หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรักษา
เคร่ือง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบรูณ โปรดปฏบิัติตามขั้น
ตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การดูแลตลับบรรจุหมึก
• ระบบสงเสียงเพื่อการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง
• การลดการใชพลังงานเมือ่ปด HP All-in-One
• ปดเครื่อง HP All-in-One

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.hp.com/buy/supplies.

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดกระจก
• การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
• การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก

การทาํความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยน้ิวมอื รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมผีลตอการทํางานอยางถูก
ตองของคุณสมบติัตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนา)
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นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทําความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมติั และอาจมลีายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมติัสกปรก

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
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มแีถบกระจกอยูใตตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
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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การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One อยา
วางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวงั หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มสีวน
ผสมของแอลกอฮอล

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
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4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครื่องมอื)

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เคร่ืองพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณน้ี)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) ปรากฎขึ้น
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

เคลด็ลบั ทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมกึหรือไม

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193

การดแูลตลับบรรจหุมึก
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP All-in-One คุณตอง
ปฏบิติัตามข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่จอแสดงผล

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
• จัดระบบเครื่องพิมพ
• การทําความสะอาดหัวพิมพ
• การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

การเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
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หมายเหตุ ถาทานจะติดต้ังตลับบรรจุหมกึใน HP All-in-One เปนครั้งแรก
ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกท่ีมาพรอมกับเคร่ืองเทานั้น หมึกในตลับ
บรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพในการติดต้ัง
ครั้งแรก

หากทานยังไมมีตลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับ HP All-in-One ทานสามารถสั่ง
ซือ้ตลับบรรจุหมึกได โดยไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว
ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

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

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บบีดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนําตลบับรรจุหมกึสีดําออกจากเครื่อง ใหดันสลกัดานซายสุดข้ึน
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หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีนํ้าเงินออน (ฟา) สีน้ําเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวที่ตองการในสวนกลางของเครื่อง

1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดํา

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

4. ดึงตลับบรรจุหมกึออกจากชองใสโดยใหเขาหาตัวคุณ เพ่ือถอดตลับหมกึออก
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5. นําตลับบรรจุหมกึตลับใหมออกจากกลอง จับตัวตลับตรงที่จับ เลื่อนตลับใส
เขาไปในชอง
จับคูสีและรูปแบบของตลับบรรจุหมกึใหตรงกับสีและรูปแบบบนแครตลับ
หมึกพิมพ

6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาที่แลว

7. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมกึตลับบรรจุหมึก

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 215
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จดัระบบเครือ่งพมิพ
HP All-in-One จะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดต้ังตลับบรรจุ
หมกึระหวางการติดต้ังครั้งแรก HP All-in-One ยังปรับตําแหนงหัวพิมพ
ระหวางการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด ใช
คุณสมบติัน้ีเมือ่รายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนร้ิวหรือเสนขาวในบล็อกสี

ถายังมีปญหาดานคุณภาพการพิมพหลังจากปรับตําแหนงเครื่องพิมพแลว ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ หากยังพบปญหาคุณภาพในการพิมพหลังจากการปรับ
ตําแหนงและทําความสะอาด โปรดติดตอศูนยบริการของ HP

การปรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา

เมนู ตัง้คา จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื)แลวจึงกดตกลง

เมนู Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Align Printer (Align printer (ปรับตําแหนง

เคร่ืองพิมพ))แลวจึงกดตกลง
5. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด

ของเครื่องพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
ขอความแสดงความสําเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาคุณใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตําแหนง
เคร่ืองพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวที่ยัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับบรรจุ
หมกึอาจเสีย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/
support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของคุณ แลวคลิก
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมลูในการโทรติดตอศูนย
บริการดานเทคนิค

6. กด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ
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การปรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
4. คลิก Align the Printer (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210

การทาํความสะอาดหวัพมิพ
ทําตามขั้นตอนนี้เมือ่รายงานการทดสอบเครือ่งแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวใน
บล็อกสี หามทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉดีหมึกสั้นลง

วธิทีําความสะอาดหวัพมิพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ) แลวจึงกด

ตกลง
เครื่อง HP All-in-One จะทําความสะอาดหัวพิมพและพิมพหนาเอกสารที่
ทานสามารถนํากลับมาใชใหมหรือทิ้ง

บท 13
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การทาํความสะอาดหัวพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เคร่ืองพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณน้ี)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) ปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเคร่ืองมือ)
4. คลิก Clean the Print Head (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
5. ปฏบิติัตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่คุณพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
ถาคุณภาพงานพิมพยังไมดีหลังจากที่ทําความสะอาดหัวพิมพ ใหลองปรับ
ตําแหนงเครื่องพิมพ หากยังพบปญหาในการพิมพหลังจากทําความสะอาด
และปรับตําแหนงแลว กรุณาติดตอศูนยบริการของ HP

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 209

การทาํความสะอาดแถบตลบับรรจหุมกึ
ทําความสะอาดแถบสีทองแดงบนตลับบรรจุหมึกหากมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึ
ทั้งหมดแลวมขีอความปรากฏบนจอแสดงผลแจงวาตลับหมึกหายไปหรือชํารุด
เสียหาย

กอนทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก ใหถอดตลับบรรจุหมึกออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับบรรจุหมึกหรือชองใสตลับบรรจุหมึก แลวจึง
ใสตลับบรรจุหมกึเขาไปใหม หากคุณยังไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหาย
หรือเสียหาย ใหทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก หากยังไดรับขอความหลัง
จากทาํความสะอาดแถบสัมผัสแลว แสดงวาคุณจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
ใหนําตลับบรรจุหมกึนั้นออกมาดูระยะส้ินสุดการรับประกันที่ดานลาง หากยังไม
ถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับตลับบรรจุ
หมกึสําหรับเปลี่ยนใหม
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คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

• นํ้ากลั่น นํ้ากรอง หรือนํ้าด่ืม (นํ้าประปาอาจมีสารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับบรรจุหมึกได)

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรอืแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ น้ํายาเหลาน้ันอาจทําใหตลับบรรจหุมกึหรืออ
HP All-in-One เสียหาย

วธิทีําความสะอาดแถบตลบับรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว
2. ยกฝาครอบตลับหมึกพิมพข้ึน
3. บบีดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกท่ีคุณตองการทําความสะอาด แลวดัน

สลักข้ึน

หมายเหตุ หามนําตลับบรรจุหมกึออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับ
ใหนําตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องเพ่ือทําความสะอาดทีละตลับ อยาวาง
ตลับบรรจุหมกึไวภายนอกเครื่อง HP All-in-One นานกวา 30 นาที

4. ตรวจสอบแถบตลับบรรจหุมกึวามีหมกึหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบบีน้ําให

ผาเปยกหมาดๆ

หมายเหตุ จับดานขางของตลับบรรจุหมกึ หามสัมผัสแถบสีทองแดงดวย
มอืหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากผายางหรือผาที่ไมมสีวนผสมของสําลี

6. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง

บท 13
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7. ใสตลับบรรจุหมกึเขาไปในชองแลวกดสลักสีเทาจนกวาจะไดยินเสียง
คลิกเมือ่เขาที่

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับบรรจุหมกึอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การขจดัหมกึออกจากผวิหนงัและเสือ้ผา
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมึกออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผวิ การขจัด

ผิวหนัง ลางบริเวณนั้นดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชนํ้าเย็นทุกครั้งในการขจัดหมึกออกจากเสื้อผา นํ้าอุน
หรือนํ้ารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเนื้อผาได

ระบบสงเสียงเพือ่การดแูลรักษาเครือ่งดวยตนเอง
HP All-in-One จะมเีสียงเครื่องยนตทํางานหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําการดูแลรักษา
การทํางานตางๆ เชน การเติมหมึกในอุปกรณหัวพิมพหรือการทําความสะอาดหัว
พิมพ นี่จัดวาเปนการทํางานโดยปกติและมคีวามจําเปนเพ่ือให HP All-in-One
ผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพดีท่ีสุด

ขอควรระวงั ขอความบนจอแสดงผลจะแจงใหทานทราบวา เครื่อง
HP All-in-One กําลังทําการดูแลรักษา หามถอดปลั๊กของอุปกรณน้ีในชวง
เวลานี้

การลดการใชพลงังานเมื่อปด HP All-in-One
เมื่อปดการใชงาน HP All-in-One จะยังคงมกีารใชพลังงานในปริมาณหนึ่งอยู
เราสามารถลดการใชพลังงานไดเปดโหมด Federal Energy Management
Program (FEMP)

หมายเหตุ เมื่อ HP All-in-One อยูในโหมด FEMP ผลิตภณัฑจะใชเวลา
นานกวาปกติในการเปดเครื่อง

ในการเปดใชโหมด FEMP
▲ ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา HP All-in-One จะปด

ระบบสงเสียงเพื่อการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง 213
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ปดเครือ่ง HP All-in-One
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP All-in-One คุณตองปดเคร่ืองใหถูก
ตองโดยใชปุม เปด ที่อยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP All-in-One ดวยการดึงปลั๊ก
ไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม

บท 13
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14 รานคาผลติภณัฑหมกึพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับบรรจุหมกึ โปรดดูไดที่เอกสารประกอบที่มากับ
HP All-in-One ทานยังสามารถใชซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือคนหาหมายเลขสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมท้ังหมดได ทาน
สามารถสั่งซื้อตลับบรรจุหมกึทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ ทานยัง
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซือ้
ตลับบรรจุหมกึใหมที่ถูกตองสําหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับบรรจุ
หมกึได

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของ
คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภมูิภาค ในกรณีที่ไมมีใหบริการในประเทศ/ภมูภิาคของทาน โปรด
ติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับบรรจุหมกึจากผูจัดจําหนายของ HP ในทอง
ถิ่นของทาน

การสัง่ซือ้ตลบับรรจหุมกึจากหนาจอเดสกทอ็ปของคณุ
▲ คลิกไอคอน Shop for HP Supplies (รานคาผลิตภัณฑ HP) บนหนาจอ

เดสกท็อปของคุณเพื่อเช่ือมตอกับ HP SureSupply คุณจะเห็นรายการ
ผลิตภณัฑ HP ของแทที่ใชรวมกับอุปกรณของคุณได รวมทั้งตัวเลือกตางๆ
เพ่ือใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่คุณตองการไดอยางสะดวก (ตัวเลือกจะแตกตาง
กันไปตามแตละประเทศ/ภูมภิาค)
หากคุณลบไอคอนนี้จากหนาจอเดสกท็อป ใหคลิกเมนู Start (เริ่มตน) ช้ี
เลือกโฟลเดอร HP แลวคลิก Shop for Supplies (รานคาผลิตภัณฑ HP)
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การสัง่ผลติภณัฑการพิมพของ HP ผาน HP Solution Center
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

บรรจุหมกึ)
หมายเลขการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซือ้ออนไลน)
HP จะสงขอมลูเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภณัฑ ระดับหมกึพิมพท่ีกําหนดใหกับผูจัดจําหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่คุณตองการจะมกีารเลือกไวลวงหนาแลว คุณสามารถเปลี่ยน
จํานวน เพ่ิมหรอืลบรายสินคาออก และชําระเงนิ
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15 การแกไขปญหาเบือ้งตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• คําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
• การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับโทรสาร
• ขอผิดพลาด

คาํแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอแนะนําสําหรับการใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การแกปญหากระดาษติด
• การทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมติั

ปญหาดานการสือ่สารผานการเชือ่มตอ USB 

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของเครือขาย โปรดดู “การ
แกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236 หากตองการทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารโดยใชการดหนวยความจํา กลอง
PictBridge หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้งตนของ
การดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา” ในหนา 269
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หากHP All-in-Oneและคอมพิวเตอรมกีารเชื่อมตอดวย USB และไมมกีารสื่อ
สารกันและกัน ใหปฏิบติัดังตอไปนี้

• การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม
เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย
ไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนนดีแลว กด
ปุม เปด เพ่ือเปดเคร่ือง HP All-in-One

• ตรวจเช็คสาย USB หากคุณใชสายเคเบลิเสนเกา เครื่องอาจทํางานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบลิเขากับผลติภัณฑอ่ืนเพ่ือดูวาสาย USB ใชงานไดหรือ
ไม หากคุณประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบ
วาสายเคเบลิไมยาวเกินกวา3 เมตร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจากHP All-in-Oneกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP All-in-Oneแลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหนึ่ง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว หลังจาก
เช่ือมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่องHP All-in-Oneแลวเปดใหม
อีกครั้ง

• หากคุณตอเช่ือมตอเครื่องHP All-in-Oneผานทางฮับ USB ตองตรวจดูวา
ไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยัง
คอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร คุณอาจตองถอดสายของผลิตภณัฑรุน
เกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน
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• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจาก
ที่ทําการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
เคร่ืองHP All-in-Oneแลวเปดใหม

• หากจําเปน ใหนําซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP All-in-One ออก แลวติด
ต้ังอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 233

ขอมลูเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพิมพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมกึ HP และใหมคุีณภาพการ
พิมพสม่ําเสมอ

• ติดต้ังตลับบรรจุหมกึตามวันท่ีหรือกอนวันที่ ติดต้ังภายใน ซึ่งพิมพอยูบนซอง
บรรจุตลับหมกึ

• เก็บตลับบรรจุหมกึทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา จน
กวาจะใชงาน

• ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด ที่อยูบนอุปกรณ หามปดเคร่ือง
โดยปดสวิตชที่ปลั๊กพวง หรือดึงปลั๊กออกจาก HP All-in-One ถาคุณปด
HP All-in-One ไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตําแหนงที่ถูกตอง

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

กวาจะมีตลับบรรจุหมกึใหมสํารองพรอมติดต้ัง
หากคุณจัดสง HP All-in-One ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดอุปกรณแลว
โดยกดปุม เปด เพ่ือปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี้ ตองแนใจดวยวาไมได
ถอดตลับบรรจุหมึกออก การกระทําเชนนั้นจะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซมึ
ออกจากชุดหัวพิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพเมือ่คุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทํา

ใหตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมกึอยางระมดัระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือ

จบัอยางไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกิดปญหาการพิมพช่ัวคราว
ได

ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ
HP All-in-One ถูกออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดดีกับกระดาษเกือบทุกประเภท
ทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซือ้ในปริมาณมาก หาประเภทกระดาษที่ใช
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งานไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบมาเพื่อใหไดงาน
พิมพคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้ ใหปฏบิัติตามขอแนะนําเหลานี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป ที่มีเนื้อกระดาษมนั หรือท่ียืดงาย กระดาษดัง
กลาวอาจถูกดึงเขาทางชองกระดาษอยางผิดปกติ ทําใหเกิดปญหากระดาษ
ติด

• ควรเก็บสื่อภาพถายในบรรจุภัณฑเฉพาะภายในถุงพลาสติกที่ปดซ้ําไดและ
วางบนพื้นเรียบในที่แหงและเย็น เมื่อพรอมจะพิมพงานแลว ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ทานต้ังใจจะใชออกมาในทันที เมื่อพิมพเสร็จแลว ใหใสกระดาษ
ภาพถายที่ไมใชกลับเขาถุงพลาสติก

• ควรจับที่ขอบของกระดาษภาพถายเสมอ เพราะรอยนิ้วมือบนกระดาษภาพ
ถายอาจลดคุณภาพงานพิมพ

• หามใชกระดาษที่มเีน้ือหาเกินไป เพราะจะทําใหพิมพรูปภาพหรือขอความ
ออกมาไมถูกตอง

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดทเดียวกัน

• เก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือในหนังสือสําหรับจัดเก็บ
เพ่ือปองกันไมใหสีไหลซึมเมือ่เวลาผานไปเพราะความชื้นสูง ใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus เพ่ือใหงานพิมพที่ดีที่สุด

ขอแนะนาํสําหรบัการใชตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิ
ทําตามขั้นตอนงายๆ เหลานี้เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาทีพ่บบอยเมื่อใชตัวปอนเอกสาร
อัตโนมติั

• ดึงลวดเย็บกระดาษหรือที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
• แนใจวากระดาษไมหนาหรือบางจนเกินกวาที่เครื่องHP All-in-Oneจะใช

งาน
• อยาใสกระดาษในถาดของตัวปอนเอกสารมากเกินไป ตัวปอนกระดาษ

อตัโนมัติสามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมากถึง 50 แผน
หรือกระดาษขนาด legal 35 แผน

• หามใชกระดาษที่โคงงอหรือมเีนื้อกระดาษหลุดลุย ถาคุณตองใชกระดาษที่
ถูกนําออกจากหวงเย็บเลม ใหตัดเล็มขอบกระดาษ

• หามใสภาพถายในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เพราะตัวปอนเอกสารอัตโนมติั
อาจทําใหภาพถายเสียหายได ควรวางภาพถายลงบนกระจกเพื่อสแกนหรอื
ทําสําเนา
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• แนใจวาตัวกั้นกระดาษดานกวางในถาดตัวปอนเอกสารพอดีกับกระดาษโดย
ไมทําใหกระดาษโคงงอ

• วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

การแกปญหากระดาษตดิ
หากกระดาษนั้นไดใสในถาดปอนเขา คุณอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูออกมา
จากฝาครอบดานหลัง HP All-in-One
กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมติัได การกระทําทั่วไปตางๆ สามารถ
ทําใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได

• การใสกระดาษมากเกินไปในถาดตัวปอนเอกสาร ตัวปอนเอกสารอตัโนมัติ
สามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมากถึง 50 แผน หรือ
กระดาษขนาด legal 35 แผน

• การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับ HP All-in-One
• การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่ HP All-in-One

กําลังปอนกระดาษ

การนาํกระดาษทีติ่ดออกจากอปุกรณการพมิพสองหนา
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ใหกดลงที่แถบทางดานซายและดานขวาของอุปกรณการพิมพสองหนา นํา

อุปกรณการพิมพสองหนาออกโดยการดึงออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาของ
HP All-in-One อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติด
ออกจากอุปกรณการพิมพสองหนาของ HP All-in-One เสมอ
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

4. หากนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหทําตามขั้นตอนท่ี 5
หากยังนํากระดาษที่ติดออกมาไมได ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
a. เปดอุปกรณการพิมพสองหนาโดยการดึงแถบขึ้น
b. นํากระดาษออกจากดานในของอุปกรณการพิมพสองหนา
c. ปดอุปกรณการพิมพสองหนาโดยการกดแถบลงไปจนกระทั่งล็อคเขาที่

5. เปล่ียนอุปกรณการพิมพสองหนา คอยๆ ดันอุปกรณการพิมพสองหนาจน
กระทั่งล็อคเขาตําแหนง

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

การนาํกระดาษตดิออกจากตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ

ขอควรระวงั อยายกฝาปดของ HP All-in-One ข้ึนและพยายามนําเอกสารที่
ติดอยูออกจากกระจก ทานอาจทําใหเอกสารตนฉบบัเสียหายได

1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดตัวปอนเอกสาร
2. ยกฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติข้ึน
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3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

4. คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติออก

ขอควรระวงั ถากระดาษขาดขณะที่กําลังดึงออก ใหตรวจดูวามีเศษ
กระดาษที่ฉกีขาดหลนอยูภายในตัวปอนหรือไม หากทานไมนําเศษ
กระดาษที่ติดอยูออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อาจทําใหมกีระดาษติด
มากขึ้น

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ไดยินเสียงดังคลิกเมื่อปดฝาครอบ

การทาํความสะอาดตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิ
ถาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติดึงกระดาษครั้งละหลายแผนหรือไมดึงกระดาษ
ธรรมดา คุณอาจตองทําความสะอาดลูกกลิ้งและแผนค่ัน ยกฝาของตัวปอน
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เอกสารอัตโนมติัข้ึนเพ่ือเขาถึงตัวดึงกระดาษดานใน จากนั้นทําความสะอาดลูก
กลิ้งหรือแผนค่ัน แลวจึงปดฝา

การทาํความสะอาดลกูกลิง้หรอืแผนค่ัน
1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ยกตัวปอนเอกสารอัตโนมติัข้ึน

ทําใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง และแผนค่ัน ตามที่แสดงดานลาง

1 ลูกกลิ้ง

2 แผนคั่น

3. ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด จากน้ันบิดผาใหแหง
4. ใชผานั้นเช็คสิ่งที่ตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน
5. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมติั

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตดิตัง้ฮารดแวร
ในสวนน้ีประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ HP All-in-One
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบลิ USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถา
ทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมีคําสั่งปรากฏบนหนา
จอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:

วธิกีารแกปญหาเบือ้งตนสาํหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
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4. ปด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เคร่ือง HP All-in-One ไมทํางาน
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมปีญหาในการใช HP All-in-One รวม

กับคอมพิวเตอร
• จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง
• ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตําแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว
• การวัดคาที่ไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม
• เคร่ือง HP All-in-One ไมพิมพงาน
• ฉันไดรับขอความบนจอภาพแจงใหติดต้ังโมดูลพิมพสองดาน
• ฉันไดรับขอความบนหนาจอวามีกระดาษติดหรือหัวพิมพมสีิ่งกีดขวาง

เครือ่ง HP All-in-One ไมทาํงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับเครื่อง HP All-in-One และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาดังที่แสดงดานลางนี้ เสียบสายไฟเขากับเตา
รับที่ตอสายดิน ขยับที่ฉนวนหุมหรือแผงเตารับไปมา

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับท่ีตอสายดิน

• หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงาน
อยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเคร่ือง HP All-in-One เขากับเตารับที่ตอ
สายดินโดยตรง

• ตรวจสอบเตารับเพื่อใหแนใจวาเตารบัทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊ก
ของอุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมไีฟเขาหรือไม หากไฟไม
เขา แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับที่มีสวิตช ใหตรวจดูวา
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

วธิแีกไข: เครื่อง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม เปด
เร็วเกินไป กดปุม เปด หน่ึงครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให
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HP All-in-One เปดเครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ ทาน
อาจตองปดอุปกรณ

คาํเตอืน หาก HP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมีปญหาขัด
ของ ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากชองเสียบและติดตอ HP ไปที่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอรับทราบขอมลูหรือโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค

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

สาเหตุ: มกีารเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เช่ือมตอสาย USB กอนที่จะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเคร่ือง
HP All-in-One กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One
ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาที่ดาน
หลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One
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จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ: คุณอาจเลือกภาษาไมถูกตองเมือ่ต้ังคา HP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คา
กําหนด) ไดตลอดเวลา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 28

ฉนัไดรบัขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว

สาเหตุ: บรรจุกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ (เชน กระดาษสี
กระดาษที่มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท)

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

ถาการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซน็เซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรองใหติดตอฝายสนับสนุนของ HPไปที่www.hp.com/supportเมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของคุณ แลวคลิกContact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมลูในการโทรติดตอศูนยบรกิารดานเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 209

การวดัคาทีไ่มถกูตองจะแสดงทีเ่มนบูนจอแสดงผลของแผงควบคุม

สาเหตุ: คุณอาจเลือกประเทศ/ภูมภิาคท่ีไมถูกตอง เมื่อต้ังคา
HP All-in-Oneประเทศ/ภมูิภาคที่คุณเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาดกระดาษ
ที่ปรากฏบนหนาจอ

วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาประเทศ/ภมูิภาคไดจากเมนู
Preferences (คากําหนด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 28

เครือ่ง HP All-in-One ไมพิมพงาน
สาเหตุ: HP All-in-Oneและคอมพิวเตอรไมมีการสือ่สารกันและกัน
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วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางHP All-in-Oneและ
คอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217

สาเหตุ: เพราะอาจมีปญหากับตลับหมึกพิมพหน่ึงตลับหรือมากกวา

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมหีมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การดูแลตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneอาจไมมกีระดาษ
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

ฉนัไดรบัขอความบนจอภาพแจงใหตดิต้ังโมดูลพิมพสองดาน

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถามีการติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหถอดออก
และติดต้ังใหมเพ่ือที่จะติดต้ังใหม ใหกดปุมที่อยูบนดานแตละดานของ

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 229
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อุปกรณ แลวดันอุปกรณเขาไปในดานหลังของHP All-in-Oneจนกระทั่งได
ยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

ถาไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหติดต้ังอุปกรณที่ดานหลัง
ของHP All-in-One

ฉนัไดรบัขอความบนหนาจอวามกีระดาษตดิหรอืหัวพิมพมสีิ่งกดีขวาง

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก แลวปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอแสดง
ผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพ

วธิแีกไข: อาจมีวัสดุหีบหออยูภายใน HP All-in-One ปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางชุด
หัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง
ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนิน
การตอ

วธิกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการตดิตัง้ซอฟตแวร
อานสวนน้ีเพ่ือแกไขปญหาทีอ่าจพบในการติดต้ังซอรฟแวร HP All-in-One

บท 15
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิด

ข้ึน
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นตํ่าปรากฏขึ้น
• มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
• ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart

เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพวิเตอรแลว ไมมอีะไรเกดิขึ้น

สาเหตุ: การติดต้ังไมรันโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ังได
ดวยตนเอง

การเริม่การติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. จาก Windows ในเมน ูStart (เร่ิมตน) ใหคลิก Run (รัน) (หรือคลิก

Accessories (อุปกรณเสริม) แลวคลิก Run (รัน))
2. ในกรอบโตตอบ Run (รัน) ใหปอน d:\setup.exe แลวคลิก OK

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของคุณไมไดระบเุปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษร
ของไดรฟที่เหมาะสม

หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่าํปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชือ่มตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบวุาเช่ือมตอ USB
ไดเสร็จสมบรูณ เคร่ืองหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ USB ลมเหลว
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวา HP All-in-One เปดอยู แลวลองเชื่อมตอ USB
อีกครั้ง

การลองเชือ่มตอ usb อกีครัง้
1. ถอดปลั๊กไฟ HP All-in-One ออก จากน้ันเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตอใหมอีกครั้ง หากยังใชงานไม
ได ใหทําข้ันตอนตอไป

4. ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบลิ USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
• ถอดสาย USB และเสียบใหมอีกครั้ง หรือลองเสียบสาย USB ลงใน

พอรต USB อื่น
• หามเชื่อมตอสาย USB เขากับแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาสาย USB ตองมคีวามยาวไมเกิน 3 เมตร
• หากที่เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณมีสาย USB ตออยูหลายสาย คุณ

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 233

ปรากฏขอความวามขีอผดิพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึน้

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

วธิแีกไข: พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้น ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด ทาน
อาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ

บท 15
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แอพพลิเคชันไฟล HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียู
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 233

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
C7200 All-in-One series แลัวคลิก Product Registration (การลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ)

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียูเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือม

ตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบรูณ

2. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Photosmart
C7200 All-in-One series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

3. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก
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5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ใน
ไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา
จอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมใีหในคูมอืการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ
HP All-in-One

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอร
ของทาน

8. กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเคร่ือง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบรูณ

9. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมนู Start
(เร่ิมตน) ของ Windows

1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) Settings (การตั้ง
คา) Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบ
คุม))

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก
Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))

3. เลือก HP Photosmart All-in-One Driver Software (ซอฟตแวร
HP Photosmart All-in-One) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยน
แปลง/เอาออก)
ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

บท 15
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6. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
คุณแลวจึงเร่ิมใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมอืการติดต้ัง
ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมนู Start
(เริ่มตน) ของ Windows

1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
4. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เคร่ืองคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. การเริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับ HP All-in-One อีกครั้ง
6. เลือก Install (ติดต้ัง)
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอืการติด

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของ

คอมพิวเตอรทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)
2. เมื่อไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอื

การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
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วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลาย
อีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One
แลวเปดใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครอืขาย
สวนนี้จะกลาวถงึปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย
• การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย
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การแกไขปญหาเบือ้งตนการตดิตัง้เครอืขายแบบใชสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง

เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
สาเหตุ: สายเคเบิล้ตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันอยางถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง
• สายเคเบลิระหวางHP All-in-Oneและฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลทีต่อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกบัอินเทอรเน็ต

ของHP All-in-One(ถามี)

สาเหตุ: ต้ังคาการด Local Area Network (LAN) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ไดรับการติดต้ังไวอยางถูก
ตอง

การตรวจสอบการด LAN (Windows 2000 และ XP)
1. คลิกขวาท่ี My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
2. ในกรอบโตตอบ System Properties (คุณสมบติัของระบบ)

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

Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)
5. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

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

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

4. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

สาเหตุ: คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู

วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูหรือไม

วธิกีารตรวจดูวาทานเชื่อมตอเครอืขายอยูหรอืไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเธอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและดาน

ลางของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One ไฟสัญญาณจะระบสุิ่งตอไปนี้
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณ

เช่ือมตอกับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หาก
ไฟสัญญาณดานบนน้ีปดอยู แสดงวาไมมกีารเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับ
ขอมูลผานเครือขาย

วธิกีารสรางการเชื่อมตอเครอืขายทีท่าํงาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบลิจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา

เตอร หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP All-in-One

แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม On (เปด) บนแผงควบคุมเพื่อปด
HP All-in-One และกดปุมเดิมอีกครั้งเพื่อเปดเครื่อง นอกจากนี้ ใหปด
ไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

สาเหตุ: กอนหนานี้สามารถเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับเครือขาย แต
ขณะนี้ไมเช่ือมตอ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-One, เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอรรอ 30
วนิาทีเปดเราเตอรกอน แลวจึงเปดHP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเช่ือมตอกับเครอื
ขายเดียวกัน
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วธิแีกไข: ลองเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูบนHP All-in-Oneหาก
ตองการหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 61
• “การใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว)”

ในหนา 65

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่องHP All-in-One

สาเหตุ: คุณไมมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอเครอืขายของทานทาํงานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเคร่ือง HP All-in-One

แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One
และกดปุมเดิมอีกคร้ังเพื่อเปดเครื่อง นอกจากนี ้ใหปดไฟบนเราเตอร
หรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา
เตอร หรือฮับวามกีารเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายที่มี
สายเคเบลิอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหตุ: สายเคเบิล้ตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันอยางถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง:
• สายเคเบลิระหวางHP All-in-Oneและฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลทีต่อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกบัอินเทอรเน็ต

ของHP All-in-One(ถามี)
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สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมใหHP All-in-Oneของคุณเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneแลวรีบตูเครื่อง
คอมพิวเตอรใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรช่ัวคราว แลวติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneใหมคุณสามารถเปดใช
งานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จส้ินแลวถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณ
ตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneแลวรีบตูเคร่ืองคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟ
รวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneอีกครั้งคุณสามารถ
เปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครัง้หลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลวถา
คุณยังเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-Oneเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ HP All-in-One จะใชงานไมไดระหวางการใช VPN อยาง
ไรก็ตาม งานพิมพจะบันทึกไวในคิวการพิมพ เมือ่คุณออกจากการใช
VPN งานพิมพในคิวการพิมพจะพิมพออกมาตอ

การแกไขปญหาเบือ้งตนการตดิตั้งแบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถงึปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย ตรวจสอบขอ
ความแสดงขอผิดพลาดเฉพาะจากจอแสดงผลของเครื่อง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ระหวางการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณจะไมเห็น SSID (ช่ือเครือขาย) แสดง

ข้ึน
• สัญญาณออน
• ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางการตั้งคา
• กุญแจ WEP ไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
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• รหัสผานไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง

ระหวางการตัง้คาเครอืขายไรสาย คุณจะไมเห็น SSID (ชือ่เครอืขาย) แสดงขึ้น

สาเหตุ: เราเตอรไรสายไมไดสงสัญญาณชื่อเครือขาย (SSID) เพราะตัว
เลือกBroadcast SSIDปดอยู
วธิแีกไข: เขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และเปดตัวเลือกBroadcast
SSIDสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และตรวจ
สอบการต้ังคา Broadcast SSID ใหดูในคูมอืผูใชที่มาพรอมกับเราเตอรไร
สาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 48

สาเหตุ: เราเตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร
(เฉพาะกิจ) อยูหางจากHP All-in-Oneเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวน

วธิแีกไข: เพ่ือใหไดสัญญาณที่ดีระหวางเคร่ืองHP All-in-Oneกับเรา
เตอรไรสาย (โครงสรางพ้ืนฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) คุณ
อาจตองลองทดสอบดูเล็กนอยสมมติวาอุปกรณทํางานถูกตอง ใหลองทําตาม
สิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• หากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเครื่อง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
• หากมวีัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสือโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหนําสิ่งกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเคร่ือง
HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรหรือเราเตอรไรสาย

• หากมโีทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ปลอยสัญญาณ
วิทยุความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวให
ไกลออกไปเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ให
ยายออกหางจากผนัง

สาเหตุ: ช่ือเครือขาย (SSID) อาจอยูที่ดานลางของรายชื่อ SSID ท่ีแสดง
ในเวลาที่ติดต้ังHP All-in-Oneบนเครือขายไรสาย
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วธิแีกไข: กด เพ่ือเลื่อนไปยังดานลางของรายการรายการประเภทโครง
สรางพื้นฐานจะมรีายชื่อยูอนัดับตนๆ แลวจึงตามดวยรายการประเภทเฉพาะ
อยาง

สาเหตุ: สายเคเบลิอีเทอรเน็ตเช่ือมตอกับHP All-in-One
วธิแีกไข: เมื่อสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเสียบอยูกับHP All-in-Oneวิทยุไรสาย
จะปด ใหถอดสายเคเบลิอีเทอรเน็ต

สญัญาณออน

สาเหตุ: HP All-in-Oneอยูหางจากเราเตอรไรสายเกินไป หรือมีสัญญาณ
รบกวน

วธิแีกไข: เพ่ือใหไดสัญญาณที่ดีระหวางเครื่องHP All-in-Oneกับเรา
เตอรไรสาย คุณอาจตองลองทดสอบดูเล็กนอยสมมติวาอุปกรณทํางานถูก
ตอง ใหลองทําตามสิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเคร่ือง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
• หากมีวัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสอืโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหนําส่ิงกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเครื่อง
HP All-in-One และเครือ่งคอมพิวเตอรหรอืเราเตอรไรสาย

• หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีปลอยสัญญาณ
วิทยุความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวให
ไกลออกไปเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ให
ยายออกหางจากผนัง

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางการตัง้คา

สาเหตุ: อุปกรณเครื่องนี้ไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขาย เชน เราเตอรไรสายสําหรับ
เครือขายโครงสรางพื้นฐาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเครือขายเฉพาะ
กจิสําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปดเราเตอรไรสาย ใหดูเอกสารที่มา
พรอมกับเราเตอรไรสายของคุณ

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดรับสัญญาณ
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วธิแีกไข: ยายเราเตอรไรสายและคร่ืองHP All-in-Oneใหอยูใกลกันมาก
ข้ึนจากนั้น รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 47

สาเหตุ: ถาคุณใสช่ือเครือขาย (SSID) ดวยตัวเอง อาจใสไมถูกตอง
วธิแีกไข: รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกคร้ัง แลวใสช่ือเครือขาย
(SSID) ดวยความระมดัระวังโปรดจําไววา SSID คํานึงถึงตัวอักษรพิมพ
ใหญและเล็กดวย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 48

สาเหตุ: การตั้งคาสําหรับการกรองที่อยู MAC สามารถเปดใชงานไดใน
เราเตอรไรสาย

วธิแีกไข: ปดการทํางานของการกรองที่อยู MAC จนกวา
HP All-in-Oneจะเช่ือมตอเครือขายไดสําเรจ็ถาคุณเปดการทํางานของการ
กรองที่อยู MAC บนเราเตอรไรสาย ตองแนใจวาที่อยู MAC ของ
HP All-in-Oneอยูในรายชื่อของที่อยู MAC ที่ยอมรับได

กญุแจ WEP ไมถกูตองระหวางการติดตัง้แบบไรสาย
สาเหตุ: ถาคุณกําลังใชระบบความปลอดภัยของ WEP คุณอาจใสกุญแจ
WEP ไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
วธิแีกไข: ระหวางการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสกุญแจ WEP ไมถูก
ตองเราเตอรไรสายบางเครื่องใหกุญแจ WEP ถึงสี่ชุดHP All-in-Oneใช
กุญแจ WEP ชุดแรก (ซึง่เราเตอรไรสายเลือกใหเปนกุญแจ WEP ดีฟอลต)
ทําการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และตองแนใจวาไดใชกุญแจ WEP ที่เรา
เตอรไรสายใหมาใสกุญแจ WEP ใหตรงกับที่ปรากฏในการตั้งคาเราเตอร
ไรสายกุญแจ WEP จะคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ถาคุณไมรูกุญแจ WEP ใหดูเอกสารที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายเพื่อจะได
ทราบวิธีเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวของเราเตอรคุณสามารถหากุญแจ
WEP โดยการใชคอมพิวเตอรบนเครือขายไรสายล็อกเขาสูเว็บเซริฟเวอร
แบบฝงตัวของเราเตอร
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รหสัผานไมถกูตองระหวางการติดตั้งแบบไรสาย

สาเหตุ: ระหวางการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสรหัสผาน WPA ไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ทําการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และใสรหัสผานใหถูกตอง
สําหรับรหัสผาน ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กมคีาตางกัน

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมใหHP All-in-Oneของคุณเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneแลวรีบตูเครื่อง
คอมพิวเตอรใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรช่ัวคราว แลวติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneใหมคุณสามารถเปดใช
งานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จส้ินแลวถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณ
ตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneแลวรีบตูเคร่ืองคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟ
รวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneอีกครั้งคุณสามารถ
เปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครัง้หลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลวถา
คุณยังเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-Oneเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของHP All-in-Oneจะถูกจํากัดระหวาง
การใช VPN

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่องHP All-in-One
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การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพมิพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดน้ีและ
ปฏบิติัตามคําแนะนําตอไปนี้

• เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึท่ีเติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับบรรจุหมกึของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสําหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ”
ในหนา 106 และ “เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 89

• สัง่พิมพและประเมินผลรายงานการทดสอบเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง”
ในหนา 193
ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามขีอบกพรอง ใหปฏบิติัดังตอไปนี้:
• ทําความสะอาดตลับบรรจุหมึกโดยอัตโนมติั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด

ดู “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• ถางานพิมพมบีรรทัดหายไป ใหทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก”
ในหนา 211

• ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมปีญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุ
อื่นๆ เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

สําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกเพิ่มเติม ใหเขาไปที่เว็บไซต HP
ที่ www.hp.com/support
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมกึพิมพเลอะหรือเปอน
• ตัวปอนเอกสารอัตโนมติัรองรบัเอกสารมากจนเกินไปหรือไมมเีอกสารเลย
• หมกึพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารท่ีพิมพออกมามเีสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามสีีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารท่ีพิมพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบีย้ว
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• หมึกพิมพกําลังพนละอองหมกึมากเกินไปบนกระดาษขณะพิมพภาพถาย
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ
• โทรสารที่ไดรับมีคุณภาพการพิมพตํ่า
• โทรสารที่ไดรับบางหนาสีจางหรือวางเปลา

หมกึพมิพเลอะหรอืเปอน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลหัวพิมพจนเกินไป

วธิแีกไข: ถากระดาษอยูใกลกับหัวพิมพในระหวางการพิมพ หมึกพิมพ
อาจเปอนเลอะได ปญหานี้จะเกิดข้ึนถากระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือ มีความ
หนามากเชนซองจดหมาย แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบเสมอ
กัน

ตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิรองรบัเอกสารมากจนเกนิไปหรอืไมมเีอกสารเลย

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดแผนค่ันหรือลูกกลิง้ภายในตัวปอนเอกสาร
อัตโนมติั ไสดินสอ, ข้ีผ้ึง หรือหมกึอาจเกาะติดที่ลูกกลิ้งและแผนค่ันหลังจาก

บท 15

246 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3204781&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1


ใชงานมานาน หรือในกรณีที่คุณทําสําเนาเอกสารที่เปนลายมอืซึ่งมีน้ําหนัก
ของหมึกมาก
• หากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติไมดึงกระดาษเลย คุณจําเปนตองทําความ

สะอาดลูกกล้ิงดานในตัวปอนเอกสารอตัโนมัติ
• หากตัวปอนเอกสารอัตโนมติัดึงกระดาษหลายแผนแทนที่จะดึงแผน

เดียว คุณจําเปนตองทําความสะอาดแผนค่ันซึ่งอยูดานในตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั

วธิแีกไข: ใสกระดาษเปลาขนาดเต็มแผนจํานวนหนึ่งหรือสองแผนเขาไป
ในถาดปอนเอกสารอัตโนมติัและกดเริม่ทาํสาํเนาขาวดาํขณะที่กระดาษ
ธรรมดาเลือ่นผานตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ กระดาษจะทั้งปลอยและดูดซบั
สิ่งสกปรกจากลูกลิ้งและแผนค่ัน

เคลด็ลบั หากตัวปอนกระดาษอัตโนมติัไมดึงกระดาษธรรมดา ใหทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งดานหนา เช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ

หากปญหายังคงมอียู หรือตัวปอนเอกสารอัตโนมัติไมดึงกระดาษ คุณอาจทํา
ความสะอาดลกูกลิ้งและแผนค่ันดวยตนเอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ” ในหนา 223

หมกึพิมพกระจายตัวไมทัว่ขอความหรอืภาพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 158
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 106

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพน้ันเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพท่ีดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
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หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซึง่ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

ตดัขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนแบบกําหนดขนาดเอง
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วธิแีกไข: แอพพลิเคชันบางตัวของซอฟตแวรมแีบบอักษรที่กําหนดเองซึง่
มขีอบขุรขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา เชนเดียวกัน ถาทานตองการพิมพ
ขอความแบบ bitmap ขอความอาจมขีอบขรุขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา
ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType เพ่ือใหแนใจวา
HP All-in-One จะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เมื่อเลือก
แบบอักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType

งานพิมพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ิดสวนซึง่อยูใกลกบัทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพของทานอาจมจีุดสีฟา เทา หรือน้ําตาลพิมพอยูที่ดานลางของ
หนา

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพน้ันเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพท่ีดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

สซีมึเขาหากนับนงานพิมพ

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพหรือคุณภาพสําเนาถูกต้ังคาไวสูงเกินไป
สําหรับประเภทกระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่ตํ่าลงเพื่อลด
ปริมาณหมกึพิมพที่ใชในการพิมพหรือทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 107
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 159

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมันลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซึง่ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209
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เอกสารทีพ่ิมพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 93

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพน้ันเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพท่ีดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

วธิแีกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาเครื่องโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาคุณภาพงานพิมพได

วธิแีกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม หากยังแกปญหาไมได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
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หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209

เอกสารทีพ่มิพออกมามสีซีดีจางเกนิไปหรอืหมนเกนิไป

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสงูในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีท่ีสุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคาสําเนา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) สําหรับ
HP All-in-One ถูกต้ังคาใหสวางเกินไป
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วธิแีกไข: การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 160

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 158
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 106

สาเหตุ: การคัดลอกภาพท่ีมคุีณภาพต่ําเชนภาพถายจากหนังสือพิมพ จะทํา
ใหสําเนาของคุณมีเสนแถบ รอยแตก หรือเสนริ้ว ปญหาน้ีเรียกวารูปแบบ
moiré
วธิแีกไข: ในการลดรูปแบบ moiré ใหลองนําแผนพลาสติกใสหนึ่งแผน
หรือมากกวาลงบนกระจก แลวจึงวางตนฉบับโดยหันดานที่จะพิมพคว่ําลงที่
ดานบนของแผนพลาสติกนั้น

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหคุณภาพสําเนาไมดีและทําใหเครื่องทํางานชา

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและดานหลังจากฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 201
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 203

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
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เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209

เอกสารทีพ่มิพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลอืน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 158
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 106

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสงูในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีท่ีสุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน
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วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมนัลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

สาเหตุ: ผูสงโทรสารใชความละเอียดตํ่าหรือตนฉบับที่มคุีณภาพไมดี

วธิแีกไข: แจงใหผูสงเพิ่มความละเอียดและตรวจสอบคุณภาพของตน
ฉบับ

เอกสารทีพ่ิมพมลีกัษณะเปนริว้แนวตั้ง

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: กระจกหรือตัวปอนเอกสารอัตโนมัติสําหรับเครื่องสงโทรสาร
สกปรก

วธิแีกไข: ถาคุณพบเสนตรงในแนวดิ่งหรือเสนร้ิวบนโทรสาร แสดงวา
เครื่องโทรสารของผูสงอาจสกปรกหรือมฝุีนจับอยูบนกระจกหรือตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั แจงใหผูสงดูวากระจกหรือตัวปอนเอกสารอตัโนมัตินั้น
สะอาด

เอกสารทีพ่ิมพออกมามลีกัษณะเอยีงหรอืบดิเบีย้ว

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 93

สาเหตุ: มกีารใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: อาจใสตนฉบับไมถูกตองลงในเคร่ืองสงโทรสาร
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วธิแีกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาสงโทรสารอยางถูกตอง

สาเหตุ: อุปกรณการพิมพสองหนาอาจติดต้ังไวไมแนนดีพอ

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณการพิมพสองหนาติดต้ังเขาที่ดาน
หลังของ HP All-in-One ไวแนนดีแลว

หมกึพมิพกาํลงัพนละอองหมกึมากเกินไปบนกระดาษขณะพมิพภาพถาย

สาเหตุ: การที่หมกึพิมพพนละอองหมึกในปริมาณเล็กนอย (สองสาม
มลิลิเมตร) เปนเร่ืองปกติเมื่อทําสําเนาภาพถาย แตถาการพนละอองหมกึนั้น
มมีากเกินกวาสองสามมิลลิเมตร นั่นหมายความวา HP All-in-One คิดวา
กระดาษที่ใสอยูมคีวามกวางมากกวาความเปนจริง

เคลด็ลบั วิธีหนึ่งที่จะบอกไดวามหีมกึพิมพฉีดพนอยูบนกระดาษมาก
เกินไปหรือไมคือการพลิกดูดานหลังเอกสารงานพิมพหลงัจากทําสําเนา
หรือสั่งพิมพแลว ถาดานหลังของหนากระดาษมีริ้วของหมึกพิมพ แสดง
วา HP All-in-One อาจฉีดพนหมกึพิมพลงในสําเนาหรืองานพิมพกอน
หนาของทานมากเกินไป

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ ต้ังคาขนาดกระดาษใหตรง
กบักระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา” ในหนา 157

ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93
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โทรสารทีไ่ดรับมคีุณภาพการพิมพต่ํา

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาคุณภาพงานพิมพได

วธิแีกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม หากยังแกปญหาไมได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

วธิแีกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาเครื่องโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: กระจกหรือตัวปอนเอกสารอัตโนมัติสําหรับเครื่องสงโทรสาร
สกปรก

วธิแีกไข: ถาทานพบเสนตรงในแนวดิ่งหรือเสนริ้วบนโทรสาร แสดงวา
เครื่องโทรสารของผูสงอาจสกปรกหรือมฝุีนจับอยูบนกระจกหรือตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั แจงใหผูสงดูวากระจกหรือตัวปอนเอกสารอตัโนมัตินั้น
สะอาด

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 209
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โทรสารทีไ่ดรบับางหนาสจีางหรอืวางเปลา

สาเหตุ: อาจใสตนฉบับไมถูกตองลงในเครื่องสงโทรสาร

วธิแีกไข: แจงใหผูสงตรวจดูวาสงโทรสารอยางถูกตอง

สาเหตุ: HP All-in-One ดึงกระดาษสองแผนในขณะพิมพโทรสาร
วธิแีกไข: HP All-in-One มกีระดาษเหลืออยูเพียงไมกี่แผน ใหใส
กระดาษเพิ่มเติมในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนเปนจํานวน
มาก ใหนํากระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน
แลวจึงใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง

สาเหตุ: กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษไมเหมาะสมกับโทรสารของ
ทาน

วธิแีกไข: ถากระดาษที่ทานใชมเีสนใยมากเกินไป หมึกพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 210
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 209
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลที่ไมคาดคิด
• HP All-in-One ไมตอบสนอง
• HP All-in-One พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
• เคร่ืองไมทํางานเมือ่พยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมื่อพิมพภาพถาย
• ตัวเลือกสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติไมสามารถเลือกได

ซองจดหมายพิมพไมถกูตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ ใสปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย
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การพมิพแบบไมมขีอบจะใหผลทีไ่มคาดคดิ

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมีขอบจากแอ็พพลิเคชันที่ไมใช HP อาจให
ผลไมเปนตามตองการ

วธิแีกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตวแวรประมวลผลภาพถายที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

HP All-in-One ไมตอบสนอง
สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถามกีารติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหถอดออก
และติดต้ังใหมเพ่ือที่จะติดต้ังใหม ใหกดปุมท่ีอยูบนดานแตละดานของ
อุปกรณ แลวดันอุปกรณเขาไปในดานหลังของHP All-in-Oneจนกระทั่งได
ยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

ถาไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหติดต้ังอุปกรณที่ดานหลัง
ของHP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One กําลังทํางานอื่นอยู
วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One กําลังทํางานอื่นๆ เชน กําลังทํา
สําเนาหรือกําลังสแกน งานพิมพของทานอาจลาชาจนกวาเครื่อง
HP All-in-One จะทํางานปจจุบันเสร็จ
เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมีการพิมพใดๆ เกิดข้ึนหลังจาก
สั่งพิมพดวยเครื่อง HP All-in-One ใหตรวจสอบจากหนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานวามีขอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูใน HP All-in-One
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วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเคร่ืองHP All-in-Oneแลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึนํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเคร่ือง
HP All-in-Oneอีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมสีิ่งใดพิมพออกมาหลังจากท่ีทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร” ในหนา 227

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP All-in-One ถาปุมไมมีไฟติด
สวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขา
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กับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-Oneพบขอผิดพลาด
วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneและถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขา
ไป แลวจึงกดปุมเปดเพ่ือเปดHP All-in-One

สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพเปล่ียนไป

วธิแีกไข: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพอาจเปลี่ยนเปนออฟไลนหรือ
หยดุพมิพ

การตรวจสอบสถานะไดรเวอรของเครื่องพิมพ
1. ใน HP Solution Center คลิกเลือกแท็บแสดงอุปกรณ
2. คลิก Settings (การตั้งคา)
3. คลิก Status (สถานะ)

ถาสถานะเปน offline (ไมมกีารเชื่อมตอ) หรือ stop printing  (หยุด
การพิมพ) ใหเปลีย่นสถานะเปน ready (พรอมสําหรับการทํางาน)

สาเหตุ: งานพิมพท่ีถูกลบทิ้งยังคงอยูในคิว

วธิแีกไข: งานพิมพอาจยังอยูในคิวหลังจากท่ีถูกยกเลิกไปแลว งานพิมพที่
ถูกยกเลิกอาจทําใหคิวมีปญหาและทําใหไมสามารถพิมพงานถัดไปได

