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1 HP Photosmart ภาพรวม
ใช HP Photosmart เพ่ือทําใหงานสําเร็จไดอยางรวดเร็วและงายดาย เชน การ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู คุณสามารถเขา
ใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP Photosmart ไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไม
ตองเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมอืนี้จะแนะนําการใชงานขั้นพ้ืนฐานและวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมลูการติดตอฝายบริการของ HP และการสั่ง
ซือ้อุปกรณ

Help (วิธีใช) บนหนาจอจะใหรายละเอียดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ รวม
ถึงการใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart

ฉลาก รายละเอยีด

1 ปุมเปด

2 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

3 จอสี (หรือทีเ่รียกกนัวาจอแสดงผล)

4 แผงควบคุม

5 ชองเสยีบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

6 พอรต USB ดานหนา

7 ถาดกระดาษภาพถาย

8 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)
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ฉลาก รายละเอยีด

9 แกนเล่ือนของถาดกระดาษ (หรือทีเ่รียกวาแกนเล่ือนของ
ถาด)

10 ถาดรับกระดาษออก

11 ขั้วตอสายไฟ*

12 พอรต Ethernet

13 พอรต USB ดานหลัง

14 ฝาปดดานหลัง

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

คณุลกัษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP Photosmart

Ethernet

ฉลาก ชือ่และรายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกส ี(หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): ดูเมนู ภาพถาย และขอความ จอแสดงผลระบบสัมผสัสามารถ
ปรับไปตําแหนงตางๆ ได ซึ่งชวยใหผูใชเปล่ียนมุมจอแสดงผลใหเหมาะสมกบัการวางอุปกรณและสภาพแสงตางๆ
ได

2 พมิพภาพถาย: ขึ้นอยูกบัวาคุณมาถงึภาพถายของคุณจากเมนู View (เรียกดู), Print (การพิมพ) หรือ Create
(สราง) ปุม พมิพภาพถาย จะแสดงหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) หรือจะพมิพภาพถายใดๆ ทีเ่ลือก
ไว ถาไมไดเลือกภาพถายไว จะปรากฏขอความถามวา คุณตองการจะพิมพภาพทั้งหมดบนการด หรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลหรือไม

(ทําตอ)

คณุลักษณะของแผงควบคุม 3
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ฉลาก ชือ่และรายละเอยีด

3 Attention light (ไฟเตือน): แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น โปรดดจูอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิม่เติม

4 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

5 การแกปญหาตาแดง: เปดหรือปดคุณลักษณะ การแกปญหาตาแดง ตามคาดีฟอลตแลว คุณลักษณะน้ีจะปด เมื่อคุณ
ลักษณะน้ีเปด HP Photosmart จะแกไขตาแดงในภาพถายปจจุบันทีแ่สดงบนจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ

คนหาขอมูลเพิม่เตมิ
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมลู
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP Photosmart
• คูมอืการตดิตัง้

คูมือการติดต้ังจะมวีิธีการตั้งคา HP Photosmart และการติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณควรปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังตามลําดับ
หากคุณมปีญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูการแกไขปญหาเบือ้งตนใน
สวนสุดทายของคูมอืการติดต้ัง หรือดู “วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน” ในหนา 21 ในคูมอืการใชงานนี้

• วธิใีชบนหนาจอ
วธีิใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
HP Photosmart ที่ไมไดระบุไวในคูมอืผูใชเบือ้งตนนี้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ที่สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ
HP Photosmart เทานั้น

• www.hp.com/support
ถาคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนได
จากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมลูดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับ
ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซือ้

บท 1

(ทําตอ)
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2 การตัง้คาเครอืขาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบลิอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึง่เรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

ในการตัง้คา HP Photosmart บนเครือขายแบบใช
สาย ทานตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทัง้หมด “สิ่งทีจํ่าเปนตองใชสําหรับเครือขายโครงสรางพืน้ฐาน
แบบใชสาย” ในหนา 5

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบใชสาย “การเชื่อมตอ HP Photosmart กบัเครือขาย”
ในหนา 6

และขั้นสุดทาย ตดิตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 7

สิ่งทีจ่าํเปนตองใชสาํหรบัเครอืขายโครงสรางพื้นฐานแบบใช
สาย

กอนที่จะเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่จําเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

การตัง้คาเครือขาย 5
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ถงึแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบลิโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมีตัวเช่ือมตอที่ตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบลิอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมีเพียง 2
ถึง 6 แถบ