จากคอมพิวเตอร ใหเปดโฟลเดอรเครื่องพิมพและดูวางานที่ถูกยกเลิกยังอยู
ในคิวการพิมพหรือไม พยายามลบงานออกจากคิว ถางานพิมพยังคางอยูใน
คิว ใหลองทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดตอไปน้ี

• ดึงสายเคเบลิ USB ออกจากHP All-in-Oneแลวรีสตารทคอมพิวเตอร
แลวจึงเช่ือตอสายเคเบิล USB เขาไปยังHP All-in-One

• ปดHP All-in-Oneรีสตารทคอมพิวเตอร แลวจึงรีสตารท
HP All-in-One

HP All-in-One พิมพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
สาเหตุ: ไมมหีนวยความจําเหลือในHP All-in-One
วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneและคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลา 60
วินาที แลวจึงเปดเคร่ืองและคอมพิวเตอร และลองพิมพอีกครั้ง

บท 15

262 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



สาเหตุ: เอกสารมขีอเสียหาย

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอ็พพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
สามารถพิมพเอกสารได ใหพยายามสั่งพิมพเอกสารเวอรชันท่ีบันทึกไวกอน
หนาท่ีไมมขีอผิดพลาด

เครือ่งไมทาํงานเมือ่พยายามพิมพ

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP All-in-One ถาปุมไมมีไฟติด
สวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขา
กับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One กําลังทํางานอื่นอยู
วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One กําลังทํางานอื่นๆ เชน กําลังทํา
สําเนาหรือกําลังสแกน งานพิมพของทานอาจลาชาจนกวาเครื่อง
HP All-in-One จะทํางานปจจุบนัเสร็จ
เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมกีารพิมพใดๆ เกิดข้ึนหลังจาก
สั่งพิมพดวยเครื่อง HP All-in-One ใหตรวจสอบจากหนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานวามขีอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-Oneไมใชเครื่องพิมพท่ีเลือกไว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาHP All-in-Oneเปนเครื่องพิมพที่ไดเลือก
ไวในแอ็พพลิเคชันซอฟตแวร

เคลด็ลบั ทานสามารถกําหนดให HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเพ่ือใหเครื่องพิมพนี้ถูกเลือกอัตโนมติัเมือ่ทานเลือก Print (พิมพ)
ในเมนู File (ไฟล) ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมีสิ่งใดพิมพออกมาหลังจากที่ทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร” ในหนา 227

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเครื่องHP All-in-Oneแลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกนํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP All-in-Oneอีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมมกีระดาษ
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วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่องHP All-in-Oneจะทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูกจัด
เรียงไวสวนลางของตั้งกระดาษ

วธิแีกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลําดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลําดับที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน” ในหนา 120

ไมไดพมิพขอบออกมาตามที่คาดไว

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วธิแีกไข: การตรวจสอบระยะขอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP All-in-One

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

สาเหตุ: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตท่ีคุณกําลัง
พิมพ
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกคาขนาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับ
โปรเจ็กต ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษขนาดถูกตองอยูในถาดปอน
กระดาษ

สาเหตุ: ต้ัวกั้นกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: นําต้ังกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมอื

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 98

ขอความหรอืภาพถกูตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

บท 15

266 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



วธิแีกไข:

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP All-in-One

สาเหตุ: ขนาดเอกสารที่คุณกําลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่คุณกําลังพิมพพอดีกับขนาดกระดาษ
ที่HP All-in-Oneสนับสนุน

วธิกีารดูตวัอยางเคาโครงงานพิมพ
1. วางกระดาษที่มขีนาดถูกตองลงในถาดปอนกระดาษ
2. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
3. ตรวจสอบรูปภาพในเอกสารเพื่อใหแนใจวาขนาดปจจุบันพอดีกับพื้นที่

การพิมพของ HP All-in-One
4. ยกเลิกงานพิมพหากรูปภาพไมพอดีกับพื้นที่ในการพิมพของหนา

เคลด็ลบั โปรแกรมซอฟตแวรประยุกตบางตัว ชวยใหทานกําหนดขนาด
ของเอกสารใหเหมาะสมกับขนาดของกระดาษที่เลือกไวในขณะน้ัน ทาน
ยังสามารถกําหนดขนาดของเอกสารจากกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบติั) สําหรับการพิมพไดอีกดวย

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถาปอนกระดาษผิด อาจทําใหบางสวนของเอกสารถูกตัดออกไป
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นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษตามขั้นตอน
ตอไปน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: เอกสารที่กําลังพิมพมหีนาวาง

วธิแีกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนาหรอื
บรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP All-in-Oneดึงกระดาษสองแผน
วธิแีกไข: ถาHP All-in-Oneมกีระดาษเหลืออยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษ
เพ่ิมในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก ใหนํา
กระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนํา
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

หมกึพมิพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมือ่พมิพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดปอนกระดาษ คุณกําลังใชกระดาษผิดประเภท

วธิแีกไข: แนใจวาคุณไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษปอนกอน
จะพิมพงานพิมพแบบไมมขีอบ

ตวัเลอืกสาํหรบัการพิมพสองดานอตัโนมติัไมสามารถเลอืกได

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: เสียบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานไวที่ดานหลังของ
อุปกรณอยางมัน่คง จนกระท่ังทั้งสองดานเขาท่ี
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หมายเหตุ อยากดปุมของอุปกรณเสริมไมวาบนดานใดในเวลาที่ติดต้ัง
ใชปุมนี้เมื่อตองการถอดอุปกรณเสริมออกจากอุปกรณเทาน้ัน

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานอาจไมสนับสนุนประเภท
กระดาษและขนาดกระดาษที่เลือก

วธิแีกไข: ตองแนใจวาประเภทและขนาดกระดาษที่เลือกใชไดกับอุปกรณ
เสริมในการพิมพสองดานหากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู“ขอมลูทาง
เทคนิค” ในหนา 373

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต
USB ดานหนา

ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• เคร่ือง HP All-in-One ไมสามารถอานการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัด

เก็บขอมูลได
• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจํากําลังกะพริบ
• ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเมือ่ใสการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็

ขอมลู
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูลไมสามารถ

ถายโอนไปยงัเครื่องคอมพิวเตอร
• การดหนวยความจําหรอือุปกรณจัดเก็บขอมลูใชงานไมได
• ภาพที่อยูในกลองถายรูปดิจิตอลซึง่เช่ือมตอกับ PictBridge ไมพิมพออกมา
• ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย
• ผูใชรายอ่ืนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัด

เก็บขอมูลผม/ดิฉัน
• ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวา

พาธและชื่อไฟลถูกตอง

การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกบักลองดจิติอล

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอร Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองถายรูป
ดิจิตัลและอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถใชไดกับการดที่จัดรูปแบบ FAT32
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วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจําในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT

เครือ่ง HP All-in-One ไมสามารถอานการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็
ขอมลูได

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มฉีลากอยูดานซาย และ
แถบสัมผัสอยูดานขวา (และหันไปทางอุปกรณ) แลวจึงดันการดเขาในชอง
เสียบที่ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

สาเหตุ: เสียบการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลไมสุด

วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดเสยีบการดหนวยความจําจนสุด และเสียบในชอง
ที่ถูกตองของHP All-in-Oneแลวหรือ ถาใชอุปกรณเก็บขอมลูประเภท
ไดรฟขนาดพกพา ใหตรวจสอบวาไดเสียบอุปกรณน้ันที่พอรต USB ดาน
หนาจนสุดแลว

ถาเสียบการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูไมถูกตอง
HP All-in-Oneจะไมทํางานและไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมูลพรอมกัน

วธิแีกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจําออกอันหนึ่งคุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละ
หนึ่งอันเทาน้ัน

ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลู ใหดึงอุปกรณเก็บ
ขอมลูออกคุณสามารถใชครั้งละหนึ่งอยางเทานั้น
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สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่จะให
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายทีอ่ยูติดกบัชองเสยีบการดหนวยความจาํกาํลงักะพริบ

สาเหตุ: HP All-in-Oneกําลังอานการดหนวยความจํา
วธิแีกไข: อยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถายกะพริบ
สัญญาณไฟกะพริบหมายถึงHP All-in-Oneกําลังใชงานการดหนวยความ
จํารอจนกวาไฟสัญญาณติดสวางการนําการดหนวยความออกในขณะที่กําลัง
ใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสยีหรือทําใหHP All-in-Oneและการดเสีย
หาย

ไฟสญัญาณเตอืนกะพริบเมือ่ใสการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลู

สาเหตุ: HP All-in-Oneตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวยความ
จํา

วธิแีกไข: นําการดหนวยความจําออกแลวใสใหมอีกคร้ังคุณอาจเสียบ
การดหนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขัอมลูไมถูกตองหันการดหนวยความ
จําโดยใหดานที่มีฉลากอยูดานซาย และแถบสัมผัสอยูดานขวา (และหันไป
ทางอุปกรณ) แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะ
สวางขึ้น

ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจําอาจเสีย

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลูพรอมกัน

วธิแีกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจําออกอันหนึ่งคุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละ
หนึ่งอันเทานั้น
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ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลู ใหดึงการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูอยางใดอยางหนึ่งออกคุณสามารถใชคร้ังละ
หนึ่งอยางเทานั้น

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลูไมสามารถถาย
โอนไปยงัเครือ่งคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของ

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมือ

การติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One เช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย
สาย USB ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ไปยัง
คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลัง
เครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีก
ดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง
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ถา HP All-in-One เช่ือมตออยูในเครือขาย ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเครอื
ขายทางกายภาพและดูใหแนใจวาเครือขายทํางานได เมือ่คุณตรวจสอบการ
เช่ือมตอกับระบบเครือขายแลว ใหลองทํางานอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236

การดหนวยความจาํหรืออปุกรณจดัเกบ็ขอมลูใชงานไมได

สาเหตุ: ถามีขอความนี้ปรากฏขึ้นบนหนาจอ แสดงวาผูใชรายอื่นกําลังใช
งานการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูผานเครือขายผูใชรายอื่นที่
พยายามใชอุปกรณหนวยความจําเดียวกันอาจเห็นขอความแสดงขอผิด
พลาดในการอาน/เขียนอุปกรณหนวยความจําอาจไมปรากฏ (ตามท่ีคาด
หวัง) ในรายการไดรฟเครือขายที่ใชงานรวมกันนอกจากนั้น ถา
HP All-in-Oneเช่ือมตอกบัคอมพิวเตอรดวยสาย USB คอมพิวเตอรอาจ
กําลังใชงานการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูอยู ซึง่จะทําให
HP All-in-Oneไมสามารถใชงานการดหรืออุปกรณเก็บขอมูลได
วธิแีกไข: ใหรอจนกระทั่งผูใชรายอื่นเสร็จสิน้การใชงานการดหนวยความ
จําหรืออุปกรณเก็บขอมลู

ภาพทีอ่ยูในกลองถายรปูดิจติอลซึง่เช่ือมตอกบั PictBridge ไมพิมพออกมา
สาเหตุ: กลองถายรูปดิจิตอลไมไดอยูในโหมด PictBridge
วธิแีกไข: ถากลองถายรูปสนับสนุน PictBridge ตองตั้งกลองถายรูปใหอยู
ในโหมด PictBridgeโปรดอานข้ันตอนวิธกีารตั้งคาดังกลาวในคูมอืผูใชที่
มาพรอมกับกลอง

สาเหตุ: รูปภาพไมอยูในรูปแบบที่รองรับ

วธิแีกไข: ตองแนใจวากลองดิจิตัลบนัทึกภาพถายใหอยูในรูปแบบไฟลซึง่
คุณลักษณะการถายโอนแบบ PictBridge รองรับ (exif/JPEG, JPEG
และ DPOF)

สาเหตุ: คุณยังไมไดเลือกภาพใดๆ จากกลองถายรูป เพ่ือนํามาพิมพ

วธิแีกไข: กอนท่ีจะเช่ือมตอกลองถายรูปดิจิตอลเขากับพอรต USB ดาน
หนาของHP All-in-Oneใหเลือกภาพถายจากกลองถายรปูที่จะนํามาพิมพ
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หมายเหตุ กลองดิจิตับบางตัวไมใหทานเลือกภาพถายจนกวาทานจะ
เช่ือมตอ PictBridge ถาเปนเชนนั้น ใหเช่ือมตอกลองดิจิตัลเขาที่พอรท
USB ดานหนา เปดกลองแลวเปลี่ยนเปนโหมด PictBridge แลวจึงใช
กลองเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ

ชือ่ไฟลปรากฏเปนขอความทีไ่มมคีวามหมาย

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมสนับสนุน Unicodeนี่เปนขอจํากัดของ
เซริฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS)
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรอื
อุปกรณจัดเก็บขอมลูใน HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูในเครื่อง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมลูอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ถาช่ือไฟลสรางดวย Unicode โดยแอพพลิเคชันอื่น ช่ือไฟลน้ัน
จะแสดงผลเปนอักขระที่อานไมออก

ผูใชรายอืน่บนเครอืขายสามารถเขาถงึการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็
ขอมลูผม/ดฉิัน

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตท่ัวไป (CIFS) ใน
HP All-in-Oneไมรองรับการพิสูจนตัวตนนี่เปนขอจํากัดของเซิรฟเวอร
CIFS
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรอื
อุปกรณจัดเก็บขอมลูใน HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูในเครื่อง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมลูอื่นๆ ได
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วธิแีกไข: ผูใชทุกคนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลได

ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรอืรายการ ตรวจสอบใหแนใจวาพาธ
และชือ่ไฟลถูกตอง

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP All-in-Oneไมทํางาน
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซริฟเวอรน้ันจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลใน HP All-in-One ในฐานะท่ีเปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในเคร่ือง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมูลอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ลองทํางานของคุณใหมภายหลัง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• การสแกนหยุดชะงกั
• การสแกนลมเหลว
• การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจําคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป
• คุณลักษณะการสแกนไมทํางาน

การสแกนหยดุชะงกั

สาเหตุ: หนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรอาจต่ํา
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วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกคร้ัง ปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรแลวเปดอีกคร้ัง

หากยังใชงานไมได ใหลองเปลี่ยนงานสแกนใหมีความละเอียดตํ่าลง

การสแกนลมเหลว

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดคอมพิวเตอร

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One ดวยสาย
USB หรือสายเครือขาย
วธิแีกไข: เช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับ HP All-in-One ดวยสาย
USB มาตรฐานหรือผานเครือขาย

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One อาจยังไมไดรับการติดต้ัง
วธิแีกไข: ใหใสแผนซีดีการติดต้ัง HP All-in-One และติดต้ังซอฟตแวร

สาเหตุ: ซอฟตแวรที่คุณติดต้ังดวย HP All-in-One ไมทํางาน
วธิแีกไข: ใหเปดซอฟตแวรที่คุณติดต้ังดวย HP All-in-One และลอง
สแกนอีกครั้ง

การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจาํคอมพิวเตอรไมเพียงพอ

สาเหตุ: มีโปรแกรมที่กําลังทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานมากเกิน
ไป

วธิแีกไข: ควรปดโปรแกรมที่ไมไดใชงานท้ังหมด รวมทั้งโปรแกรมที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย หาก
ทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อการ
สแกนเสร็จส้ินแลว

หากยังใชงานไมได ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรแกรมบาง
อยางจะไมลบขอมูลออกจากหนวยความจําเมื่อทานปด การรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรจะชวยลบหนวยความจําได

หากเกิดปญหานี้ข้ึนบอยคร้ัง หรือหากทานประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จําในขณะใชงานโปรแกรมอื่น ทานอาจจําเปนตองเพ่ิมหนวยความจําใหกับ
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เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูคูมือผูใชงานที่มีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

รปูภาพที่สแกนมกีารครอบตดัไมถกูตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรถูกต้ังคาใหครอบตัดภาพที่ถูกสแกนมาแลว

วธิแีกไข: คุณลักษณะAutocrop(ครอบตัดอัตโนมัติ) จะครอบตัดราย
ละเอียดใดๆ ท่ีไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไมใชส่ิงที่
คุณตองการ ในกรณีดังกลาว คุณตองปดการครอบตัดอัตโนมติัและครอบตัด
ภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองครอบตัดเลย

รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถกูตอง

สาเหตุ: การครอบตัดอัตโนมติัจะเปลีย่นเคาโครงหนา

วธิแีกไข: ปดการครอบตัดอัตโนมติัเพ่ือคงเคาโครงหนาไว

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

สาเหตุ: หากทานใชประเภทรูปภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ทานวางแผนจะแกไข เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความสี เครื่องจะ
สแกนประเภทรูปภาพที่เปน Text (ขอความ) ขาวดําที่ความละเอียด 300 x
300 dpi
หากทานกําลังสแกนตนฉบบัท่ีมภีาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เคร่ืองสแกนอาจไมยอมรับขอความ
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วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบบัเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนาน้ัน

รปูแบบขอความไมถกูตอง

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง

วธิแีกไข: แอพพลิเคชันบางอยางไมสามารถจัดการรูปแบบขอความที่อยู
ในกรอบได ขอความที่อยูในกรอบเปนการตั้งคาสแกนเอกสารอยางหนึ่ง ซึ่ง
จะคงเคาโครงที่ซับซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ในจดหมายขาว ดวยการใส
ขอความลงในกรอบตางๆ (บอกซ) ในแอพพลิเคชันปลายทาง

ขอความไมถกูตองหรอืหายไป

สาเหตุ: ต้ังคาความสวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ปรับความสวาง แลวจึงสแกนตนฉบบัอีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหงานสแกนมีคุณภาพไมดี

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 203
• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 201

สาเหตุ: ไมไดต้ังคาการตั้งคาสแกนเอกสารเปนภาษาของโปรแกรมรูจําตัว
อักษร (optical character recognition - OCR) ที่ถูกตองOCR
language (ภาษา OCR)จะบอกซอฟตแวรถึงวิธีการตีความอักขระที่เห็น
ในภาพตนฉบบั ถาOCR language (ภาษา OCR)ไมตรงกับภาษาในตน
ฉบบั ขอความที่สแกนแลวอาจอานไมได

วธิแีกไข: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตอง

หมายเหตุ หากทานกําลังใช HP Photosmart Essential ซอฟตแวร
การสแกนภาพดวยการอานอักขระดวยแสง (Optical Character
Recognition - OCR) อาจไมไดติดต้ังไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน การติดต้ังซอฟตแวร OCR ทานตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
และเลือก OCR ที่อยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนดเอง)
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คณุลกัษณะการสแกนไมทาํงาน

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-Oneเช่ือมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรผานสาย USB
ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิลวาเช่ือมตอHP All-in-Oneเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่องHP All-in-Oneไมไดรับการติด
ต้ังหรือไมทํางาน

วธิแีกไข: รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร หากยังไมทํางาน ใหติดต้ังหรือติด
ต้ังซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับHP All-in-Oneอีกครั้ง

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทาํสําเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทําสําเนาดังตอไปนี้
• สําเนามีสอีอนเกินไปหรือเขมเกินไป
• เครื่องไมทํางานเมือ่ฉันพยายามทําสําเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• Fit to Page (พอดีหนา) ไมทํางานอยางท่ีคาดไว
• สําเนาแบบไมมีขอบจะมีขอบขาวโดยรอบ
• รูปภาพอาจถูกครอบตัดเมือ่ฉันทําสําเนาแบบไมมีขอบ
• เอกสารเปนหนาวาง

สาํเนามสีอีอนเกนิไปหรอืเขมเกนิไป

สาเหตุ: การตั้งคาLighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)สําหรับ
HP All-in-Oneถูกต้ังไวสวางหรือเขมเกินไป
วธิแีกไข: การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 160

สาเหตุ: ตนฉบับท่ีคุณจะถายสําเนามีความสวางมากเกินไป
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วธิแีกไข: ลองใชEnhancements (การเพิ่มคุณภาพ)เพ่ือปรับภาพที่
สวางเกินไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา” ในหนา 165

เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา

สาเหตุ: HP All-in-Oneปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากบัเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบบัลงบนกระจก” ในหนา 88.

สาเหตุ: HP All-in-Oneอาจกําลังทําสําเนาหรือพิมพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบจากหนาจอเพื่อดูวาHP All-in-Oneกําลังทํางานหรือ
ไม

สาเหตุ: HP All-in-Oneไมรองรับประเภทกระดาษ
วธิแีกไข: หามใชHP All-in-Oneทําสําเนาลงบนซองจดหมายหรือ
กระดาษอื่นๆ ท่ีHP All-in-Oneไมรองรับ

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneมีกระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดออกและนํากระดาษที่ฉีกขาดซึ่งคางอยูใน
HP All-in-Oneออก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221
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บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับบนกระจกอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบับ” ในหนา 87

สาเหตุ: ตนฉบับมขีนาดเต็มหนากระดาษ

วธิแีกไข: หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมด
โดยไมเหลือขอบกระดาษ ใหใชคุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอ
ขนาดตนฉบบัและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณขอบ
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 162

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอขนาดตนฉบับของคุณใหพอดี
กับกระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 162

Fit to Page (พอดีหนา) ไมทาํงานอยางทีค่าดไว
สาเหตุ: คุณกําลังพยายามเพิ่มขนาดของตนฉบับทีม่ีขนาดเล็กเกินไป

วธิแีกไข: Fit to Page (พอดีหนา)สามารถขยายตนฉบับไดไมเกิน
เปอรเซน็ตสูงสุดที่กําหนดโดยรุนเครื่องพิมพของคุณ (เปอรเซ็นตสูงสุดจะ
ตางกันไปตามรุน) ตัวอยางเชน 200% อาจเปนเปอรเซ็นตสูงสุดในการ
ขยายที่รุนของคุณกําหนด การขยายภาพถายติดบตัรอีก 200% อาจไม
สามารถขยายภาพถายนั้นใหพอดีกับหนากระดาษได
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ถาคุณตองการทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบับขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบบั
ลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพ
ภาพที่ขยายแลว

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจกอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบบั” ในหนา 87

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-Oneจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneแลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลังของ
ฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 201
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 203

สาํเนาแบบไมมขีอบจะมขีอบขาวโดยรอบ

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมขีอบจากตนฉบับท่ีมีขนาดเล็ก
เกินไป

วธิแีกไข: เมือ่คุณทําสําเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบับขนาดเล็ก
HP All-in-Oneจะขยายตนฉบับไดไมเกินเปอรเซน็ตสูงสุด ซึ่งอาจทําใหมี
ขอบขาวรอบดาน (เปอรเซน็ตสงูสุดจะตางกันไปตามรุน)

ขนาดที่เล็กที่สุดของตนฉบันจะตางกันไป ข้ึนอยูกับขนาดของสําเนาแบบไม
มขีอบที่คุณตองการสราง ตัวอยางเชน คุณไมสามารถขยายภาพติดบัตรให
เปนสําเนาแบบไมมีขอบขนาดกระดาษ letter ได
ถาคุณตองการทําสําเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบบัขนาดเล็กมาก ใหสแกน
ตนฉบบัลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวร HP Scan Pro
แลวจึงพิมพสําเนาแบบไมมขีอบจากภาพที่ขยายแลว

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมขีอบโดยไมใชกระดาษภาพ
ถาย
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วธิแีกไข: ใชกระดาษภาพถายเพื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ” ในหนา 161

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-Oneจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneแลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลังของ
ฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 201
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 203

รปูภาพอาจถกูครอบตัดเมือ่ฉนัทาํสาํเนาแบบไมมขีอบ

สาเหตุ: HP All-in-Oneตัดภาพบางสวนท่ีอยูรอบๆ ขอบของสําเนาเพื่อ
การพิมพแบบไมมีขอบโดยไมเปล่ียนอัตราสวนของตนฉบบั

วธิแีกไข: ถาคุณตองการขยายภาพถายใหพอดีหนาโดยไมครอบตัดขอบ
ใหใชFit to Page (พอดีหนา)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 162

• “การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาที่กําหนดเอง” ในหนา 163

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอขนาดตนฉบับของคุณใหพอดี
กับกระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 162

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 283

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



เอกสารเปนหนาวาง

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจกอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบบั” ในหนา 87

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับโทรสารดังตอไปนี้
• HP All-in-One มีปญหาในการรับและสงโทรสาร
• HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได
• HP All-in-One มีปญหาเมื่อตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
• สงโทรสารไมครบหนา
• โทรสารที่สงไปมคุีณภาพต่ํา
• บางสวนของโทรสารที่สงถูกตัดออกไป
• ผูรับไดรับโทรสารที่วางเปลา
• การสงโทรสารชา
• HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได
• HP All-in-One มีปญหาเมื่อตองการรับโทรสารดวยตัวเอง
• สัญญาณโทรสารถูกบนัทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท
• HP All-in-One จะไมตอบรับสายโทรสารที่เขามา
• ไดรับโทรสารไมครบหนา
• ไดรับโทรสารแตไมพิมพออกมา
• บางสวนของโทรสารที่ไดรับถูกตัดออกไป
• เครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว
• ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพทคงท่ีต้ังแตที่ทําการเชื่อมตอ HP All-in-One
• การทดสอบโทรสารลมเหลว
• มปีญหาในการสงและรับโทรสารผานทางอินเตอรเนตโดยใชโทรศัพทระบบ

IP phone
• รายงานบนัทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

HP All-in-One มปีญหาในการรบัและสงโทรสาร
สาเหตุ: HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ปฏิบติัตามข้ันตอนในเอกสารคูมอืเพื่อต้ังคาHP All-in-Oneให
เรียบรอยเพื่อการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับHP All-in-Oneจากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อ
ตรวจสอบสถานะของHP All-in-Oneและเพื่อใหแนใจวาคุณต้ังคาถูกตอง
แลว

HP All-in-Oneจะพิมพรายงานที่มผีลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบ
ผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ” ในหนา 78

สาเหตุ: HP All-in-Oneปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: ใชสายโทรศัพทผิดในการเช่ือมตอHP All-in-Oneหรือเสียบสาย
โทรศัพทเขาในพอรตที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซยี ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกบั
HP All-in-Oneเพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คโทรศัพทที่ผนัง ปลายสายของสาย
โทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ควรจะตอเขากับพอรตที่มปีาย1-LINEท่ี
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อยูดานหลังHP All-in-Oneและปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง ตามที่แสดงดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One

สายโทรศัพทแบบบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบสี่เสนทั่ว
ไปที่คุณอาจมีอยูแลวในสํานักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสาย
โทรศัพทสองประเภทดังนี้

หากคุณใชสายสี่เสน ใหถอดสายนั้นออก และใชสายสองเสนที่มมีาใหแทน
โดยตอเขากับพอรต1-LINEท่ีดานหลังของHP All-in-One
หากHP All-in-Oneมาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน คุณ
สามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบสี่เสนได ในกรณีที่สาย
โทรศัพทแบบสองเสนที่ใหมาส้ันเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบ
สองเสนกับพอรตที่ติดปาย1-LINEซึง่อยูดานหลังของHP All-in-Oneตอ
สายโทรศัพทแบบสี่เสนเขากับพอรตที่เปดบนอะแดปเตอรและชองเสียบ
โทรศัพทบนผนัง สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสาย
โทรศัพแบบสองเสน โปรดดูคูมือท่ีใหมาพรอมกัน
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังHP All-in-Oneโปรดดูคูมอืการติด
ต้ังที่มาพรอมกับHP All-in-One

สาเหตุ: ยังไมไดต้ังคาอุปกรณสํานักงานอื่นๆ (เชนเครื่องตอบรับโทรศัพท
หรือโทรศัพท) ใหถูกตองตามHP All-in-One

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซยี ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

ตรวจสอบวาคุณไดเช่ือมตอHP All-in-Oneเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตอง และไดเช่ือมตออุปกรณและบริการเสริมอื่นที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกับHP All-in-Oneอยางถูกตอง
ใชพอรตที่ช่ือ1-LINEดานหลังของHP All-in-Oneเพ่ือเช่ือมตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ใชพอรต2-EXTเพ่ือเช่ือมตออุปกรณอื่นๆ เชน
เคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือโทรศัพท ตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังHP All-in-Oneโปรดดูคูมอืการติด
ต้ังที่มาพรอมกับHP All-in-One

สาเหตุ: คุณสามารถใชตัวแยกสายโทรศัพทได

วธิแีกไข: การใชตัวแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกิดปญหาในการสงโทร
สารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชอง
เสียบท่ีผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

สาเหตุ: แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนักทํางานไมถูกตอง

วธิแีกไข: ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับHP All-in-Oneแลวตรวจดูเสียงสัญญาณ ถาคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอบริษัทโทรศัพทในทองถิ่นของคุณ

สาเหตุ: การเช่ือมตอสายโทรศัพทมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได

วธิแีกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมสีัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

ถาคุณยังพบปญหานี้อยู ใหต้ังคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ใหมีความ
เร็วชาลงเชนMedium (14400) (ปานกลาง) (14400)หรือSlow (9600)
(ชา) (9600)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด” ในหนา 178
• “การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

สาเหตุ: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับHP All-in-Oneอาจ
กําลังมกีารใชงานอยู

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
โทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับHP All-in-One) หรืออุปกรณอื่นๆ ไม
มกีารใชงานอยูหรือมีการตอพวง ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใช
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HP All-in-Oneในการโทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

สาเหตุ: HP All-in-Oneใชสายโทรศัพทเดียวกันกับบริการ DSL และไม
ไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
วธิแีกไข: หากคุณใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัว
แยกสัญญาณ DSL แลว มฉิะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได ระบบ DSL จะ
สงสัญญาณดิจิตัลทางสายโทรศัพทซึ่งอาจรบกวนHP All-in-Oneซึ่งทําให
HP All-in-Oneไมสามารถสงและรับโทรสารได ตัวแยกสัญญาณ DSL จะ
ลบสัญญาณดิจิตอล และชวยใหHP All-in-Oneสื่อสารกันไดอยางถูกตอง
ผานสายโทรศัพท หากตองการตรวจสอบวาคุณติดต้ังตัวแยกสัญญาณแลว
ใหลองฟงสายโทรศัพทหรือสัญญาณโทรศัพท ถาคุณไดยินเสียงรบกวนหรือ
เสียงดังคงที่ คุณอาจจะยังไมไดติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL หรืออาจติดต้ัง
ไมถูกตอง โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของ
คุณ หากคุณติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL แลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาได
ตอไวอยางถูกตอง

สาเหตุ: กระบวนการอื่นทําใหเกิดขอผิดพลาดในHP All-in-One
วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรอืคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซึง่จะใหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอ
ผิดพลาดHP All-in-Oneจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดจนกวามีการ
แกไขขอผิดพลาดนั้นแลว

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของHP All-in-OneดวยการคลิกStatus
(สถานะ) ในHP Solution Center
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอผิดพลาด” ในหนา 336

สาเหตุ: คุณกําลังใชอะแดปเตอรตัวแปลงสัญญาณ/เทอรมนิอล PBX หรือ
ISDN
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วธิแีกไข:
• แนใจวาไดเช่ือมตอHP All-in-Oneเขากับพอรตที่กําหนดไวสําหรับสง

โทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น โปรดตรวจสอบวาต้ังคาอะแดปเตอร
เทอรมนิอลไวที่ประเภทสวิตชท่ีถูกตองสําหรับใชในประเทศ/ภมูิภาค
ของคุณ หากทําได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟก
พอรตของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทาน
อาจกําหนดใหพอรตหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทาน
ประสบปญหาในการตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลง
สัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กําหนดใหเปนพอรตอเนก
ประสงค ซึง่อาจระบุไววา "multi-combi" หรือคําอ่ืนท่ีคลายกัน

หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาHP All-in-Oneดวย
ระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โปรดดูเอกสารคูมือที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

• ลองต้ังคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)เปนMedium (14400)
(ปานกลาง) (14400)หรือSlow (9600) (ชา) (9600)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

สาเหตุ: การตั้งคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ถูกต้ังคาไวเร็วเกินไป

วธิแีกไข: คุณอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วที่ชาลง ลองต้ัง
คาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)เปนMedium (14400) (ปานกลาง)
(14400)หรือSlow (9600) (ชา) (9600)ถาคุณใชงานสิ่งหน่ึงสิ่งใดตอไป
น้ี:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• บริการ ISDN
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34
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สาเหตุ: ไมไดตอHP All-in-Oneเขากับแจ็คสายโทรศัพทที่ผนัง ซึง่ต้ังคา
โทรศัพทแบบดิจิตัลไว

วธิแีกไข: โปรดตรวจสอบวาคุณตอHP All-in-Oneเขากับสายอะนาล็อก
มิฉะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย
แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวา
ต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอHP All-in-Oneเขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหตุ: หากHP All-in-Oneใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL
โมเด็ม DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง
วธิแีกไข: หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียง
ดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพเสียงตํ่า (มเีสียงรบ
กวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
เสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
และฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม

หากทานไดยนิเสยีงรบกวน ใหปฏบิตัิดังตอไปนี้
1. ปดโมเด็ม DSL ของทานและถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกอยางนอย 15 นาที
2. เปดโมเด็ม DSL ใหม
3. ฟงเสียงในการโทรอีกครั้ง หากเสียงในการโทรชัดเจน (ไมมเีสียงหรือ

คลื่นไฟฟารบกวน) ใหลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ คุณอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกในอนาคต
หาก HP All-in-One หยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ํากระบวนการนี้

ถาสายโทรศัพทยังมสีัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษทัโทรศัพท สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการสนับสนุนจากผูให
บริการ DSL

สาเหตุ: คุณกําลังสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช IP phone และมี
ปญหาในการสง

วธิแีกไข: ลองสงโทรสารอีกคร้ังในภายหลัง นอกจากนี้ ตรวจสอบวาผูให
บริการอินเทอรเน็ตสนับสนุนการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

หากยังมปีญหาอยู ใหติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต
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HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรบัโทรสารได
สาเหตุ: HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วธิแีกไข: ปฏบิติัตามข้ันตอนในเอกสารคูมอืเพื่อต้ังคาHP All-in-Oneให
เรียบรอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับHP All-in-Oneจากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อ
ตรวจสอบสถานะของHP All-in-Oneและเพื่อใหแนใจวาคุณต้ังคาถูกตอง
แลว

HP All-in-Oneจะพิมพรายงานท่ีมผีลลพัธของการทดสอบ หากการทดสอบ
ผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ” ในหนา 78

สาเหตุ: HP All-in-Oneอาจหมนุเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป
วธิแีกไข: คุณอาจตองใสเครื่องหมายเวนระยะในการกดหมายเลขตัวอยาง
เชน ถาตองตอสายนอกกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองใสเครื่อง
หมายเวนระยะแลวตามดวยหมายเลขโทรศัพทถาหมายเลขโทรศัพทที่ตอง
การกดคือ 95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรบัตอสายนอก คุณ
จะตองใสเครื่องหมายเวนระยะดังนี้:9-555-5555.หากตองการใสเครื่อง
หมายเวนระยะในหมายเลขโทรสาร ใหกดปุมเวนระยะซ้ําๆ จนกวาเครื่อง
หมายขีด (-) จะปรากฏบนจอภาพ

หากคุณใชการกดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสาร ใหอัพเดตหมายเลขลัดใหม
และเวนระยะในการกดหมายเลขโทรศัพท

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อทําเชน
น้ัน คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณสามารถกําหนด
ความเร็วในการหมนุหมายเลขไดและโตตอบกับพร็อมตขณะหมนุหมายเลข

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปรับปรุงรายการหมายเลขลัดรายบุคคล” ในหนา 81
• “การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ” ในหนา 171

สาเหตุ: เนื่องจากหมายเลขที่คุณบันทึกไวในขณะที่ใชในการสงโทรสารมี
รูปแบบท่ีไมเหมาะสม

วธิแีกไข: ตรวจสอบดูวาหมายเลขโทรสารที่คุณบันทึกไวถูกตองและมรีูป
แบบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองกดเลข "9" นํากอน ซึ่งข้ึนอยูกับ
ระบบโทรศัพทของคุณ
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ถาสายโทรศัพทของคุณมีระบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสําหรับโทรออก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

HP All-in-One มปีญหาเมือ่ตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารของผูรับอาจไมรองรับการสงโทรสารดวยตัวเอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูรับเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารของผูรับสามารถรับ
โทรสารดวยตนเองไดหรือไม

สาเหตุ: คุณไมไดกดเริม่โทรสารสดีําหรือเริม่โทรสารสภีายในเวลาสาม
วินาทีเมื่อไดเสียงสัญญาณโทรสาร

วธิแีกไข: ถาคุณสงโทรสารดวยตัวเอง ใหแนใจวาคุณไดกดเริ่มโทรสารสี
ดาํหรือเริม่โทรสารสภีายในสามวินาททีี่ไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากผูรับ
มฉิะนั้นการสงโทรสารนี้จะลมเหลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง” ในหนา 170

สาเหตุ: โทรศัพทที่ใชเพ่ือสงโทรสารไมไดเช่ือมตอกับ
HP All-in-Oneโดยตรง หรือเช่ือมตอไมถูกตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซยี ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม
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เมื่อตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทําไดโดยตอโทรศัพทโดยตรงเขากับ
พอรตที่ช่ือ2-EXTบนHP All-in-Oneตามที่แสดงดานลางน้ี

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One
3 โทรศัพท

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังHP All-in-Oneกับโทรศัพทของ
คุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับHP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ถูกต้ังคาไวเร็วเกินไป

วธิแีกไข: ลองต้ังคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ใหเปนMedium
(14400) (ปานกลาง) (14400)หรือSlow (9600) (ชา) (9600)แลวจึงสง
โทรสารอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

สาเหตุ: HP All-in-Oneไมไดตรวจจับตนฉบับที่อยูในถาดตัวปอน
เอกสาร

วธิแีกไข: ถาคุณไมไดใสตนฉบบัในถาดตัวปอนเอกสาร หรือถาไมไดใส
ตนฉบบัจนสุด คุณจะไมสามารถสงโทรสารดวยตนเองได ใสตนฉบบัในถาด
ตัวปอนเอกสาร หรือดันตนฉบบัในถาดใหลกึเขาไปอีก เมือ่
HP All-in-Oneตรวจจับตนฉบับได จะมีขอความแสดงความยืนยันปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอ
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สงโทรสารไมครบหนา

สาเหตุ: กระดาษสองแผนหรือมากกวาถกูดึงผานถาดตัวปอนเอกสาร
พรอมกัน

วธิแีกไข: สั่งพิมพรายงานLast Transaction (รายการสุดทาย)เพ่ือ
ตรวจสอบจํานวนหนาที่ถูกสงออกไป ถาเอกสารสองแผนหรือมากกวาติดกัน
และถูกดึงผานถาดตัวปอนเอกสารพรอมกัน จํานวนหนาในรายงานจะไม
ตรงกับจํานวนหนาจริง ถาจํานวนหนาในรายงานไมตรงกับจํานวนหนาจริง
คุณอาจตองทําความสะอาดแผนค่ันในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “พิมพรายงานอื่น” ในหนา 197
• “การทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ” ในหนา 223

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ หนวยความจําของเครื่องรับโทรสารอาจเต็ม
หรือเครื่องโทรสารอาจไมมีกระดาษ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบ
เคร่ืองรับเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได

วธิแีกไข: ถาสงโทรสารลมเหลวเพราะสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท ให
สงโทรสารใหม คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อพยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม ถายังไม
สามารถแกไขปญหาได ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษทัโทรศัพทของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด” ในหนา 178

โทรสารทีส่งไปมคีุณภาพต่ํา

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได
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วธิแีกไข: ถาสงโทรสารลมเหลวเพราะสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท ให
สงโทรสารใหม คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมือ่พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม ถายังไม
สามารถแกไขปญหาได ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัทโทรศัพทของทาน
ถายังมปีญหาอยู ตรวจสอบวาError Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด)(ECM) เปนOn (เปด)ถาไมใช ใหเปลี่ยนการตั้งคา ECM เปน
On (เปด)อาจใชเวลานานขึ้นในการโทรสาร แตคุณภาพการพิมพของโทร
สารท่ีไดรับจะดีข้ึน

ถาคุณภาพการพิมพยังตํ่าอยู ใหปด ECM แลวจึงติดตอผูใหบริการโทรศัพท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด” ในหนา 178

สาเหตุ: การตั้งคาความละเอียดของโทรสารถูกต้ังคาไวใหมีความละเอียด
ตํ่าเชนStandard (มาตรฐาน)

วธิแีกไข: เพ่ือใหไดโทรสารที่มีคุณภาพสูงสุด ใหเปลีย่นความละเอียดของ
โทรสารเปนFine (ดี),Very Fine (ดีมาก)(ถามี) หรือPhoto (ภาพถาย)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร” ในหนา 176

สาเหตุ: กระจกของHP All-in-Oneอาจสกปรก
วธิแีกไข: ถาคุณสงโทรสารจากกระจก ใหทําสําเนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ ถาคุณภาพงานพิมพไมดี ใหทําความสะอาดกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําสําเนา” ในหนา 155
• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 201

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
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รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: การตั้งคาLighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)ถูกต้ังคาไวสวาง
เกินไป ถาคุณจะสงโทรสารที่มสีีจาง หรือ ท่ีเขียนดวยมอื หรือเอกสารที่มีลาย
น้ํา (เชนตราประทับสีแดง) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาLighter/Darker
(สวางขึ้น/เขมข้ึน)ใหสงโทรสารที่มสีีเขมกวาตนฉบบั

วธิแีกไข: ทําสําเนาเพื่อตรวจดูคุณภาพของงานพิมพ ถางานพิมพสวางเกิน
ไป คุณสามารถทําใหโทรสารเขมข้ึนไดดวยการปรับการตั้งคาLighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)เมือ่สงโทรสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)” ในหนา 177

บางสวนของโทรสารที่สงถกูตดัออกไป

สาเหตุ: โทรสารมีขนาดใหญกวากระดาษ letter หรือ A4
วธิแีกไข: เครื่องโทรสารบางประเภทไมสามารถรับโทรสารที่มีขนาดใหญ
กวากระดาษ letter หรือ A4 ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองรบัโทรสารสามารถ
รับขนาดกระดาษที่ทานใชได หากเครื่องไมสามารถรับได ใหถามผูรับวา
เครื่องรับโทรสารมกีารตั้งคาพอดีกับกระดาษซึ่งสามารถใชลดขนาดโทรสาร
ทีเ่ขามาเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษมาตรฐาน เชนกระดาษ letter หรือ A4
หรือไม

ผูรบัไดรบัโทรสารทีว่างเปลา

สาเหตุ: ยังไมไดใสตนฉบับหรือใสตนฉบบัไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานท่ีจะ
พิมพข้ึน หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวาง
ตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบับ” ในหนา 87

การสงโทรสารชา

สาเหตุ: คุณจะสงโทรสารสี
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วธิแีกไข: การสงโทรสารสีอาจใชเวลานานกวาการสงโทรสารแบบขาวดํา
ลองสงโทรสารแบบขาวดํา

สาเหตุ: เอกสารมีรูปภาพหลายรูปหรือมรีายละเอียดมาก

วธิแีกไข: เพ่ือการสงที่เร็วข้ึน ใหใชความละเอียดStandard (มาตรฐาน)
การตั้งคานี้จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วทีสุ่ดเทาท่ีจะเปนไปได แตโทรสาร
จะมคุีณภาพต่ําท่ีสุด ความละเอียดท่ีเปนคาดีฟอลตคือFine (ดี)ซึ่งอาจใช
เวลาในการสงนานกวาปกติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร” ในหนา 176

สาเหตุ: การเช่ือมตอสายโทรศัพทมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได

วธิแีกไข: ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมสีัญญาณรบกวนสาย
โทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อ
พยายามอีกครั้ง ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดย
เสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของทาน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด” ในหนา 178

สาเหตุ: การตั้งคาความละเอียดของโทรสารถูกต้ังคาไวใหมีความละเอียด
สูงเชนFine (ดี)(คาดีฟอลต) หรือPhoto (ภาพถาย)

วธิแีกไข: เพ่ือการสงที่เร็วข้ึน ใหใชความละเอียดStandard
(มาตรฐาน)การตั้งคานี้จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได
แตโทรสารจะมคุีณภาพต่ําท่ีสุด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร” ในหนา 176

สาเหตุ: เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวา
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เครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจ
รบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับ
โทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน

สาเหตุ: ตัวเลือกFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ถูกต้ังคาใหมคีวามเร็ว
ในการสงชา

วธิแีกไข: แนใจวาไดต้ังคาตัวเลือกFax Speed (ความเร็วโทรสาร)เปน
Fast (33600) (ดวน) (33600)หรือMedium (14400) (ปานกลาง)
(14400)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

HP All-in-One ไมสามารถรบัโทรสารแตสงโทรสารได
สาเหตุ: HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วธิแีกไข: ปฏิบติัตามข้ันตอนในเอกสารคูมอืเพื่อต้ังคาHP All-in-Oneให
เรียบรอยเพื่อการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับHP All-in-Oneจากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อ
ตรวจสอบสถานะของHP All-in-Oneและเพื่อใหแนใจวาคุณต้ังคาถูกตอง
แลว

HP All-in-Oneจะพิมพรายงานที่มผีลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบ
ผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ” ในหนา 78

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-Oneจะไมรับสายที่โทรเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามา
เอง เพราะHP All-in-Oneไมสามารถรับสายโทรสารที่โทรเขามาได
วธิแีกไข: ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาในสํานักงานของคุณ โดยที่คุณอาจตั้งคา
ใหHP All-in-Oneรับสายโทรเขามาโดยอตัโนมัติได หากตองการทราบวา
โหมดการตอบรับใดที่เหมาะกับการตั้งคาในสํานักงาน โปรดดูไดที่เอกสารคู
มือท่ีมาพรอมกับHP All-in-One
ถาคุณตองปดAuto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)คุณตองกดเริม่โทรสารสี
ดาํหรือเริม่โทรสารสเีพ่ือรับโทรสาร
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เคลด็ลบั หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผง
ควบคุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ที่โทรศัพท หากเครื่อง
HP All-in-One ยังไมเริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3
อีกครั้ง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานสามารถวาง
หูโทรศัพทได

สาเหตุ: คุณสมัครสมาชิกบริการวอยซเมลดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกับ
ที่ใชในการโทรสาร

วธิแีกไข: ต้ังคาใหHP All-in-Oneตอบรับโทรสารโดยอัตโนมัติ คุณไม
สามารถรับโทรสารไดอัตโนมติัหากคุณมบีริการวอยซเมลดวยเสียงท่ีหมาย
เลขโทรศัพทเดียวกันกับที่คุณใชสําหรับการโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวย
ตัวเอง ซึง่หมายความวาคุณตองพรอมที่จะตอบสัญญาณโทรสารเรียกเขา
ดวยตัวเอง

หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาHP All-in-Oneเมื่อคุณมี
บริการวอยซเมล โปรดดูเอกสารคูมอืที่มาพรอมกับHP All-in-One

สาเหตุ: คุณมโีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกนั
กับHP All-in-One
วธิแีกไข: หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ท่ีใชสายโทรศัพท
เดียวกับHP All-in-Oneใหตรวจสอบวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็มของ
คุณไมไดถูกต้ังคาไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกต้ังคาเพื่อรับ
โทรสารโดยอัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด
ซึง่จะทําใหHP All-in-Oneไมสามารถรบัสายโทรสารเขา

สาเหตุ: ถาคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง
HP All-in-Oneคุณอาจประสบกับหนึ่งในปญหาตอไปน้ี
• ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาทีH่P All-in-Oneจะตรวจ

พบสัญญาณโทรสารได ซึง่อาจทําใหการเชื่อมตอของเครื่องโทรสารหลุด
ได

• เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจมชีวงเงยีบไมนานพอท่ีจะให
HP All-in-Oneตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออก
ไป ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตัล
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วธิแีกไข: ถาคุณมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-Oneใหทําดังตอไปนี้
• ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หากทําการสง

โทรสารไดสมบูรณโดยไมตองใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพท แสดงวาเคร่ือง
ตอบรับโทรศัพทอาจเปนตนเหตุของปญหา

• เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความท่ีสงออกอีกครั้ง บนัทึกขอ
ความที่ยาวประมาณ 10 วินาที โปรดพูดชาๆ ดวยน้ําเสียงปกติเมื่อบันทึก
ขอความ ทิ้งระยะตอนทายขอความใหเงยีบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมี
เสียงรบกวนขณะบันทึกชวงเงยีบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

สาเหตุ: คุณไมไดต้ังคาเครื่องตอบรับใหเขากันกับHP All-in-One

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซยี ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมือ่คุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับโทร
สาร คุณตองตอเครื่องตอบรับเขากับHP All-in-Oneโดยตรง โดยใชพอรตที่
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ช่ือ2-EXTตามที่แสดงไวดานลาง คุณตองตั้งคาจํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขาที่ถูกตองสําหรับทั้งเครื่องตอบรับและHP All-in-One

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

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

5 เครื่องตอบรับโทรศัพท

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวาHP All-in-Oneถูกต้ังคาไวเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมติัและคาRings to Answer (เสียงเรียกเขา)ถูกตอง จํานวนเสียง
เรียกเขาสําหรับHP All-in-Oneควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ ต้ังคาเครือ่งตอบรับใหมีจํานวนเสียงเรียกเขานอยและ
HP All-in-Oneใหตอบรับเมือ่มีสายเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องของคุณ
สนับสนุน (จํานวนเสียงเรยีกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/
ภมูภิาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และHP All-in-Oneจะตรวจ
สอบสายนั้น หากHP All-in-Oneพบวาเปนสัญญาณโทรสาร
HP All-in-Oneจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบนัทึก
ขอความไว
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังHP All-in-Oneโปรดดูคูมอืการติด
ต้ังที่มาพรอมกับHP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ” ในหนา 77
• “การตั้งโหมดตอบรับ” ในหนา 76

สาเหตุ: คุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)บนHP All-in-Oneไมตรงกัน
วธิแีกไข: หากคุณมรีูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
คุณ) ตรวจใหแนใจวาการตั้งคาDistinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
บนHP All-in-Oneไดถูกต้ังคาไวตรงกันแลว ยกตัวอยางเชน ถาบริษัท
โทรศัพทกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาเปนแบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาได
เลือกDouble Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง)เปนการตั้งคาDistinctive
Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน
รปูแบบเสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมปีญหาเกี่ยวกับ
รูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทาน
กําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่ไมใชแบบสลับ

ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)บนHP All-in-Oneไดถูกต้ังคา
ไวเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ” ในหนา 77

สาเหตุ: การตั้งคาDistinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)ไมไดถูกต้ัง
คาเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)(และคุณไมไดใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

วธิแีกไข: ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจ
วาการตั้งคาDistinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)บน
HP All-in-Oneไดถูกต้ังคาไวเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)
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สาเหตุ: ระดับสัญญาณโทรสารอาจไมแรงพอ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาใน
การรับโทรสาร

วธิแีกไข: หากHP All-in-Oneใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เคร่ืองตอบรับ โมเด็ม PC หรือกลองสวิตชแบบหลาย
พอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจลดลงไดดวยถา
คุณใชตัวแยกสายสัญญาณหรือใชสายเคเบิลพิเศษเพื่อขยายความยาวของ
สายโทรศัพทของคุณ สัญญาณโทรสารที่ลดลงสามารถทําใหเกิดปญหาไดใน
ระหวางการรับโทรสาร
• ถาคุณใชตัวแยกสัญญาณหรอืสายเคเบิลเสริมความยาว ใหลองดึง

อุปกรณเหลาน้ันออก และเชื่อมตอHP All-in-Oneโดยตรงกับ
แจคเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

• ในการตรวจสอบวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดการเชื่อม
ตออุปกรณทุกอยางนอกจากHP All-in-Oneออกจากสายโทรศัพท จาก
น้ันลองรับโทรสาร หากคุณสามารถรับโทรสารไดโดยไมใชรวมกับ
อุปกรณอื่นๆ แสดงวาอุปกรณเหลานั้นกอใหเกิดปญหา ลองตออุปกรณ
เหลาน้ันกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งคุณ
ทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

สาเหตุ: หนวยความจําในHP All-in-Oneเต็ม
วธิแีกไข: ถาBackup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)ถูกเปด
ใชงาน และมีขอผิดพลาดในHP All-in-Oneแสดงวาหนวยความจําอาจมีแต
โทรสารที่ยังไมถูกพิมพและHP All-in-Oneจะไมรับสายเรียกเขา ถายังมีขอ
ผิดพลาดนี้อยู จะทําใหHP All-in-Oneไมสามารถพิมพโทรสารได โปรด
ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการเกดิขอผิดพลาดนี้ นอกจากนี้
โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง โปรดดู

ขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารประกอบ
• ไมมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มกีระดาษติดอยู
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• ฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ดังที่แสดงไว
ดานลาง

• หัวพิมพติดขัด ปดHP All-in-Oneนําวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวม
ถึงวัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

แกปญหาใดๆ ท่ีพบHP All-in-Oneจะเริ่มตนพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
ออกมาจากหนวยความจําโดยอตัโนมัติ หากตองการลางหนวยความจํา คุณ
สามารถลบโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําไดดวยการปดHP All-in-One

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหHP All-in-Oneไมสามารถรับโทรสาร
และBackup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)ถูกต้ังคาเปนOff
(ปด)

วธิแีกไข: นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปน้ี
• HP All-in-Oneปดใชงานอยู กดปุมเปดเพ่ือเปดเครื่อง
• HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง โปรดดู

ขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารประกอบ
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
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• ฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
• หัวพิมพติดขัด ปดHP All-in-Oneนําวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวม

ถึงวัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
ถูกเปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารท้ังหมดท่ีเก็บไว
ในหนวยความจําจะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจ
ถูกสงมาถึงทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัด
ของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
มาใหใหม หากตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่ง
พิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบนัทึก
การสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้งเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

หลังจากแกปญหาที่พบแลวHP All-in-Oneจะเริ่มรับสายโทรสารที่เรียกเขา

HP All-in-One มปีญหาเมือ่ตองการรบัโทรสารดวยตัวเอง
สาเหตุ: มีเอกสารอยูในถาดตัวปอนเอกสาร

วธิแีกไข: HP All-in-Oneจะไมรับโทรสารแบบแมนวล ถาใสเอกสารใน
ถาดตัวปอนเอกสาร แตHP All-in-Oneจะพยายามสงเอกสารที่อยูในถาดตัว
ปอนเอกสารแทน ใหนําตนฉบบัใดๆ ออกกอนที่จะรับโทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถติดตอผูสงเพื่อตรวจสอบวามเีอกสารอยูในเคร่ืองสงโทรสารหรอื
ไม

สาเหตุ: การตั้งคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)ถูกต้ังคาไวเร็วเกินไป

วธิแีกไข: ต้ังคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)เปนMedium
(14400) (ปานกลาง) (14400)หรือSlow (9600) (ชา) (9600)แลวจึงติด
ตอผูสงใหสงโทรสารนั้นอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

สาเหตุ: มีขอความแสดงขอผิดพลาดหรือการแจงเตือนอื่นๆ บนจอแสดง
ผล

วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรอืคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซึง่จะใหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและการแกไขปญหา ถามีขอความ
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แสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผลHP All-in-Oneจะไมรับโทรสารดวยตน
เองจนกวาจะแกขอผิดพลาดนั้นไดและขอความน้ันหายไป

ถาHP All-in-Oneมีขอความใหปรับตําแหนง คุณอาจตองกดตกลงเพ่ือลบ
ขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 209
• “ขอผิดพลาด” ในหนา 336

สญัญาณโทรสารถกูบนัทกึไวในเครือ่งตอบรบัโทรศัพท

สาเหตุ: เครื่องตอบรับถูกต้ังคาไมสอดคลองกับHP All-in-Oneหรือ การ
ต้ังคาRings to Answer (เสียงเรียกเขา)ไมถูกตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซยี ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม
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เมือ่คุณใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับโทร
สาร คุณตองตอเครื่องตอบรับเขากับHP All-in-Oneโดยตรง โดยใชพอรตที่
ช่ือ2-EXTตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

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

5 เครื่องตอบรับโทรศัพท

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวาHP All-in-Oneถูกต้ังคาไวเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมติัและคาRings to Answer (เสียงเรียกเขา)ถูกตอง จํานวนเสียง
เรียกเขาสําหรับHP All-in-Oneควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากคุณต้ังคาเครื่องตอบรับและHP All-in-Oneใหมีจํานวน
เสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน อุปกรณทั้งสองชิ้นจะตอบรับ และสัญญาณโทร
สารจะถูกบันทึกไวบนเคร่ืองตอบรับ

ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยและHP All-in-Oneให
ตอบรับเมือ่มีสายเรียกเขาสูงสุดที่รองรับได (จํานวนเสียงเรยีกเขาสงูสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย
และHP All-in-Oneจะตรวจสอบสายน้ัน หากHP All-in-Oneพบวาเปน
สัญญาณโทรสารHP All-in-Oneจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่อง
ตอบรับจะบนัทึกขอความไว
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาHP All-in-Oneเมือ่คุณมเีครื่องตอบ
รับ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับHP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การตั้งโหมดตอบรับ” ในหนา 76
• “การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ” ในหนา 77

สาเหตุ: HP All-in-Oneถูกต้ังคาใหรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความ
วาHP All-in-Oneจะไมตอบรับสายเรียกเขา คุณตองโตตอบกับปลายสาย
ในการรับสัญญาณโทรสาร มิฉะนั้นHP All-in-Oneจะไมรับโทรสารและ
เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกเสียงสัญญาณโทรสาร

วธิแีกไข: ต้ังคาHP All-in-Oneใหตอบรับการโทรเขาโดยอตัโนมัติดวย
การเปดAuto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ). ถาเครื่องปดอยู
HP All-in-Oneจะไมตรวจสอบสายที่โทรเขาและไมรับโทรสาร ในกรณีนี้
เครื่องตอบรับจะตอบรับสายโทรสารและบนัทึกสญัญาณโทรสารไว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาHP All-in-Oneเมือ่คุณมเีครื่องตอบ
รับ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับHP All-in-One

HP All-in-One จะไมตอบรบัสายโทรสารทีเ่ขามา
สาเหตุ: HP All-in-Oneปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-Oneจะไมรับสายที่โทรเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามา
เอง เพราะHP All-in-Oneไมสามารถรับสายโทรสารที่โทรเขามาได
วธิแีกไข: ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาในสํานักงานของคุณ โดยที่คุณอาจตั้งคา
ใหHP All-in-Oneรับสายโทรเขามาโดยอตัโนมัติได หากตองการทราบวา
โหมดการตอบรับใดที่เหมาะกับการตั้งคาในสํานักงาน โปรดดูไดที่เอกสารคู
มือท่ีมาพรอมกับHP All-in-One
ถาคุณตองปดAuto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)คุณตองกดเริม่โทรสารสี
ดาํหรือเริม่โทรสารสเีพ่ือรับโทรสาร
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เคลด็ลบั หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผง
ควบคุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ที่โทรศัพท หากเครื่อง
HP All-in-One ยังไมเริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3
อีกครั้ง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานสามารถวาง
หูโทรศัพทได

สาเหตุ: คุณมรีูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)บนHP All-in-Oneไมตรงกัน
วธิแีกไข: หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
คุณ) ตรวจใหแนใจวาคุณสมบัติDistinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)
บนHP All-in-Oneไดถูกต้ังคาไวตรงกันแลว ยกตัวอยางเชน ถาบริษัท
โทรศัพทกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาเปนแบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาได
เลือกDouble Rings (เสียงเรียกเขาสองคร้ัง)เปนการต้ังคาDistinctive
Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน
รปูแบบเสียงเรยีกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมีปญหาเกี่ยวกับ
รูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทาน
กําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีไมใชแบบสลับ

ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณลักษณะ
Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)บนHP All-in-Oneไดถูกต้ังคา
ไวเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนรปูแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ” ในหนา 77

สาเหตุ: คุณลักษณะDistinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)ไมไดถูก
ต้ังคาเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาท้ังหมด)(และคุณไมไดใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

วธิแีกไข: ถาคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณลักษณะDistinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)บน
HP All-in-Oneไดถูกต้ังคาไวเปนAll Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: หนวยความจําในHP All-in-Oneเต็ม
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วธิแีกไข: ถาหนวยความจําเต็มไปดวยโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมา
HP All-in-Oneจะหยุดตอบรับสาย ถายังมขีอผิดพลาดนี้อยู จะทําให
HP All-in-Oneไมสามารถพิมพโทรสารได โปรดตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อ
ดูขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขอผิดพลาดนี้ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบปญหาดัง
ตอไปนี้
• HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง โปรดดู

ขอมูลไดจากเอกสารประกอบ
• ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มีกระดาษติดอยู
• ฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ดังที่แสดงไว

ดานลาง

• หัวพิมพติดขัด ปดHP All-in-Oneนําวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวม
ถึงวัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
ถูกเปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไว
ในหนวยความจําจะถูกลบทิ้ง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจ
ถูกสงมาถึงทานในขณะที่เคร่ือง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัด
ของ ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
มาใหใหม หากตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่ง
พิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบนัทึก
การสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้งเมือ่ HP All-in-One ถูกปด

แกปญหาใดๆ ท่ีพบ หากตองการลางหนวยความจํา คุณสามารถพิมพหรือลบ
โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา” ในหนา 182
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สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหHP All-in-Oneไมสามารถรับโทรสาร
และBackup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)ถูกต้ังคาเปนOff
(ปด)

วธิแีกไข: นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
• HP All-in-Oneปดใชงานอยู กดปุมเปดเพ่ือเปดเครื่อง
• HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง โปรดดู

ขอมูลไดจากเอกสารประกอบ
• ไมมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• มกีระดาษติดอยู
• ฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยู ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
• หัวพิมพติดขัด ปดHP All-in-Oneนําวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวม

ถึงวัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง
หลังจากแกปญหาที่พบแลวHP All-in-Oneจะเริ่มรับสายโทรสารที่เรียกเขา

ไดรบัโทรสารไมครบหนา

สาเหตุ: ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว

ถาคุณเปดใชงานBackup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
HP All-in-Oneอาจบนัทึกโทรสารไวในหนวยความจําขณะทีไ่ดรับโทรสาร
หลังจากที่ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตองแลว
HP All-in-Oneจะเริ่มตนการพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมาจาก
หนวยความจําโดยอัตโนมติั โดยเรียงลําดับตามเวลาที่ไดรับ ถาคุณไมไดเปด
ใชงานBackup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)หรือถาโทรสาร
ไมไดถูกบนัทึกไวในหนวยความจําดวยเหตุผลบางประการ (เชนถา
HP All-in-Oneไมมีหนวยความจําเหลืออยู) คุณตองติดตอผูสงและขอใหสง
โทรสารนั้นใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 93

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารอาจมีปญหา

วธิแีกไข: สอบถามถึงจํานวนหนาท่ีสงจากผูสง เครื่องสงโทรสารอาจไม
ปอนหนาเอกสารตนฉบบั
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ไดรบัโทรสารแตไมพิมพออกมา

สาเหตุ: HP All-in-Oneมีกระดาษติดหรือไมมกีระดาษ
วธิแีกไข: ถาคุณเปดใชงานBackup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง)HP All-in-Oneอาจบันทึกโทรสารไวในหนวยความจําขณะที่ไดรับ
โทรสาร หลังจากแกไขปญหากระดาษติดหรือใสกระดาษในถาดปอน
กระดาษอยางถูกตองแลวHP All-in-Oneจะเริ่มตนการพิมพโทรสารที่ยังไม
ไดพิมพออกมาจากหนวยความจําโดยอัตโนมติั โดยเรียงลําดับตามเวลาที่ได
รับ ถาคุณไมไดเปดใชงานBackup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง)หรือถาโทรสารไมไดถูกบันทึกไวในหนวยความจําดวยเหตุผลบาง
ประการ (เชนถาHP All-in-Oneไมมีหนวยความจําเหลืออยู) คุณตองติดตอ
ผูสงและขอใหสงโทรสารน้ันใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: กระบวนการอื่นทําใหเกิดขอผิดพลาดในHP All-in-One
วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรอืคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซึง่จะใหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอ
ผิดพลาดHP All-in-Oneจะไมสามารถพิมพโทรสารไดจนกวาจะมีการแก
ไขขอผิดพลาดนั้น

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของHP All-in-OneดวยการคลิกStatus
(สถานะ) ในHP Solution Center
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“รายงานบนัทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด” ในหนา 334

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจหมึกหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับบรรจุหมกึ ถา
ระดับหมกึเหลือนอย ทานตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับบรรจุหมึก แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครือ่งเพื่อดูวาตลับบรรจุหมึกมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับบรรจุ
หมกึ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การบํารุงรักษา HP All-in-One” ในหนา 201

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกบัโทรสาร 313

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneนําวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุ
หีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกเปด
ใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวย
ความจําจะถูกลบท้ิง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมาถึง
ทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัดของ ทานตองติดตอ
ผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหใหม หากตองการ
ทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax Log (ไฟลบนัทึก
การสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบทิ้ง
เมื่อ HP All-in-One ถูกปด

บางสวนของโทรสารทีไ่ดรบัถกูตดัออกไป

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: โทรสารมตีนฉบับใหญกวาขนาดกระดาษที่เตรียมไว เชน
กระดาษ legal และตัวเลือกAutomatic Reduction (การยอขนาด
อัตโนมติั)ปดใชงานอยู

วธิแีกไข: คุณสามารถพิมพโทรสารลงบนกระดาษขนาด legal หรือต้ังคา
คุณลักษณะAutomatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)เพ่ือลด
ขนาดภาพใหพอดีกับหนา ถาเปนไปได

สาเหตุ: ต้ังกั้นกระดาษดานกวางไมอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 93

สาเหตุ: โทรสารขนาดกระดาษ legal ประกอบดวยรายละเอียดสูงเชนภาพ
ขนาดใหญถูกสงมา และมีกระดาษขนาด letter บรรจุอยูในถาดปอน
กระดาษ

วธิแีกไข: ถาโทรสารขนาด legal ที่มีรายละเอียดสูงเชนภาพที่มขีนาด
ใหญถูกสงมาHP All-in-Oneจะพยายามจัดหนาโทรสารใหพอดีในหนึ่ง
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หนา (ถาเปดใชงานการลดขนาดอัตโนมัติ) ถาหนวยความจําเต็ม
HP All-in-Oneอาจไมสามารถลดขนาดภาพได ทําใหภาพถูกตัดออกและ
พิมพออกมาในหนาที่สอง คุณสามารถลางหนวยความจําและบอกใหผูสงสง
โทรสารน้ันใหมได

หมายเหตุ การลบหนวยความจําจะทําใหโทรสารทั้งหมดที่เก็บไวใน
หนวยความจําถูกลบออก รวมทั้งโทรสารที่ไมไดพิมพดวย ทานอาจตอง
พิมพโทรสารท้ังหมดในหนวยความจําเพื่อใหแนใจวาจะไมสูญเสียขอมูล
ใดๆ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา” ในหนา 182

สาเหตุ: กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษมขีนาดตางจากการตั้งคา
Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

วธิแีกไข: แนใจวากระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษตรงกับการตั้งคา
Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

เครือ่งคอมพิวเตอรทีเ่ชือ่มตอมพีอรตโทรศพัทเพยีงพอรตเดยีว

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคาHP All-in-Oneท่ีใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกันกับ
โมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพท
เพียงพอรตเดียว

วธิแีกไข: หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตอง
ซื้อตัวแยกคูขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มี
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหน่ึงปลั๊กที่ดานหลัง)

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดนี้ ใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ได
แก:อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย,
กรีซ, อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหล,ี ละตินอเมริกา,
มาเลเซีย, เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดี
อาระเบีย, สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอลา และ
เวียดนาม
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ภาพ 15-1 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

ภาพ 15-2 ภาพดานหลังของHP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-Oneท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต1-LINE

บท 15
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การตัง้คา HP All-in-One สาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดยีว
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเคร่ือง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูใน
บานหรือสํานักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอ่ืน ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT อยูที่ดานหลังของ HP All-in-One เช่ือมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะ
อีกพอรตที่อยูบนตัวแยกแบบขนาน
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8. คุณจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
• หากคุณต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายอตัโนมตั ิเครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีน้ี
หากสงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนท่ี
HP All-in-One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือ
รับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัติ)

• หากคุณต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง คุณตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถ
รับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสายดวย
ตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

9. ทําการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวย
ตัวเอง

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคาHP All-in-Oneที่ใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกันกับ
โมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ แตคอมพิวเตอรมี
พอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว

วธิแีกไข: หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรต
เดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคูขนาน (หรือเรียกอีกอยางวาตัวตอพวง) (ตัวแยก
คูขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรต
ที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคู
ขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดน้ี ใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ได
แก:อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซลิ, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบยี,
กรีซ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา,
มาเลเซยี, เม็กซโิก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดี
อาระเบีย, สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอลา และ
เวียดนาม
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ภาพ 15-3 ภาพดานหลงัของHP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-Oneท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต1-LINE
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การตัง้คา HP All-in-One สาํหรบัเครือ่งคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดยีว
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูใน
บานหรือสํานักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตท่ีติด
ปายวา 2-EXT อยูท่ีดานหลังของ HP All-in-One เช่ือมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานท่ีมพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. เช่ือมตอเครื่องตอบรับกับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะอีกพอรตในตัว
แยกแบบขนาน

หมายเหตุ หากคุณไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวย
วิธีน้ี สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
HP All-in-One ได

7. (เปนทางเลือก) หากเคร่ืองตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก
ทานควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

8. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยอตัโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

9. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
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10. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสาม
ครั้ง

11. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน
HP All-in-One เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะ
สามารถรองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสงูสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภมูภิาค)

12. ทําการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขา
ดังข้ึนตามจํานวนที่กําหนดจากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บนัทึกไว
HP All-in-One จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง"
เสียงโทรสาร หากตรวจพบสายโทรสารเขามา HP All-in-One จะสงเสียง
การรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีเสียงโทรสาร
HP All-in-One จะหยุดการตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของ
คุณสามารถบันทึกขอความเสียงได

สาเหตุ: ฉันจะต้ังคาHP All-in-Oneท่ีใชสายโทรสาร/โทรศัพทรวมกันกับ
โมเด็มแบบ dial-up ของคอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล แตคอมพิวเตอร
มีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว

วธิแีกไข: หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรต
เดียว คุณจะตองซือ้ตัวแยกคูขนาน (หรือเรียกอีกอยางวาตัวตอพวง) (ตัวแยก
คูขนานมพีอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรต
ที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคู
ขนานที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ักท่ีดานหลัง)

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดนี้ ใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ได
แก:อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย,
กรีซ, อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหล,ี ละตินอเมริกา,
มาเลเซีย, เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดี
อาระเบีย, สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอลา และ
เวียดนาม
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ภาพ 15-4 ภาพดานหลังของHP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเชื่อมตอกับพอรต2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-Oneท่ีเชื่อมตอกับ
พอรต1-LINE
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การตัง้คา HP All-in-One สาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดยีว
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดัง
กลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-
EXT ที่อยูดานหลังเคร่ือง HP All-in-One

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให
ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูใน
บานหรือสํานักงาน

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอ่ืน ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT อยูที่ดานหลังของ HP All-in-One เช่ือมตอปลายอีกขาง
หนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะ
อีกพอรตที่อยูบนตัวแยกแบบขนาน

8. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
9. ทําการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวย
ตัวเอง
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ไดยนิเสียงสญัญาณโทรศัพทคงทีต่ัง้แตทีท่าํการเชือ่มตอ HP All-in-One
สาเหตุ: HP All-in-One ถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทาน้ัน ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิล ีจีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซยี
เม็กซโิก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซยี ซาอุดีอาระเบยี สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา และเวียดนาม

เช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบโทรศัพทบนผนังที่ใชงานได
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกับ
HP All-in-One เช่ือมตอสายโทรศัพทแบบสองเสนกับพอรตที่ติดปาย 1-
LINE ซึ่งอยูดานหลังของ HP All-in-One และชองเสียบโทรศัพทบนผนัง
ของคุณ ดังที่ปรากฏ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบส่ีเสนทั่วไป
ที่คุณอาจมอียูแลวในสํานักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสาย
โทรศัพทสองประเภทดังนี้
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หากคุณใชสายโทรศัพทแบบสี่เสน ใหถอดสายน้ันออก และใชสายโทรศัพท
แบบสองเสนที่มมีาใหแทนโดยตอเขากับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของ
HP All-in-One
หาก HP All-in-One มาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน
คุณสามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบส่ีเสนได ในกรณีที่
สายโทรศัพทแบบสองเสนที่ใหมาสั้นเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพท
แบบสองเสนกับพอรตที่ติดปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังของ
HP All-in-One ตอสายโทรศัพทแบบสี่เสนเขากบัพอรตที่เปดบน
อะแดปเตอรและชองเสียบโทรศัพทบนผนัง สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชอะแดปเตอรสายโทรศัพแบบสองเสน โปรดดูคูมือท่ีใหมาพรอมกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One โปรดดูคูมือการ
ติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ: คุณจะใชตัวแยกสายโทรศัพทระหวางพอรต 1-LINE บน
HP All-in-One และผนัง
วธิแีกไข: ตัวแยกสายโทรศัพทจะมผีลตอคุณภาพเสียงของสายโทรศัพท
และทําใหเกิดไฟฟาสถิต (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

สาเหตุ: คุณไมไดใชเตารับตอสายดินทีเ่หมาะสมสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ลองเชื่อมตอกับเตารับอื่น

การทดสอบโทรสารลมเหลว

หากคุณพยายามจะทดสอบโทรสารจากคอมพิวเตอรของคุณ และการทด
สอบโทรสารนั้นลมเหลว แสดงวาเคร่ือง HP All-in-One อาจทํางานอยาง
อื่นอยู หรือมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนซึ่งทําใหไมสามารถทดสอบโทรสารได

สิง่ทีค่วรตรวจสอบ
• การติดต้ัง HP All-in-One อยางถูกตอง การเชื่อมตอเขากับสายไฟ และ

การเชื่อมตอเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดต้ัง HP All-in-One โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

• HP All-in-One เปดอยู หากไมเปดใชงาน ใหกดปุม เปด เพ่ือเปด
เครื่อง HP All-in-One
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• มกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพอยางถูกตอง หัวพิมพไมมีสิ่งกีดขวาง และฝา
ครอบตลับหมึกพิมพปดอยู

• ขณะนี้เครื่อง HP All-in-One ไมวางเนื่องจากทํางานอื่น เชน ปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพ ตรวจสอบหนาจอ หากเคร่ือง HP All-in-One
กําลังทํางานอยู ใหรอจนกวาเครื่องจะทํางานปจจุบนัเสร็จ แลวคอยทด
สอบโทรสารอีกครั้ง

• อุปกรณการพิมพสองหนาจะตอเขาที่ดานหลังของ HP All-in-One
• ไมมีขอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอ หากมขีอความแสดงขอผิด

พลาด ใหดําเนินการแกปญหา แลวทดสอบโทรสารอีกครั้ง

หากคุณทดสอบโทรสารและ HP All-in-One รายงานวาการทดสอบลม
เหลว ใหอานขอมลูตอไปนี้อยางละเอียดเพ่ือหาวิธีแกปญหาการติดต้ังโทร
สารของคุณ การทดสอบสวนตางๆ ของโทรสารอาจลมเหลวเนื่องจากเหตุผล
ตางๆ

สาเหตุ: "การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:

ขอควรปฏบิตัิ
• ปดHP All-in-Oneโดยกดปุมเปดบนแผงควบคุมแลวถอดปลั๊กไฟออก

จากดานหลังของHP All-in-Oneหลังจากผานไปสองสามวินาท ีให
เสียบปลั๊กไฟกลับเขาที่เดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีกครั้ง หาก
การทดสอบยังผิดพลาดอีก ใหตรวจดูขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนใน
หัวขอนี้

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไม
มปีญหา

• หากคุณรันการทดสอบจากFax Setup Wizard(ตัวชวยการติดต้ังโทร
สาร) ใหตรวจสอบวาHP All-in-Oneไมไดทํางานอยู เชนทําสําเนา
ตรวจดูขอความบนหนาจอแสดงผลที่ระบวุาHP All-in-Oneกําลังทํา
งาน หากเครื่องกําลังทํางาน ใหรอจนกวาเครื่องวาง และอยูในสถานะไม
ทํางาน กอนที่จะรันการทดสอบ

หลังจากท่ีแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและHP All-in-Oneพรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หากFax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร)ยังไมทํางาน
และเกิดปญหาในการโทรสาร โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปท่ี
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www.hp.com/supportเมือ่มีขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลว
คลิกที่Contact HP(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุน
ทางเทคนิค

สาเหตุ: การทดสอบ "ตอสายโทรสารเขากับชองเสียบโทรศัพทที่ผนัง" ลม
เหลว

วธิแีกไข:

ขอควรปฏบิตัิ
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คโทรศัพทกับเครื่อง

HP All-in-Oneเพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ

HP All-in-Oneหากคุณไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับHP All-in-Oneคุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลัง
จากเสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับHP All-in-Oneใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

• ใหแนใจวาคุณตอHP All-in-Oneเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
อยางถูกตอง เมื่อตองการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-Oneใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสยีบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ1-LINEซึง่อยูดานหลัง
HP All-in-Oneสําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-Oneสําหรับโทรสาร โปรดดูที่เอกสารประกอบ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One
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• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบที่
ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่
คุณกําลังใชสําหรับHP All-in-Oneแลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไม
มปีญหา

หลังจากท่ีแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและHP All-in-Oneพรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร

สาเหตุ: การทดสอบ "ตอสายโทรศัพทเขากับพอรต่ีถูกตองของโทรสาร"
ลมเหลว

วธิแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง

ขอควรปฏบิตัิ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ให

ตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูดานหลังของ
HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอ่ืนเทานั้น เชนเครื่องตอบรับ
หรือโทรศัพท
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

2. หลังจากที่คุณตอสายโทรศัพทเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ใหรันการ
ทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ HP All-in-One
พรอมท่ีจะสงโทรสาร

3. ทดลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหตุ: การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลม
เหลว

วธิแีกไข:

ขอควรปฏบิตัิ
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกบั

HP All-in-Oneเพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คโทรศัพทที่ผนัง ปลายขางหนึ่งของ
สายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ1-LINEท่ีดานหลังของ
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HP All-in-Oneและปลายอีกดานของชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
ตามที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับHP All-in-One

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คโทรศัพทกับเครื่อง
HP All-in-Oneเพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

สาเหตุ: การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:

ขอควรปฏบิตัิ
• โปรดตรวจสอบวาคุณตอHP All-in-Oneเขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก

มฉิะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจ
เปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอHP All-in-Oneเขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คโทรศัพทกับเครื่อง
HP All-in-Oneเพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
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• ใหแนใจวาคุณตอHP All-in-Oneเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-Oneใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสยีบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ1-LINEซึง่อยูดานหลัง
HP All-in-Oneสําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-Oneสําหรับโทรสาร โปรดดูที่คูมือผูใช

• อุปกรณอื่น ซึง่จะใชสายโทรศัพทเดียวกันHP All-in-Oneอาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสาย ยกเวนHP All-in-Oneออกจากสายโทรศัพท
แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
• หากFax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่ง
หรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งคุณ
ทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

• หากFax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)ทํา
งานไมไดโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น ใหตอHP All-in-Oneเขากับ
สายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตน
ในหัวขอนี้

• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบที่
ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและHP All-in-Oneพรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หากFax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)ยังไม
สามารถทํางานได และคุณมีปญหาในการโทรสาร โปรดติดตอบริษทั
โทรศัพทและเรียกใหบริษทัมาตรวจเช็คสายโทรศัพท

สาเหตุ: การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมนุโทรศัพท" ลมเหลว
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วธิแีกไข:

ขอควรปฏบิตัิ
• อุปกรณอื่น ซึง่จะใชสายโทรศัพทเดียวกันHP All-in-Oneอาจทําใหการ

ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสาย ยกเวนHP All-in-Oneออกจากสายโทรศัพท
แลวรันการทดสอบอีกคร้ัง หากDial Tone Detection Test (ทดสอบ
การตรวจหาเสียงการโทร)ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น
แสดงวาช้ินสวนหนึ่งหรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา
ลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จน
กระทั่งคุณทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่
คุณกําลังใชสําหรับHP All-in-Oneแลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอHP All-in-Oneเขากับแจคเสียบสายโทรศัพท
ท่ีผนังอยางถูกตองในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-Oneใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย1-LINEซึง่อยูดาน
หลังของHP All-in-Oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง
HP All-in-Oneเพ่ือการสงโทรสาร ใหดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับHP All-in-One

บท 15
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• หากคุณใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบที่
ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได และจะทําใหเกิด
ปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสงหรือรับโทรสารทดสอบ

• ตรวจเช็คเพ่ือใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมภิาคอยางถูกตองตาม
ประเทศ/ภมูภิาคของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภมูิภาค หรือหากตั้ง
คาไมถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและ
รับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบวาคุณตอHP All-in-Oneเขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก
มิฉะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพทระบบ
อะนาลอ็กเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอ
HP All-in-Oneเขากับสายโทรศัพทอะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทร
สาร

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรนัการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและHP All-in-Oneพรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หากDial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการ
โทร)ยังไมสามารถทํางานได ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจ
เช็คสายโทรศัพท

มปีญหาในการสงและรบัโทรสารผานทางอนิเตอรเนตโดยใชโทรศัพทระบบ IP
phone

สาเหตุ: บริการการใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over
Internet Protocol - FoIP) อาจทํางานไมถูกตองเมื่อเครื่อง
HP All-in-Oneกําลังรับสงโทรสารดวยความเร็วสูง (33600 bps)
วธิแีกไข: หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสารขณะใชบริการ
โทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็วโทรสารที่ชาลง ซึ่งคุณสามารถทําได
โดยเปล่ียนการตั้งคาFax Speed (ความเร็วโทรสาร)จากFast (33600)
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(ดวน) (33600)(ดีฟอลต) เปนMedium (14400) (ปานกลาง) (14400)
หรือSlow (9600) (ชา) (9600)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตั้งความเร็วโทรสาร” ในหนา 34

สาเหตุ: HP All-in-Oneถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วธิแีกไข: คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยเช่ือมตอสายโทรศัพทเขา
กับพอรตช่ือ1-LINEท่ีอยูบนHP All-in-Oneและไมใชจากพอรตอีเธอ
รเน็ต ซึง่หมายความวาการเชื่อมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผาน
กลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมแีจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการ
เช่ือมตอเพื่อโทรสาร) หรือผานบริษทัโทรศัพท

สาเหตุ: บริษทัโทรศัพทของคุณไมรองรับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อใหแนใจวา
บริการเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการสงและรับโทรสาร หากบริการเครือ
ขายอินเทอรเน็ตไมรองรับการสงและรับโทรสาร คุณจะไมสามารถสงและ
รับโทรสารผานทางอินเทอรเน็ตได

รายงานบนัทกึการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

สาเหตุ: ถามีปญหาหรือพบขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร
เครื่องจะพิมพรายงานFax Log (ไฟลบนัทึกการสงโทรสาร)ออกมา

วธิแีกไข: ดูตารางตอไปนี้สําหรับขอมลูเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาดตางๆ ใน
รายงานFax Log (ไฟลบนัทึกการสงโทรสาร)ขอมูลนี้สามารถชวยใหคุณ
แกไขปญหาใดๆ ท่ีพบเมือ่ใชคุณลักษณะโทรสารของHP All-in-Oneใน
เบื้องตนได นอกจากนี้ ขอมลูในตารางยังระบอุีกวารหัสใดเปนรหัสเฉพาะ
ของError Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)(ECM) ถาเกิด
ขอผิดพลาดเดียวกันซ้ําๆ ใหลองปด ECM

รหสัขอผดิพลาด คาํนิยามขอผดิพลาด

(223Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผดิ
พลาด))

224

หนาเอกสารทีไ่ดรับหน่ึงหนาหรือมากกวาอาจจะอานไมได

225-231 มกีารใชงานรวมกนัไมไดระหวางคุณลักษณะและเครื่องสงโทรสาร

232-234 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

บท 15
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รหสัขอผดิพลาด คาํนิยามขอผดิพลาด

(235-236Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

237

238

(239-241Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เคร่ืองสงโทรสารมีการสื่อสารทีไ่มปกติ

242 เคร่ืองสงโทรสารพยายามรับโทรสารแทนทีจ่ะสง

243-244

(245-246Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เคร่ืองสงโทรสารหยดุทํางานกอนเวลา

247-248

(249-251Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

มขีอผิดพลาดในการสือ่สารกบัเคร่ืองสงโทรสาร

252 สายโทรศพัทมีสภาพแยเกนิกวาจะรับโทรสารได

253 เคร่ืองสงโทรสารพยายามใชความกวางของหนากระดาษทีไ่มถูกสนับสนุน

281

(282Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

283-284

(285Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

286

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

290 มขีอผิดพลาดในการสือ่สารกบัเคร่ืองสงโทรสาร

291 ไมสามารถบันทกึโทรสารทีไ่ดรับ

314-320 มกีารใชงานรวมกนัไมไดระหวางคณุลักษณะและเครื่องรับโทรสาร

321 มขีอผิดพลาดในการสือ่สารกบัเคร่ืองรับโทรสาร

322-324 สายโทรศพัทมีสภาพแยเกนิกวาจะสงโทรสารได

(325-328Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิด
พลาด))

เคร่ืองรับโทรสารระบุวาหนาเอกสารหนึ่งหนาหรือมากกวาอาจอานไมได

(ทําตอ)
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รหสัขอผดิพลาด คาํนิยามขอผดิพลาด

329-331

332-337

(338-342Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผดิ
พลาด))

343

เคร่ืองรับโทรสารมีการสื่อสารทีไ่มปกติ

344-348

(349-353Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผดิ
พลาด))

354-355

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

356-361

(362-366Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผดิ
พลาด))

เคร่ืองสงโทรสารหยุดทํางานกอนเวลา

367-372

(373-377Error
Correction Mode
(โหมดแกไขขอผดิ
พลาด))

378-380

มขีอผิดพลาดในการสื่อสารกบัเคร่ืองรับโทรสาร

381 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

382 เคร่ืองรับโทรสารหยุดรับหนาเอกสาร

383 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

390-391 มขีอผิดพลาดในการสื่อสารกบัเคร่ืองรับโทรสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“สงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด” ในหนา 178

ขอผดิพลาด
สวนนี้จะประกอบดวยประเภทขอความบนอุปกรณดังตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ

บท 15

(ทําตอ)
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• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก

ขอความเกี่ยวกับอปุกรณ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมทํางาน
• ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติมีกระดาษติด
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• หนวยความจําเต็ม
• สแกนเนอรไมทํางาน
• ปญหาถาดกระดาษภาพถาย
• ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่
• ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได
• ไมมอีุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

ตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิไมทาํงาน

สาเหตุ: ตัวปอนเอกสารอัตโนมติัทํางานไมถูกตอง และงานพิมพยังไม
เสร็จ

วธิแีกไข: ใสตนฉบับลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมติัอีกครั้ง แลวเริ่มสั่ง
พิมพงานใหม อยาใสกระดาษขนาด letter หรือ A4 เกินกวา 50 แผน หรือ
กระดาษขนาด legal เกินกวา 35 แผนในถาดตัวปอนเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ” ในหนา 87

ตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิมกีระดาษติด

สาเหตุ: กระดาษติดขัดในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออกแลวจึงสั่งพิมพงานอีกคร้ัง อยาใส
กระดาษขนาด letter หรือ A4 เกินกวา 50 แผน หรือกระดาษขนาด legal
เกินกวา 35 แผนในถาดตัวปอนเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221
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การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP All-in-One ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เกดิขอผดิพลาดทางกลไก

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneมีกระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพหรือหัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเครื่องHP All-in-Oneแลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกนํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP All-in-Oneอีกครั้ง

หนวยความจาํเต็ม

สาเหตุ: ในขณะที่รับโทรสารHP All-in-Oneมกีระดาษติดอยูภายใน หรือ
ไมมีกระดาษ

วธิแีกไข: ถาHP All-in-Oneรองรับการโทรสาร และคุณเปดใชงาน
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)เครื่อง
HP All-in-Oneอาจบนัทึกโทรสารไวในหนวยความจําขณะทีไ่ดรับโทรสาร
หลังจากแกไขกระดาษติดหรือใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว คุณอาจ
พิมพโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจํา ถาคุณไมไดเปดใชงานBackup
Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)หรือถาโทรสารไมไดถูกบันทึกไว
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ในหนวยความจําดวยเหตุผลบางประการ (เชนถาHP All-in-Oneไมมี
หนวยความจําเหลืออยู) คุณตองติดตอผูสงและขอใหสงโทรสารนั้นใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221
• “การใสกระดาษ” ในหนา 93
• “การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา” ในหนา 182

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังคัดลอกมีขนาดเกินกวาหนวยความจําของ
HP All-in-One
วธิแีกไข: ลองทําสําเนาจํานวนชุดนอยลงหรือทําสําเนาหนาเอกสารนอยลง
ในครั้งเดียว ในกรณีท่ีมีเอกสารหลายหนา

สแกนเนอรไมทาํงาน

สาเหตุ:  HP All-in-One กําลังทํางานอยูหรือมสีาเหตุที่ไมสามารถระบไุด
เขามาแทรกการสแกนของทาน

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One และเปดอีกครั้ง รีสตารท
คอมพิวเตอรของทาน แลวลองสแกนอีกครั้ง

หากยังมปีญหาอยู ใหลองเสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟที่มสีายดินโดยตรงแทน
การเสียบปล๊ักเขากับอุปกรณปองกันไฟกระชากหรือปลั๊กพวง หากยังมี
ปญหาอยู โปรดติดตอฝายสนับสนุน HP ไปท่ี www.hp.com/support เมือ่
เคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบรกิารดานเทคนิค

ปญหาถาดกระดาษภาพถาย

สาเหตุ: กระดาษในถาดกระดาษภาพถายไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถาถาดกระดาษภาพถายไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยู
นอย ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดถามีกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย ให
นํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงใส
กระดาษกลับลงในถาดอีกครั้งปฏิบติัตามขอความที่ปรากฏบนจอภาพ หรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพงานตอ

สาเหตุ: ปอนกระดาษหรือใสกระดาษไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดถูกตองแลว

สาเหตุ: อาจมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป

วธิแีกไข: อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไปตรวจสอบ
ใหแนใจวากระดาษภาพถายทั้งต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษอาจติดกันหลายแผน

วธิแีกไข: นํากระดาษออกจากถาดกระดาษภาพถาย และสับกระดาษไปมา
เพ่ือไมใหติดกันใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย แลวลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: กระดาษภาพถายอาจมวนงอ

วธิแีกไข: ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ ใหใสกระดาษในถุงพลาสติก
และคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบตรงถาปญหายังคงอยู ให
เปล่ียนไปใชกระดาษภาพถายที่ไมมวนงอ

สาเหตุ: เครื่องพิมพอาจอยูในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงหรือตํ่ามากๆ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่

สาเหตุ: ถาดกระดาษภาพถายอาจยงัไมถูกดันเขาจนสดุ

วธิแีกไข: ยกถาดรับกระดาษ แลวดันถาดกระดาษภาพถายใหเขาจนสุด
จากนั้นดันถาดรับกระดาษลงจนสุด

ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

สาเหตุ: ถาดรับกระดาษอาจยังไมถูกดันลงจนสุด

วธิแีกไข: ดันถาดรับกระดาษใหลงจนสุด

ไมมอีปุกรณเสรมิในการพิมพสองดาน

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน หรือติดต้ังไมถูก
ตอง
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วธิแีกไข: เสียบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานไวที่ดานหลังของ
อุปกรณอยางมั่นคง จนกระทั่งทั้งสองดานเขาที่

หมายเหตุ อยากดปุมของอุปกรณเสริมไมวาบนดานใดในเวลาที่ติดต้ัง
ใชปุมนี้เมื่อตองการถอดอุปกรณเสริมออกจากอุปกรณเทาน้ัน

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลท่ีอานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One
• ไฟลเสียหาย

เกดิขอผิดพลาดขณะอานหรอืเขยีนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวรHP All-in-Oneไมสามาถเปดหรือบันทึกไฟลได
วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณพิมพช่ือโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําหรอือุปกรณเกบ็ขอมูลไวใน
HP All-in-Oneหรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัว
อานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณไดถายโอนไฟลไปยัง
คอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลาน้ีอีกครั้งโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
ภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย
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ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลท่ีตออยูไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําหรอือุปกรณเกบ็ขอมูลไวใน
HP All-in-Oneหรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัว
อานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณไดถายโอนไฟลไปยัง
คอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
ภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู

วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนาน้ีคุณได
บนัทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายนั้นได
โดยใชซอฟตแวรHP Photosmart

ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

ไมสนบัสนนุรปูแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวรHP All-in-Oneไมจดจําหรือรองรับรูปแบบไฟลของ
รูปภาพที่คุณพยายามเปดหรือบันทึก ถานามสกุลไฟลระบวุาเปนประเภท
ไฟลที่ถูกสนับสนุน แสดงวาไฟลอาจเสีย

วธิแีกไข: เปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น และบนัทึกไวในรูปแบบที่
ซอฟตแวรHP All-in-Oneรองรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One” ในหนา 343

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณใสไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใชสัญลักษณที่ถูกตองในชื่อไฟล
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หมายเหตุ แมวาช่ือไฟลอาจดูเหมือนถูกตอง แตอาจมอีักขระที่ใชไมได
ใสช่ือไฟลใหมแทนช่ือไฟลเดิม

ประเภทไฟลทีส่นบัสนนุของ HP All-in-One
ซอฟตแวรHP All-in-Oneจะรองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้ BMP, DCX, FPX,
GIF, JPG, PCD, PCX และ TIF

ไฟลเสยีหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําหรอือุปกรณเกบ็ขอมูลไวใน
HP All-in-Oneหรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัว
อานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณไดถายโอนไฟลไปยัง
คอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลาน้ีอีกครั้งโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
ภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่แจงให
ทราบวาภาพในการดหนวยความจําหรืออปุกรณเก็บขอมูลเสียหาย

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกบัผูใช
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับผูใชโดยท่ัวไป
• ไมสามารถครอบตัด
• ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจํา
• ขาดการเชื่อมตอ
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• ไมมีตัวเลือกการสแกน
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก
• การดหนวยความจําตองอยูในชองเสียบ
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทาน้ัน
• เสียบการดไมถูกตอง
• เสียบการดไมเขาตําแหนง
• การดชํารุดเสียหาย
• ช่ือกลุมหมายเลขลัดซ้ํากัน
• สมาชิกซ้ํา
• หมายเลขลัดไมถูกตอง

ไมสามารถครอบตัด

สาเหตุ: คอมพิวเตอรมหีนวยความจําไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ปดแอพพลิเคชันที่ไมจําเปนทั้งหมด รวมทั้งแอพพลิเคชันที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย
(หากคุณปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมือ่
คุณแกไขปญหาไดแลว) การรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรจะชวยลางหนวย
ความจําได คุณอาจตองซือ้ RAM เพ่ิม โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับ
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: สําหรับการสแกน ตองมเีน้ือทีใ่นฮารดดิสกอยางนอย 50 MB
วธิแีกไข: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกทอป คุณอาจตองลบไฟลออก
จากฮารดไดรฟ

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําสองอันหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-Oneในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-Oneอานการดหนวยความจําที่เหลือ และแสดงภาพถายภาพแรก
ทีเ่ก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง
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วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตองใหหันปาย
ช่ือดานหนาของการด Compact Flash ไปทางซาย

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ขาดการเชื่อมตอ

สาเหตุ: สถานการณหลายอยางอาจเปนสาเหตุใหขอความแสดงขอผิด
พลาดนี้ปรากฏขึ้น
• เปดคอมพิวเตอรไมได
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
• ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไดรับการติดต้ังไมถูก

ตอง
• ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง HP All-in-One แลวแตเครื่องไม

ทํางาน

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเปดอยูและเชื่อมตอเขากับ
เคร่ือง HP All-in-One และตองตรวจสดูวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ HP All-in-One แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 236

ไมมตีัวเลอืกการสแกน

สาเหตุ: ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไมทํางานหรือไม
ไดรับการติดต้ัง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังและกําลังทํา
งานอยู สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One
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ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

การดหนวยความจาํตองอยูในชองเสยีบ

สาเหตุ: คุณสมบัติที่คุณกําลังพยายามใช จะใชไดเมือ่มกีารดหนวยความจํา
หรืออุปกรณเก็บขอมูลเสียบอยูในHP All-in-Oneเทานั้น
วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดเสียบการดหนวยความจําจนสุดในชองเสียบท่ีถูก
ตองบนHP All-in-Oneหรือตออุปกรณเก็บขอมูลเขาพอรต USB ซึ่งอยู
ดานหนา แลวลองอีกครั้ง

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําสองอันหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-Oneในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-Oneอานการดหนวยความจําที่เหลือ และแสดงภาพถายภาพแรก
ทีเ่ก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตองใหหันปาย
ช่ือดานหนาของการด Compact Flash ไปทางซาย

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําหลายอันเสียบอยูในHP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทาน้ัน
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ถามกีารดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอันเสียบอยู ไฟสัญญาณเตือนจะ
กะพริบถี่ และจะมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผลดึงการด
หนวยความจําที่เกินมาออกเพื่อแกปญหาน้ี

เสยีบการดไมถกูตอง

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากอยูทางซาย และให
แถบสัมผัสหันไปทางขวา แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบท่ีถูกตองจนกวา
ไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

เสยีบการดไมเขาตําแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาที่

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวในHP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

การดชํารดุเสยีหาย

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอร Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองถายรูป
ดิจิตัลและอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถใชไดกับการดที่จัดรูปแบบ FAT32
วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจําในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT
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สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่จะแจงให
ทราบวาภาพในหนวยความจําเสียหาย

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ชือ่กลุมหมายเลขลดัซ้ํากัน

สาเหตุ: ช่ือที่คุณพยายามตั้งใหแกกลุมหมายเลขลัดนั้นมกีารนําไปใชแลว

วธิแีกไข: ระบุช่ือสําหรับกลุมหมายเลขลัดดวยช่ืออื่น

สมาชิกซ้าํ

สาเหตุ: หมายเลขลัดที่คุณพยายามเพ่ิมใหแกกลุมหมายเลขลัดนั้น มีอยู
แลวในกลุม

วธิแีกไข: เพ่ิมผูใชอื่นใหแกกลุมหมายเลขลัด หรือเพียงแตบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงในกลุม

หมายเลขลดัไมถูกตอง

สาเหตุ: หมายเลขลัดไมสามารถเชื่อมตอกับเครื่องโทรสาร

วธิแีกไข: ลองหมนุเลขหมายโทรสารดวยตนเองถาไดผล ใหปรับขอมูลใน
หมายเลขลัดใหทันสมัยถาไมไดผล ใหติดตอผูรับ เพ่ือจะไดแนใจวาคุณหมนุ
หมายเลขท่ีถูกตอง

ขอความเกี่ยวกบักระดาษ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมึกพิมพกําลังแหง
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• ไมมกีระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือมสีิ่งกีดขวางหัวพิมพ
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 93

หมกึพิมพกาํลงัแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่อพิมพอื่นๆ ตองการเวลารอใหหมึกแหงนานกวา
ปกติ

วธิแีกไข: ใหทิ้งเอกสารไวในถาดรับกระดาษจนกวาจะมขีอความปรากฏ
ข้ึน ถาจําเปน ใหนําเอกสารทีพิ่มพแลวออกมากอนที่ขอความจะหายไป
คอยๆ จับเอกสารที่พิมพแลวที่ดานหลังหรือที่ขอบ และนําไปวางบนพื้นเรียบ
เพ่ือรอใหหมกึแหง

ไมมกีระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 93
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สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานไมเช่ือมตอกับHP All-in-One
วธิแีกไข: ถาคุณถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานเพื่อนํากระดาษที่
ติดอยูออก ใหใสเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

กระดาษตดิ ปอนกระดาษผิด หรอืมสีิง่กดีขวางหัวพิมพ

สาเหตุ: กระดาษติดขัดในHP All-in-One
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออกหากตองการใหพิมพงานตอ กดตกลงท่ีแผง
ควบคุมของHP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 221

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ

วธิแีกไข: ปดเครื่องHP All-in-Oneแลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกนํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP All-in-Oneอีกครั้ง

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทหรือขนาด
กระดาษที่ใสอยูในHP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 104
“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219

ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพที่เลือกไวสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภท
หรือขนาดกระดาษที่ใสอยูในHP All-in-One
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วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 219
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 104
“การใสกระดาษ” ในหนา 93

ขอความเกีย่วกับระบบไฟและการเชือ่มตอ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเคร่ือง
และการเชื่อมตอ
• การทดสอบการสื่อสารลมเหลว
• ไมพบ HP All-in-One
• ปดเครื่องไมถูกตอง
• การขาดการสื่อสารสองทาง

การทดสอบการสื่อสารลมเหลว

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดตอกับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: ถาตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรไมถูกตอง จะเกิดขอผิด
พลาดในการสือ่สาร ตองตอสาย USB กับ HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ใหแนนหนา ตามที่แสดงในภาพดานลาง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217

ไมพบ HP All-in-One
สาเหตุ: ขอผิดพลาดนี้มผีลตอเครื่องที่เช่ือมตอ USB เทาน้ัน เสียบสาย
USB ไมถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยางถูก
ตอง จะเกิดขอผิดพลาดในการสือ่สารขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
เช่ือมตออยูกับ HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนา ตามที่
แสดงใหเห็นดานลาง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217

ปดเครือ่งไมถกูตอง

สาเหตุ: มกีารปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใช HP All-in-One หาก
ปดเครื่อง HP All-in-One โดยปดสวิตชที่แผงเตารับหรือปดสวิตชที่ผนัง
เครื่องอาจไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ควรกดปุม เปด ที่แผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
เปดปดเครื่อง

การขาดการสือ่สารสองทาง

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ถาไมไดตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร สาย USB ตองตอกับ HP All-in-One และ
คอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงในภาพดานลาง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 217

ขอความเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึ
ตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึ
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
• พิมพไมได
• ตลับบรรจุหมกึไมถูกตอง
• ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมึกนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทํางาน โปรดเปลี่ยน

ตลับบรรจุหมกึ
• ปญหาตลับบรรจุหมกึ
• ตลับบรรจุหมกึไมมหีมึก
• ตลับบรรจุหมกึหมดอายุ
• การจายหมึกพิมพลมเหลว
• ตลับบรรจุหมกึใกลหมดอายุ
• การจายหมึกผิดพลาด
• หมึกพิมพที่ไมใชของ HP
• หมึกพิมพของแท HP ถูกใชงาน
• หัวพิมพติดขัด
• หัวพิมพไมทํางาน
• การปรับตําแหนงลมเหลว
• ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกในเร็วๆ น้ี
• การดูแลรักษาตามตาราง
• ใสตลับบรรจุหมึกผิด
• ไมมีตลับบรรจุหมกึ ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง

ขอผิดพลาดเกี่ยวกบัคามาตรฐาน

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับเทียบคาดังกลาว
ลมเหลว ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดใส
กระดาษ จากนั้นกด ตกลง บนแผงควบคุม
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พมิพไมได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได

HP All-in-One จะไมพิมพตอจนกวาจะมกีารเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหม
หยุดงานพิมพทั้งหมด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

ตลบับรรจุหมกึไมถกูตอง

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับท่ีถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดที่ HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องน้ี

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ไมสามารถใชงานตลับบรรจหุมกึนีไ้ดหลังจากเครือ่งเริม่ทาํงาน โปรดเปลีย่น
ตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับท่ีถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
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บรรจุหมกึทั้งหมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ปญหาตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมกึนี้สูญหายหรือเสียหาย

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมกึอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความน้ีหลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมึกแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมกึยังอยูภายใต
เงื่อนไขการรับประกันและยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซือ้ตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก” ในหนา 211
• “ขอมลูการรับประกันตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 365
• “รานคาผลิตภณัฑหมกึพิมพ” ในหนา 215
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ตลบับรรจหุมกึไมมหีมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมกึนี้ดวยตลับใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

ตลบับรรจหุมกึหมดอายุ

สาเหตุ: หมึกในตลับบรรจุหมกึน้ีหมดอายุแลว

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึแตละตลับจะมวีันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงค
ในการแจงวันหมดอายุคือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพื่อรับประกัน
คุณภาพหมึกพิมพ เมื่อคุณไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมกึหมดอายุ ให
ถอดและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุจากนั้นจึงปดขอความดังกลาว คุณ
ยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก โดยใหปฏบิติัตามคํา
แนะนําบน HP All-in-One หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุ
หมกึที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมกึที่หมดอายุแลว HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของตลับ
บรรจุหมกึที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอัน
เปนผลจากการใชหมึกพิมพที่หมดอายุจะไมอยูภายใตการรับประกนั

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

การจายหมกึพิมพลมเหลว

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นใหรอ
10 วินาที แลวเสียบปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดิม และเปดเครื่อง

หากคุณยังคงไดรับขอความนี้ ใหจดรหัสขอผิดพลาดที่ใหไวในขอความ แลว
ติดตอศูนยบริการของ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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ตลบับรรจหุมกึใกลหมดอายุ

สาเหตุ: หมกึในตลับหมึกพิมพน้ีใกลหมดอายุ

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาใกลหมดอายุแลว

ตลับบรรจุหมกึแตละตลับมวีันหมดอายุ วันหมดอายุมีข้ึนเพ่ือปองกันระบบ
การพิมพและเพื่อใหแนใจวาหมกึพิมพมีคุณภาพ เมือ่ทานไดรับขอความ
ระบวุาตลับบรรจุหมึกหมดอาย ุใหนําตลับบรรจุหมกึที่หมดอายนุั้นออก แลว
จึงปดขอความ ทานสามารถดําเนินการพิมพตอไปไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับ
บรรจุหมกึ โดยการปฏิบติัตามข้ันตอนบน HP All-in-One หรือขอความท่ี
ระบุวาตลับบรรจุหมึกหมดอายบุนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน เราขอแนะ
นําใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุHP ไมรับประกันคุณภาพหรือความ
นาเช่ือถือของหมึกพิมพที่หมดอายุแลว บริการหรือการซอมเครื่องที่เปนผล
มาจากการใชหมึกพิมพหมดอายุไมอยูภายใตการรบัประกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

การจายหมึกผดิพลาด

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบถุูกนําออกไประหวางการดูแลรักษา

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบุไปเปนตลบับรรจุหมกึอันกอน
ระหวางขั้นตอนการดูแลรักษา หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการดูแลรักษา คุณ
สามารถใสตลับบรรจุหมึกตลับใหมได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

หมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
สาเหตุ: HP All-in-One ไดตรวจพบหมกึพิมพที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบุ

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึง่ทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง
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หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

หากคุณซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

หมกึพิมพของแท HP ถกูใชงาน
สาเหตุ: แสดงวามีการใชงานหมกึพิมพในตลับบรรจุหมกึของแทของ HP
นี้แลว

วธิแีกไข: โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ หรือกด ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อ
ดําเนินการตอไป

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

หวัพิมพตดิขัด

สาเหตุ: มสีิ่งกีดขวางหัวพิมพ

ขอผดิพลาด 359
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วธิแีกไข: นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนาํสิง่กดีขวางออกจากหวัพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณ

ข้ึน จนกระท่ังล็อกฝาครอบเขาที่

2. นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ซึง่รวมถึงวัสดุหีบหอตางๆ
3. ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง
4. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

หวัพมิพไมทาํงาน

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมกึลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

การปรบัตําแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตําแหนงดังกลาว
ไมทํางาน ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนง
ไมทํางาน แสดงวาตัวเซน็เซอรอาจเสีย

โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
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www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: หัวพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ควรเปลีย่นตลบับรรจหุมกึในเรว็ๆ นี้

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมหีมกึพิมพเหลืออยูนอย และอาจตองเปลี่ยน
ใหมโดยเร็ว

วธิแีกไข: คุณอาจทําการพิมพตอไปไดในระยะเวลาสั้นๆ ดวยหมึกที่เหลือ
อยูในชุดหัวพิมพ เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบ ุหรือปฏิบัติตามการแจงเตือน
บนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

การดูแลรกัษาตามตาราง

สาเหตุ: HP All-in-One ดําเนินข้ันตอนการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อ
ใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีท่ีสุด

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 ลง
ไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือ
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

ใสตลบับรรจหุมกึผิด

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกใน
ตลับบรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ
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ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนหมกึพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมกึพิมพ
ที่สงมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

ไมมตีลบับรรจหุมกึ ติดตั้งไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของเครือ่ง

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย

วธิแีกไข: ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว

สาเหตุ: ไมมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว หากยังแกปญหาไมได ใหทํา
ความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับบรรจุหมกึ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก” ในหนา 211

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกเสียหรือออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมกึอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความน้ีหลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมึกแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมี
กในตลับบรรจุหมกึนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่เกิดปญหาโดยใชตลับ
บรรจุหมกึที่สงมาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 205

ขอผดิพลาด 363
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16 การรบัประกนัและบรกิารของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• Call HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง
• การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง

การรับประกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

ขอมลูการรบัประกนัตลบับรรจหุมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจหุมึกของ HP เมื่อตลับบรรจหุมึกถูกใชกบั
อุปกรณการพิมพของ HP ท่ีกําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกนันานเทาท่ีหมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสดุการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรบัประกันท่ี
แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่
ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การรับประกนัและบริการของ HP 365
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ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP All-in-One
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP All-in-One
• HP All-in-One ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

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

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

กอนทีค่ณุจะโทรหาศนูยบรกิารลกูคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําดานเทคนิคจากผูเชี่ยว
ชาญของบริษัทน้ันๆ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 369

หากตองการตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้กอนโทร
ตดิตอ:
1. ตรวจสอบวา

a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับบรรจุหมึกท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเคร่ือง HP All-in-One
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
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3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว
คลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP เพื่อตรวจดูขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนําการแกไข
ปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-One

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามท่ีปรากฎบนแผงควบคุม
b. การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
e. เตรียมหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ซึ่งจะอยูท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ HP All-in-One หมายเลขผลิตภัณฑเปน
รหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

5. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ในขณะที่
โทรศัพท

หัวขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 193

การสนบัสนนุทางโทรศพัทของ HP
สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทใหบริการสนับสนุน โปรดดูไดท่ีเอกสารประกอบที่มา
กับเครื่อง
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิ
ฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปท่ี www.hp.com/support โดย
มีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP 367
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การโทรศัพทตดิตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One กรุณาเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP All-in-One)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP All-in-One)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• ทานสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
• ทานเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ีเริ่ม

เกิดปญหาน้ีหรือไม
• มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง HP All-in-One

ถูกเคลื่อนยาย)

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP
หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตวัเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู “การ
บรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง” ในหนา 371

Call HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 369
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การเตรยีมเครือ่ง HP All-in-One สาํหรบัการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยงัจุดขายที่คุณตองสง
HP All-in-One เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนําสิ่งของตอไปน้ีออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One

ขอควรระวงั เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย เก็บ
สายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะมา
ถึง

• กระดาษใดๆ ท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ
• นําตนฉบับใดๆ ท่ีคุณวางไวใน HP All-in-One ออก
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ
• การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก

การดแูลรกัษาระบบจายหมกึพิมพ
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอขอมูลเกีย่วกับวิธีท่ีทานควรดูแลระบบจาย
หมึกพิมพเพื่อปองกันไมใหหมึกพิมพรั่วซึมอยูใน HP All-in-One ระหวางการจัดสง
ฝายสนับสนุนอาจแนะนําใหทานเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
ถาทานไดรับ HP All-in-One ใหม โปรดอานขั้นตอนตางๆ ในกลองเพื่อดูขอมูลเกี่ยว
กบัวิธีการดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ HP All-in-One ใหมจะมีตลับหมึกพิมพท่ีทาน
สามารถใชเพ่ือติดต้ังในเคร่ืองของทานเพ่ือปองกันไมใหหมึกรั่วซึมในระหวางการจัดสง

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 369

หวัขอที่เกีย่วของ
“การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก” ในหนา 205

การถอดฝาครอบแผงควบคมุออก
ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกกอนนํา HP All-in-One ไปซอม

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 369

ขอควรระวงั ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติข้ันตอน
เหลาน้ี
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วธิกีารถอดฝาครอบแผงควบคมุ
1. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One อยาสงสายไฟมากับ

เครื่อง HP All-in-One
3. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. ใชปลายน้ิวงัดฝาครอบแผงควบคุมออก

4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
HP All-in-One

ขอควรระวงั เคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนอาจไมมีฝาครอบแผงควบ
คุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และเมื่อเคร่ือง
HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผงควบคุมกลับ
เขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกชันตางๆ ของแผง
ควบคุมบนเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน
หมายเหตุ สําหรับวิธีการประกอบแผนชื่อปุมบนแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนอาจ
มาพรอมกับคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหลังจากทานเตรียมจัดสง HP All-in-One

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง 371
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การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอเดิม

หรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอปุกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซ้ือเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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17 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลจําเพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity

ขอมลูจําเพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP All-in-One มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษธรรมดา 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

กระดาษ Legal 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

การด นํ้าหนักสูงสุดคือ 110
ปอนด (200 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 10 แผน 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 15 แผนหรือนอยกวา ไมระบุ

ปายฉลาก ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 30 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ขอมูลทางเทคนิค 373
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ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษ Photo 8.5 x 11
นิ้ว (216 x 279 มม.)

ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 10 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่คณุใชมผีลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํา
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

* ความจุสูงสุด

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ
• พิมพขาวดําไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
• พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เม่ือพิมพจากคอมพิวเตอรดวย

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาดพาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
• รอบการทํางาน: พิมพไดสูงสุด 3000 แผนตอเดือน

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสําเนา
• ความละเอียดของสําเนาสูงสุด 4800 x 4800
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• ซูมไดถึง 400%, พอดีหนากระดาษ (ข้ึนอยูกับรุน)
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR ท่ีติดต้ังไวจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
• อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
• ความละเอียด: สูงสุด 4800 x 9600 dpi อ็อพติคัล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 dpi เพ่ิม

ประสิทธิภาพสูงสุด (ซอฟตแวร)
• สี: สี 48 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.
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ลกัษณะเฉพาะของโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• โทรดวนสูงสุดได 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
• หนวยความจําสูงสุด 120 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ท่ีระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึน้

• การสงและรับโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีไมรับสายไดหน่ึงครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• รายงานการยนืยันและผลการใชงาน
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที
• 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ท่ี

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะใช
เวลาและหนวยความจํามากขึ้น

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสาร/เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอยีดมาก (dpi) ละเอยีด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 200 x 200 (สีเทา 8 บิต) 300 x 300 200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 107

จาํนวนการพิมพของตลบับรรจหุมกึ
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support
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ขอกาํหนดของกระดาษดเูพลก็เซอร

ตาราง 17-1 น้ําหนักวสัดพุิมพ

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

กระดาษ Letter: 8.5 x 11 นิ้ว
Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

A5: 148 x 210 มม.

60 ถงึ 90 กรัม/เมตร2 (16 ถงึ 24
ปอนด)

กระดาษโบรชัวร Letter: 8.5 x 11 นิ้ว
A4: 210 x 297 มม.

ไมเกนิ 180 กรัม/เมตร2 (48 ปอนด)

การดและภาพถาย 4 x 6 น้ิว
5 x 8 น้ิว
10 x 15 ซม.

A6 : 105 x 148.5 มม.

Hagaki 100 x 148 มม.

ไมเกนิ 200 กรัม/เมตร2 (ดัชนี 110
ปอนด)

การปรบัตาํแหนง
.006 มม./มม. กระดาษธรรมดา (ดานท่ี 2)

ประเภทวสัดพุมิพ
• กระดาษธรรมดา
• กระดาษอิงคเจ็ต
• กระดาษโบรชัวร
• บัตรดัชนี, โปสการด, กระดาษ Hagaki

หมายเหตุ ประเภทของวัสดุพิมพจะ แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ท่ีสุดในขณะที่ยงัรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วัสดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน ช้ิน
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชพลังงาน
• วิธีการดูแลวัสดุแบบพิเศษ
• คําเตือนสําหรับผูใชในรัฐแคลิฟอรเนีย
• NDL battery disposal
• Taiwan battery statement
• Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the

European Union

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
ทานสามารถรบัขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคิลวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 377
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การใชพลงังาน
ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ โดย
ไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ ขอมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับการใชพลังงานสามารถดูไดจากเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

วธิกีารดูแลวัสดแุบบพิเศษ
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม-แมงกานีสไดออกไซดท่ีอยูในชุดแผงวงจร
ไฟฟาหลักซ่ึงอาจตองการการดูแลเปนพิเศษจนกวาจะหมดอายกุารใชงาน

คาํเตือนสาํหรบัผูใชในรฐัแคลฟิอรเนยี
แบตเตอรี่ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑน้ีอาจมีสารเพอรคลอเรท อาจตองการการดูแลเปน
พิเศษ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NDL battery disposal

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide 
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. 
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de 
geldende regels worden afgevoerd.   

Taiwan battery statement
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Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in
the European Union 

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

notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users in the European Economic Area
• Notice to users of the German telephone network
• Australia wired fax statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about power cord
• Geräuschemission

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
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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FCC statement

FCC statement

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

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

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

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

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.
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Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique
canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network 
(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des 
HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann 
als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelass-
enen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Notice to users in Korea
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about power cord

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

คาํประกาศขอบงัคบัระบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย:
• Wireless: Exposure to radio frequency radiation
• Wireless: Notice to users in Brazil
• Wireless: Notice to users in Canada
• European Union Regulatory Notice
• Wireless: Notice to users in Taiwan

Wireless: Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure 
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation.
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Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Wireless: Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.
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European Union Regulatory Notice
European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 73/23/EEC  
• EMC Directive 2004/108/EC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

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

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
Products with 2.4-GHz wireless LAN devices
France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This 
product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 
1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. 
For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.
Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for 
Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze).

Wireless: Notice to users in Taiwan
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Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer’s name
and address, and applicable specifications recognized in the European
community.
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HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of
conformity

DECLARATION OF CONFORMITY 
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

 

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0713-rel.2.0 

Supplier's Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

 

declares, that the product 
 

Product Name and Model: HP Photosmart C7200 Series (CC564A) 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0713 

Product Options: ALL 

Radio Module: RSVLD-0608 

Power Adapter: 0957-2230 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations: 
 

EMC: CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B  

CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Class B 

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  
GB9254:1998, GB17625.1:2003 

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001  
IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (LED)  
GB4943:2001 

TELECOM: TBR21:1998, FCC Title 47 CFR Part 68, TIA/EIA/968:2001 

RADIO: EN 300 328 V1.6.1:2004-11 

HEALTH: EU: 1999/519/EC 

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 
2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly. 

Additional Information: 

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the 
design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and 
test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

San Diego, CA, USA 
17 January, 2007 

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA:   Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany 
U.S.:  Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501 
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ดชันี

สญัลกัษณ/ตวัเลข
(สหภาพยุโรป)

Directive 2002/95/
EC 378

2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 119
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38
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ถงึ 38
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Korea 369
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FCC statement 381
FoIP 190, 333

H
hostname 68, 74
HP Instant Share

สงงานสแกน 152
HP Photosmart

สงรูปภาพ 137

I
IP

การตัง้คา 64
ท่ีอยู 68, 70
แอดเดรส 67
โทรศัพท 333

M
MAC ท่ีอยู 69
Media Access Control

(MAC) ท่ีอยู 69

P
Photosmart Express

15

R
recycle 379
regulatory notices

Canadian
statement 383

declaration of
conformity
(European
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Economic Area)
388

declaration of
conformity
(U.S.) 389

FCC part 68
requirements
382

FCC statement
381

geräuschemission
385

notice to users in
Japan (power
cord) 385

notice to users in
Japan (VCCI)
385

notice to users in
Korea 384

notice to users of the
U.S. telephone
network 382

S
Smart Key 48
SSID

การตัง้คาไรสาย 71
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 241

Store Demo (สาธิตการใช
งาน) 31

T
Tips Slideshow (สไลด
โชวขอแนะนํา) 31

U
URL 67

W
wireless regulatory

notices
exposure to wireless

frequency
radiation 385

notice to users in
Brazil 386

notice to users in
Canada 386

notice to users in
Taiwan 387

notice to users in the
European
Economic Area
387

ก
กระจก

การทําความสะอาด
201

การวางตนฉบับ 88
กระจกสแกน

การทําความสะอาด
201

การวางตนฉบับ 88
กระดาษ

การใส 93
ขนาด, ตัง้คาโทรสาร

185
ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 350

ขนาดท่ีแนะนําสาํหรับ
การพิมพ 105

ขอแนะนํา 219
ความกวางไมถกูตอง

350
ติด 100, 221, 230,

338, 350

ประเภท, ตรวจกอนสง
โทรสาร 186

ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 89, 91

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 92

ประเภทกระดาษไมถูก
ตอง 350

ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 158

ปอนกระดาษผดิ 350
ปอนกระดาษไมได

256
ลักษณะเฉพาะ 373
เลือก 89
ไมมี 349

กระดาษ A4, การใส 93
กระดาษ Hagaki, ใส 97
กระดาษ legal

การใส 93
ทําสาํเนา 157
ลักษณะเฉพาะ 373

กระดาษ letter
การใส 93
ลักษณะเฉพาะ 373
สําเนา 158

กระดาษภาพถาย
การใส 95
ลักษณะเฉพาะ 373
สําเนา 158

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
การใส 95
ทําสาํเนา 157
ลักษณะเฉพาะ 373

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
15 ซม.
ทําสาํเนา 157
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กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 95

การกลบัไปใชการตัง้คาท่ี
กาํหนดโดยโรงงาน 31

การกําหนดคาซอรส (แบบ
ใชสาย 802.3) 69

การขจัดหมึกออกจากผิว
หนังและเสื้อผา 213

การครอบตัด
ลมเหลว 344
สาํเนาแบบไมมีขอบไม
ถูกตอง 283

การจัดสงเครือ่ง 370
การดภูาพตัวอยางสาํเนา

155
การดูแลรักษา

การกลับไปใชคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดโดยโรง
งาน 31

การทําความสะอาด
กระจก 201

การทําความสะอาดตัว
เครือ่งภายนอก 204

จัดระบบเครื่องพมิพ
209

ทําความสะอาดหวั
พิมพ 210

ทําความสะอาดแผนรอง
ฝาปด 203

รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 193

การตรวจสอบกระดาษ, โทร
สาร 186

การตดัตนฉบับ 163
การตัง้คา

การเรยีกคนืคาดีฟอลต
62

ประเทศ/ภูมิภาค 28
ปุม 16

ภาษา 28
วอยซเมล 315
วันท่ีและเวลา 28
เครอืขาย 59
เครือ่งตอบรบั
โทรศัพท 315

เมนู 20
เสียงเรยีกเขาเฉพาะ

77
โทรสาร 76
โมเด็มคอมพิวเตอร

315
การตั้งคาการพิมพ

ความละเอยีด 107
ความเรว็ 107
คุณภาพ 107
ประเภทกระดาษ 106

การตั้งคาดฟีอลต
การกลับไปใช 31

การตั้งคาดฟีอลต, การเรยีก
คนื 62

การตั้งคาเครอืขายขัน้สูง
63

การติดตัง้
การทดสอบโทรสาร 78

การติดตัง้ซอฟตแวร
ติดตัง้ใหมอกีครั้ง 233
ถอนการตดิตั้ง 233
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 230

การติดตัง้สายเคเบิล
USB 227

การทดสอบชองเสยีบท่ีผนัง,
โทรสาร 327

การทดสอบชองเสยีบท่ีผนงั,
โทรสาร 327

การทดสอบภาพสาย,โทร
สาร 330

การทดสอบสัญญาณ
โทรศัพท, ลมเหลว 331

การทดสอบฮารดแวร,โทร
สาร 326

การทําความสะอาด
กระจก 201

การทําสาํเนา 155
การทําความสะอาด

ตวัปอนเอกสาร
อัตโนมัติ 223, 246

การปอนขอความและ
สญัลักษณ 21

การพิมพ
2 หรือ 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน
119

การกลับดานรปูภาพ
121

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 259

ขอบไมถกูตอง 266
คณุภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 246,
247, 295

งานพิมพท่ีผิดสวน
249

งานพิมพพิเศษ 113
จากคอมพิวเตอร 103
จากซอฟตแวร
แอพพลเิคชนั 103

ฉลาก 123
ซองจดหมาย 123
ตวัเลอืกการพิมพ 104,

110
ท่ีอยู 123
บนกระดาษภาพถาย

114
ภาพตวัอยาง 109
ภาพถายแบบไมมีขอบ

113
ยกเลกิงาน 126
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รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 193

รายงานการโทรสาร
197

รูปเลม 118
ลักษณะเฉพาะ 374
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 121

หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 117

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดยีว 119

เอกสารที่พมิพออกมาวาง
เปลา 268

แกไขลําดบัใหถูก
ตอง 120

แผนใส 122
โทรสาร 182
โปสเตอร 124

การพิมพสองดาน 117,
118

การพิมพแบบรูปเลม 118
การยอขนาดโทรสาร 186
การยอขนาดโทรสาร
อตัโนมัติ 186

การรักษาความปลอดภัย
Bluetooth 73
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 54

อะแดป็เตอร
Bluetooth 38

เครอืขาย, กญุแจ
WEP 48, 54, 55,
57, 70, 71, 72

การรับประกนั 365, 368
การรับโทรสาร

ดวยตนเอง 180
สงตอสาย 184
หมายเลขที่บล็อกไว

187

อัตโนมัติ 179
เสยีงเรียกเขา 77
โหมดตอบรบัอัตโนมัติ

76
การรบัโทรสารสาํรอง 181
การรีไซเคิล 378
การวาง

ตนฉบับ 87
การวางกระดาษแนวตัง้

108
การวางกระดาษแนวนอน

108
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 367

การสัง่ซื้อ
ตลบับรรจหุมึก 215
ผลติภัณฑหมึกพิมพ

215
การสงภาพโดยใช

HP Photosmart Share
รูปภาพที่สแกนแลว

152
การสงโทรสารแบบ
กระจาย 174

การเขารหสัขอมูล
การตั้งคา 72
กญุแจ WEP 54

การเชือ่มตอ
ไรสาย 36

การเชือ่มตอสถานีแมขาย
47

การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก
205

การเรยีกคนืคาดีฟอลตของ
เครอืขาย 62

การเรียกดูภาพถาย 30
การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกนั 338

การแกไขปญหาเบื้องตน
Printer Not Found

(ไมพบเครือ่งพิมพ)
239

การตัง้คาเครือขาย
236

การตดิตั้งฮารดแวร
224

การปรบัตาํแหนง
เครือ่งพิมพ 228

การพิมพ 259
การเชื่อมตอเครอืขาย

242
กุญแจ WEP 243
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 336

ชื่อไฟลปรากฏเปนคาํท่ี
ไมมีความหมาย
274

ตัวชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 237

ติด, กระดาษ 100
ทําสาํเนา 279
ปญหาดานการสือ่สาร

217
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

246, 247, 307
ผูใชรายอืน่บนเครือขาย
สามารถเขาถึงการด
หนวยความจํา 274

ภาษา, แสดงผล 228
รหสัผาน, ไมถกูตอง

244
ระบบไฟล 269
สายเคเบิล USB 227
สแกน 275
ไมพบเครื่องพมิพ 244

394

ดชัน
ี



ไมพบไฟลหรือ
รายการ 275

ไมสามารถคนหา
อุปกรณ 237

การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 171

การใชรวมกัน 58
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Mac 43
Windows 43

การใส
กระดาษ A4 93
กระดาษ legal 93
กระดาษ letter 93
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 93

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 95

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 95

ฉลาก 99
ซองจดหมาย 98
บัตรอวยพร 99
สิง่พิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 99

แผนใส 99
การดหนวยความจํา

HP All-in-One ไม
สามารถอานขอมูล
270

กลองดิจิตอลไมสามารถ
อานขอมูล 269

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพวิเตอร 139

การอานหรือการเขียน
เกดิขอผดิพลาด 273

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 344

ชองเสยีบการด 129

ภาพถายหายไป 342
สแกนไปยัง 150
อีเมลภาพถาย 137
เขาใชงานไมได 273
เสียบ 139
แลกเปลี่ยนภาพถาย

137
ไฟลท่ีอานไมได 341

การดอนิเทอรเฟส 48
กาํหนดเวลาโทรสาร 173
กญุแจ WEP, การตั้งคา

54
เกตเวย, การตั้งคาดีฟอลต

69, 70
เกตเวยคาดฟีอลต (แบบใช
สาย 802.3) 69

แกไข
สแกนภาพตวัอยาง

151

ข
ขนาดกระดาษ

การตัง้คาสําเนา 157
ขอบ

ขอความหรือภาพถกูตัด
ออก 266

ไมถูกตอง 265
ขอรับโทรสาร 183
ขัน้ตอนการสนับสนุน

366
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบ

373
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสาํเนา
165

ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 278

ถูกตัดออก 266, 297,
314

รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 278

อกัขระที่อานงาย 248
อกัขระที่ไมมีความ
หมาย 262

เสนประในการสแกน
277

ไมกระจายตัว 247
ไมเทากัน 248

ขอความ, การปอน 21
ขอความแสดงขอผดิพลาด

การดหนวยความจํา
344

ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 341

ไมมีกระดาษ 349
ขอผดิพลาดการขาดการ
เชือ่มตอ 345

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกาํหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 373

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 374

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 373

ลักษณะเฉพาะของโทร
สาร 375

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 374

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 374

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
กาํหนดคา 67

ค
ครอบตัดภาพถาย 141
ความคมชัด, โทรสาร 177
ความละเอยีด

การพิมพ 107
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ความละเอียด, โทรสาร
176

ความสวาง, การเปลีย่น
ลกัษณะในการพมิพ
109

ความสามารถในการมอง
เห็น (Bluetooth) 73

ความเขมของสญัญาณ 71
ความเร็ว

การพิมพ 107
ทําสาํเนา 159

คณุภาพ
การพิมพ 107

คณุภาพ, สาํเนา 159
คณุภาพการพิมพ 107
คณุภาพการพิมพต่ํา

โทรสาร 295
คณุภาพความละเอยีดสูง
สดุ 159

คณุภาพสําเนาแบบดท่ีีสุด
159

คณุภาพสําเนาแบบดวน
159

คณุภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 159

คา
โทรสาร 32, 175

คาการพมิพ
การวางแนว 108
ขนาดกระดาษ 105
ความสวาง 109
คุณภาพการพมิพ 245
ตัวเลือกการปรบัขนาด

108
ยอ/ขยาย 108
เคาโครง 108
เฉดสี 109
โทนสี 109

คาดีฟอลต
โทรสาร 178

คาดฟีอลตท่ีกาํหนดโดยโรง
งาน, กลับไปใช 31

เครือขาย
การตั้งคาขั้นสูง 63
การรักษาความ
ปลอดภัย 54

การเรียกคืนการตัง้คา
62

การดอินเทอรเฟส 48
ชื่อ 71
ประเภทการเชื่อมตอ

67
สถานะ 67
อัพเกรด 58

เครือขายเฉพาะกิจ 52
เครือขายแบบ computer-

to-computer 52
เครือขายแบบ peer-to-

peer 52
เครื่องฉายแผนใส, การ
พิมพ 122

เครื่องตอบรบัโทรศพัท
ติดตัง้เพื่อใชรวมกบัโทร
สาร 315

สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 307

เครื่องพมิพ, จัดระบบ
209

เครื่องพมิพดฟีอลต, ตัง้
เปน 104

จ
จอสี

ตัดตนฉบับ 163
เวนระยะขอบ 164

จอแสดงผล
ภาวะพัก 17
ไอคอน 17

จอแสดงผลกราฟกสี
การดตูัวอยางสําเนา

155
จดัระบบเครือ่งพิมพ 209
จาํนวนสาํเนา 156

ฉ
ฉลาก

การใส 99
ลักษณะเฉพาะ 373

เฉดส,ี การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 109

ช
ชือ่บริการ mDNS 68
ชือ่อุปกรณ (Bluetooth)

73
ชือ่ไฟลไมถูกตอง 342
ชอง, การสือ่สารแบบไร
สาย 71

เชือ่มตอ
การเชื่อมตอเครอืขาย
แบบใชสาย (อเีธอ
รเน็ต) 44

ไรสาย, มีสถานีแม
ขาย 47

ไรสาย, ไมมีสถานีแม
ขาย 47

ซ
ซองจดหมาย

การใส 98
ลักษณะเฉพาะ 373

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พมิพจาก 103

ซับเน็ต มาสก 68
ซับเน็ตมาสก 70
ซูม

ปุม 15
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เซิรฟเวอร DNS 70
เซิรฟเวอร DNS (แบบใช
สาย 802.3) 69

ด
ดีฟอลตเกตเวย 70
ดูภาพตวัอยางงานพมิพ

109
ดูแลรักษา

การเปลีย่นตลับบรรจุ
หมึก 205

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 204

ตัง้คาโหมด FEMP
213

ดวยตนเอง
การรับ, โทรสาร 180
สง, โทรสาร 170,

171

ต
ตลบับรรจุหมึก

การจายผิดพลาด 358
การสัง่ซื้อ 215
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 228

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 354, 362

ขอแนะนํา 219
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 204

ทําความสะอาดแถบ
211

ลมเหลว 357
หมดอายุ 357, 358
หมึกพิมพ HP ถกูใช
งาน 359

หมึกพิมพท่ีไมใชของ
HP 358

หายไป 356

เปลี่ยน 205
เปลี่ยนในเรว็ๆ นี้ 361
เสียหาย 356
ไมถูกตอง 355, 361,

362
ไมมีหมึก 357

ตลบัหมึกพิมพ
หมึกพมิพเหลอืนอย

268
ตวัปอนตนฉบับอัตโนมัติ

การวางตนฉบับ 87
ตวัปอนเอกสารอัตโนมัติ

การทําความสะอาด
223, 246

ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 223, 246

ตัง้คา
ตัวเลือกการพมิพ 104,

110
ตาแดง, แก 140
ตดิ, กระดาษ 100, 230
ตดิตั้ง

โทรสาร 75
ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 233

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

233

ท
ทดสอบ

การตดิตั้งโทรสาร 78
ชองเสยีบสายโทรศัพทที่
ผนัง 327

พอรตโทรสาร 328
สภาพสายโทรสาร 330
สัญญาณโทรศัพท 331

สายโทรศพัท 328
ฮารดแวรโทรสาร 326

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 328

ทําความสะอาด
ตวัเครื่องภายนอก 204
แผนรองฝาปด 203

ทําสาํเนา
การครอบตัดไมถูก
ตอง 283

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 279

ขนาดกระดาษ 157
ขอมูลขาดหายไป 281
ความเรว็ 159
คณุภาพ 159
จํานวนสําเนา 156
พอดหีนาลมเหลว 281
วางเปลา 284
ออนเกินไป 279
เขมเกนิไป 279
เลอะ 249
แบบไมมีขอบมีขอบ

282
ทําความสะอาด

หวัพิมพ 210
แถบตลบับรรจหุมึก

211
ทําใหสวางขึ้น

สาํเนา 160
โทรสาร 177

ทําใหเขมขึน้
สาํเนา 160
โทรสาร 177

ท่ีอยู MAC 68
ท่ีอยู Media Access

Control (MAC) 68
ท่ีอยู, การพิมพ 123
ท่ีอยูสถานีแมขาย HW 72
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ท่ีอยูฮารดแวร (แบบใชสาย
802.3) 68

แท็บช็อตคัตการพิมพ
110

โทนสี, การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 109

โทรซ้ําโทรสาร 33
โทรศัพท

IP 190
การรับโทรสาร 180
สงโทรสาร 170

โทรศพัทระบบกดปุม 33
โทรศพัทระบบหมุน 33
โทรสาร

กระจาย 174
การกําหนดเวลา 173
การตรวจสอบกระดาษ

186
การปอนขอความและ
สัญลกัษณ 21

การยอขนาด 186
การรบัสาย 180
การรบัโทรสารสํารอง

181
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 171

ขนาดกระดาษ 185
ขอรบัโทรสาร 183
ความกวางกระดาษไมถกู
ตอง 350

ความคมชัด 177
ความละเอยีด 176
ความเรว็ 34
คา 32, 76, 175
คาดีฟอลต 178
ตอบรบัอัตโนมัติ 16,

76
ตัวแยกแบบขนาน

315
ติดตัง้ 75

ทดสอบการติดตัง้ 78
ทําใหสวางขึ้นหรอืทําให
เขมขึน้ 177

ทําใหเขมขึ้นหรอืทําให
สวางขึน้ 177

บันทึก 196
ปญหาในการรับ 309
ปญหาในการไดรับ

258
ปุม 16
พิมพซ้ํา 182
ภาพถาย 174
ยกเลิก 191
ระดับเสยีง 29
รับ 179
รูปแบบเสียงเรียกเขา

77
ลบจากหนวยความจํา

183
ลักษณะเฉพาะ 375
วอยซเมล, การตดิตั้ง

315
สง 167
สงตอสายโทรสาร 184
หมายเลขที่บล็อกไว

187
หมายเลขลดั 79, 169
หยุดชัว่คราว 21
หวักระดาษ 79
อินเตอรเนต, ผาน

190, 333
อุปกรณพวงตอ 315
 ีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 284

เครื่องตอบรับ, การติด
ตัง้ 315

เมนู 19
เสยีงเรียกเขา 77
เสยีงเรียกเขาเฉพาะ

77

เอกสารงานพิมพมี
คณุภาพต่ํา 246,
247

เอกสารที่พมิพออกมา
คุณภาพต่ํา 257

เอกสารที่พมิพออกมามี
คุณภาพต่ํา 258

โทรซ้ํา 33
โทรศัพทระบบ IP

phone, การใช
190, 333

โทรศัพทระบบกดปุมหรือ
โทรศัพทระบบหมุน
33

โทรศัพทระบบหมุนหรือ
โทรศัพทระบบกด
ปุม 33

โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ติดตัง้ 315

โหมดตอบรบั 76
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 178

ไมตอบรับ 309
โทรสารที่พิมพออกมา
คณุภาพต่ํา 257

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 246, 247,
258

บ
บรกิาร

ติดตอ 366
บัตรดัชนี, ใส 97
บัตรอวยพร, การใส 99
บัตรเครดิต, การใชโทร
สาร 170, 171

บัตรโทรศพัท, การใชโทร
สาร 170, 171
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บันทึก
ภาพลงในคอมพิวเตอร

139
รูปภาพที่สแกนแลว

149
โทรสารในหนวยความ
จํา 181

บันทึก, โทรสาร 196

ป
ประกาศขอบังคบั

Directive 2002/95/
EC 378

notice to users in the
European
Economic Area
384

notice to users of the
German telephone
network 384

คาํประกาศวาดวยระบบ
ไรสาย 385

จีน 378
หมายเลขรุนตามขอ
บังคบั 380

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กาํหนด 28

ประเภทกระดาษ 106
ประเภทการเชื่อมตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 43

อะแดปเตอร
Bluetooth 37

ประเภทของการพิสจูนตัว
ตน 71

ประเภทของการเชือ่มตอท่ี
รองรับ
อเีทอรเน็ต 36

ปรบัขนาดภาพ
ปุม 141
ภาพถาย 141

ปรบัแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 151

ปลั๊ก RJ-45 46, 74
ปญหา

การพิมพ 259
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 336

ทําสาํเนา 279
สแกน 275

ปญหาดานการสื่อสาร
การขาดการสือ่สารสอง
ทาง 353

การทดสอบลมเหลว
351

ปญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ
HP All-in-One ไมทํา
งาน 225

โทรสาร 284, 292,
293, 299, 306

ไมพบอปุกรณ 352
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

การรับ 284, 297,
299, 306

การสง 284, 292,
293, 297

การสงชา 297
ขอความถูกตัดออกไป

297, 314
คุณภาพการพิมพต่ํา

247, 257, 258, 295
สัญญาณโทรศัพทคงท่ี

324
สัญญาณโทรสารที่ถกู
บันทึก 307

หนาขาดหายไป 295,
312

หนาวางเปลา 258,
297

หมึกพิมพเปอน 246
 ีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 284

ไมพิมพออกมา 313
ปดเครื่องไมถกูตอง 353
ปุม OK 15
ปุม, แผงควบคุม 15
ปุมตัวเลข 16, 21
ปุมบังคับทิศทาง 15
ปุมเปด 16
โปสการด

ใส 97
โปสเตอร 124

ผ
ผลติภัณฑหมึกพิมพ

การซื้อ 215
แผงควบคมุ

การปอนขอความและ
สัญลกัษณ 21

คณุลักษณะ 15
ปุม 15
ภาพรวม 14

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 203

แผนใส
การใส 99
ลักษณะเฉพาะ 373
สาํเนา 158

ฝ
ฝายบริการลกูคา

การรบัประกัน 365

พ
พอดกีับหนา 162
พอดหีนาลมเหลว 281
พิมพ

ขอบไมถกูตอง 265
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คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 251,
254, 257, 258

ฉลากซีดี/ดวีีดี 116
ซองจดหมายพิมพไมถกู
ตอง 259

สีซีดจาง 252
หนาเว็บ 125
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 262

เครือ่งไมทํางาน 263
เรียงลาํดบัหนากลบั

265
เสนริว้ตามแนวตัง้

255
แบบไมมีขอบลมเหลว

260
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจําอีกครั้ง 182

แพ็กเกตทั้งหมดที่สง (แบบ
ใชสาย 802.3) 69

แพ็กเกตทั้งหมดที่ไดรบั
(แบบใชสาย 802.3)
69

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 342
รูปแบบที่ไมถูก
สนับสนุน 342, 343

อานไมได 341

ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
137

ครอบตัด 141
ตาแดง, แก 140
ปรับขนาดภาพ 141

ปรบัความสวาง 140
ปรบัแตงรปูภาพที่สแกน
แลว 151

พลกิภาพตามแนว
นอน 140

พิมพบนกระดาษภาพ
ถาย 114

พิมพแบบไมมีขอบ
113

หมึกพมิพพนกระจาย
268

หมุน 142
หายไป 342
อีเมล 137
เพิม่เฟรม 140
เพิม่เอฟเฟกตสี 140
เมนูของ photosmart

express 18
แลกเปลีย่น 137
โทรสาร 174

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การครอบตัดไมถูก
ตอง 283

การพิมพ 113
สําเนามีขอบ 282

ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 113

ภาวะพัก 17
ภาษา, การกําหนด 28

ม
เมนู

การตั้งคา 20
วิธีใช 20
สําเนา 19
สแกนไปยัง 19
โทรสาร 19

โมเดม็. ด ูโมเด็ม
คอมพวิเตอร

โมเด็มของพีซี. ด ูโมเดม็
คอมพิวเตอร

ไมมีกระดาษ 349
ไมมีขอผดิพลาดในตัวเลือก
การสแกน 345

ย
ยกเลิก

การสงตอโทรสาร 184
ปุม 16
พิมพงาน 126
สําเนา 166
สแกน 153
โทรสาร 191
โทรสารที่กําหนดเวลา
สง 173

ยอ/ขยายสําเนา
ขนาดท่ีกาํหนดเอง

163
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกบั
กระดาษ Letter หรอื
A4 162

ร
รวมแพ็คเกจ

สง 72
ไดรับ 72

รหสัประจําตัวผูใช 79
รหสัผาน (Bluetooth)

73
รหสัผาน admin 68
รหสัผาน, เวบ็เซิรฟเวอร
แบบฝงตวั 68

ระดับหมึก
ไอคอน 17

ระดับหมึกพิมพ, การตรวจ
สอบ 204

ระดับเสียง, การปรบั 29
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ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 367

รับโทรสาร
การขอรับโทรสาร 183

รายการหมายเลขลดัราย
บุคคล 80

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 193
การยืนยัน, โทรสาร

195
ขอขัดของ, โทรสาร

196
บันทึก, โทรสาร 196
บันทึกการรบัสงโทร
สาร 196

รายการหมายเลขลัด
197

รายการโทรสารครัง้สดุ
ทาย 197

หมายเลขผูโทร 197
หมายเลขโทรสารที่ไม
ตองการ 197

รายงานการทดสอบเครื่อง
193

รายงานขอขดัของ, โทร
สาร 196

รายงานยืนยัน, โทรสาร
195

รีไซเคิล
ตลับหมึกพมิพ 377

รูปภาพ
ครอบตดั 141
ปรับขนาดภาพ 141
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 151

สแกน 147
สงงานสแกน 152
หมุน 142

รปูภาพตวัอยาง, แกไข
151

รปูแบบเสียงเรยีกเขา 77
เราเตอร 46
เราเตอรแบบไรสาย 46
เริม่ทําสาํเนาขาวดํา 16
เริม่ทําสาํเนาสี 16
เริม่โทรสาร

ขาวดํา 16
สี 16

ไรสาย
ตัวชวยการติดตั้ง, การแก
ไขปญหาเบื้องตน
237, 240

วิทยุ, การปด 62
สถานะ 70

ล
ลบ

หมายเลขลดั 83
โทรสารจากหนวยความ
จํา 183

ลาํดบัหนา 120
ลงิค

การกําหนดคา 69
ความเรว็ 63

ลกูศรขวา 15
ลกูศรซาย 15
เลอืกกระดาษ 89

ว
วอยซเมล, ติดตัง้เพือ่ใชรวม
กับโทรสาร 315

วนัที่ 28
วทิยุ, การปด 62
วธีิการแกไขปญหาเบื้องตน

การตดิตั้งซอฟตแวร
230

การวดัคาท่ีไมถกูตอง
228

วิธีใช
เมนู 20

วางเปลา
ทําสาํเนา 284
สแกน 277

เวลา 28
เวอรชันเฟรมแวร 68
เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั

การตัง้รหัสผาน 68
การเขาถึงโดยใชเว็บเบ
ราเซอร 65

ตวัชวยตดิตั้ง 66
เวนระยะขอบดานซาย

164

ส
สถานะ, เครือขาย 67
สถานีกลาง. ด ูการเชื่อมตอ
สถานีแมขาย

สภาพแวดลอม
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 376

สัญลกัษณ, การปอน 21
สาย USB

การขาดการสื่อสาร
353

สายเคเบลิอเีธอรเน็ต
CAT-5 45

สายโทรศพัท
การเชือ่มตอ, ลมเหลว

328
ตรวจสอบ 328

สายโทรศพัท, รูปแบบเสยีง
เรยีกเขา 77

สําเนา
การตัด 163
การตัง้คาดีฟอลต 160
การทําสําเนา 155
การเวนระยะขอบ 164
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ขนาด, กาํหนดเอง
163

ขยาย 163
ขอความ, การเพิม่
คุณภาพ 165

ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 158

ภาพตัวอยาง 155
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 165

ภาพถายแบบไมมีขอบ
161

ยกเลิก 166
ยอ 163
ลักษณะเฉพาะ 374
เมนู 19

สาํเนาสีเขม 279
สาํเนาแบบไมมีขอบ 161
สิง่พมิพท่ีผนึกดวยเตารีด

121
สิง่พมิพท่ีผนึกลงบนเสือ้ยืด.
ด ูสิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี

สี
หมน 252
เลอะ 249
โทรสาร 174

สจีาง 258
สือ่. ด ูกระดาษ
สแกน

การครอบตัดไมถูก
ตอง 277

การสงโดยใช
HP Photosmart
Share 152

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 275

ขอความจะปรากฏเปน
เสนประ 277

ขอความไมถกูตอง
278

ขอมูลจาํเพาะของการ
สแกน 374

คุณลกัษณะ 147
จากแผงควบคมุ 149
บันทึกลงคอมพวิเตอร

149
บันทึกไวท่ีการดหนวย
ความจํา 150

บันทึกไวท่ีอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล 150

ปรบัแตงรปูภาพ 151
ปุม 16
ภาพถาย 147, 149
ยกเลิก 153
รูปภาพตวัอยาง, แก
ไข 151

รูปแบบขอความไมถูก
ตอง 278

ลมเหลว 276, 339
วางเปลา 277
หยุด 153
หยุดชะงัก 275
เคาโครงหนาไมถกู
ตอง 277

เอกสาร 147, 149
แลกเปลีย่นรูปภาพ

152
ไปยังการดหนวยความ
จํา 150

ไมมีขอผิดพลาดในตัว
เลอืกการสแกน 345

สแกนไปยัง
เมนู 19

สงตอ
สายโทรสาร 184

สงโทรสาร
กระจาย 174
การกําหนดเวลา 173

การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 171

ดวยตนเอง 170, 171
บัตรเครดติ, การใช

170, 171
บัตรโทรศัพท, การใช

170, 171
ผูรับหลายคน 174
หนวยความจาํ, จาก

172
หมายเลขลดั 169
โทรสารสี 174
โทรสารเบื้องตน 168

เสยีง, การปรบัระดับ 29
เสยีงเรียกเขา 77
เสยีงเรียกเขาเฉพาะ 77
เสยีหาย, ตลับบรรจุหมึก

356
แสดงผล

เปลี่ยนการวดัคา 228
เปลี่ยนภาษา 228

ใส
กระดาษ Hagaki 97
บัตรดชันี 97
โปสการด 97

ห
หนวยความจํา

บันทึกโทรสาร 181
พิมพโทรสารซ้ํา 182
ลบโทรสาร 183

หนาการกําหนดคา
802.11 ไรสาย 69
802.3 ใชสาย 68
Bluetooth 73
ขอมูลท่ัวไป 67

หนาการกาํหนดคาเครือ
ขาย 67
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หนาจอการคนพบ
เครื่องพิมพ,
Windows 58

หนาวางเปลา
โทรสาร 297

หนาเว็บ, พมิพ 125
หมายเลขที่บล็อกไว 187
หมายเลขลดั

การสรางรายการหมาย
เลข 80

ตัง้คา 79
พมิพรายการ 83, 197
รายการรายบุคคล 80
ลบหมายเลข 83
สงโทรสาร 168, 169
หมายเลขแบบกลุม 82
แกไขรายการ 81

หมายเลขลดัแบบกลุม 82
หมายเลขโทรศัพท, การ
บรกิารลูกคา 366

หมายเลขโทรสารที่ไมตอง
การ 187

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผวิหนังและเสือ้ผา 213

หมึกพมิพ
พนกระจายอยูดานใน

HP All-in-One
268

พนละอองหมึกภายใน
อุปกรณ 256

เปลี่ยนในเร็วๆ นี้ 361
เวลาใหหมึกพิมพแหง

349
เหลอืนอย 268
ไมมีหมึก 357

หมึกพมิพเปอน, โทรสาร
246

หมุนภาพถาย 142
หยุด

พมิพงาน 126

สําเนา 166
สแกน 153
โทรสาร 191

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 368

หวักระดาษ, โทรสาร 79
หวัพมิพ

ติดขดั 359
ทําความสะอาด 210
ไมทํางาน 360

หวัพมิพ, สิ่งกดีขวาง 230
หวัพมิพมีสิ่งกีดขวาง 230
หายไป

ขอความจากการ
สแกน 278

ขอมูลจากสาํเนา 281
ตลบับรรจุหมึก 356

แหลงท่ีมาของการกําหนด
คา 70

โหมดแกไขขอผิดพลาด
178

โหมดโครงสรางพืน้ฐาน
47

อ
อตัราความเรว็บอด 34
อพัเกรดสูเครือขาย 58
อนิเทอรเน็ต, การใชโทร
สาร 190, 333

อปุกรณ
ไมตอบสนอง 260
ไมพบ 352

ออน
ทําสาํเนา 279

เอกสาร
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 151

สแกน 147
แอดเดรสอุปกรณ

(Bluetooth) 73

ฮ
ฮารดแวรท่ีอยู 69

ดัชนี
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