❑ คอมพิวเตอรต้ังโตะหรือแลปท็อปท่ีมีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

หมายเหตุ HP Photosmart สนับสนุนเครือขายอีเธอรเน็ตทั้ง 10
Mbps และ 100 Mbps หากทานกําลังเลือกซือ้ network interface
card (NIC) หรือซือ้แลว โปรดแนใจวา การดนี้สามารถทํางานไดดวย
ความเร็ว

การเชือ่มตอ HP Photosmart กับเครอืขาย
หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ใหใชพอรต Ethernet
ที่อยูดานหลังของอุปกรณ

วธิกีารเชื่อมตอ HP Photosmart กบัเครอืขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP Photosmart

2. เช่ือมตอสายเคเบลิอีเธอรเน็ตเขากับพอรทอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP Photosmart

บท 2

6 การตั้งคาเครือขาย

การต
ัง้คาเครอืขาย



3. เช่ือมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเทอรเน็ต สวิตช หรือเราเตอรแบบไรสาย

4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ใหติดต้ังซอฟตแวรตาม
ที่อธิบายใน “การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 7

การตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบัการเชื่อมตอเครอืขาย
ใชสวนน้ีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เช่ือม
ตอกับเครือขาย กอนที่ทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทาน
ไดเช่ือมตอเครือขาย HP Photosmart

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานยังคง
เช่ือมตอกับไดรฟเหลาน้ันกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะน้ัน ซอฟตแวรการ
ติดต้ัง HP Photosmart อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัวใดตัวหนึ่งท่ีมี
การสํารองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายนั้นบน
คอมพิวเตอรของทานได

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิติัการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย 7
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การตดิตัง้ซอฟตแวร HP Photosmart ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทัง้หมดที่รันอยูบนเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ รวมทั้ง

ซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซดีี Windows ท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

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

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เคร่ืองพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP Photosmart ที่ทาน
ตองการเชื่อมตอ

6. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เคร่ือง HP Photosmart ของ
ทานจะพรอมสําหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

8. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP Photosmart

การเชือ่มตอเครื่องคอมพวิเตอรเพิ่มเติมบนเครอืขาย
คุณสามารถใช HP Photosmart รวมกันบนเครือขายเพื่อใหมคีอมพิวเตอรที่
สามารถใชเครื่องพิมพไดมากขึ้น ถา HP Photosmart เช่ือมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว คุณตองติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง ในระหวาง
การติดต้ัง ซอฟตแวรจะคนหา HP Photosmart บนเครือขายสําหรับ
คอมพิวเตอรแตละเครื่อง เมื่อคุณต้ังคา HP Photosmart บนเครือขายแลว คุณ
ไมจําเปนตองกําหนดคาอกีเมือ่เพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

บท 2
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การเปลีย่น HP Photosmart จากการเชือ่มตอ USB เปนการ
เชือ่มตอเครอืขาย

หากทานติดต้ังเครื่อง HP Photosmart ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในคร้ัง
แรก ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครอืขายอีเธอรเน็ตไดในภายหลัง หาก
ทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใชวิธีการทั่วไปดานลางนี้
ได

การเปลีย่นการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบใชสาย (อเีธอรเนต็)
1. ใหถอดปล๊ักการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ

HP Photosmart
2. เช่ือมตอสายเคเบลิอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลงัของเครื่อง

HP Photosmart เขากับพอรตอีเธอรเน็ตท่ีมีอยูบนเราเตอรหรือสวิตช
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

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP Photosmart
กับเครือขาย โปรดดูที่

“การตั้งคาเครือขาย” ในหนา 5

การจดัการการตัง้คาเครอืขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP Photosmart ผานทาง
HP Photosmart แผงควบคุม การตั้งคาข้ันสูงเพิ่มเติมมอียูในเว็บเซริฟเวอร
แบบฝงตัว ทานสามารถเขาถึงเครื่องมอืการกําหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบ
ราเซอร โดยใชการเชื่อมตอเครือขายทีม่ีอยูเขากับ HP Photosmart

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขัน้เบือ้งตนจากแผงควบคมุ
คุณสามารถดําเนินงานดานการจดัการเครือขายตางๆ จากแผงควบคุมได เชน
การพิมพการตั้งคาเครือขายและการเรียกคืนคาเริ่มตนของเครือขาย

เรยีกดูและพมิพการตั้งคาเครอืขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของ
HP Photosmart หรือสามารถพิมพหนาการกําหนดคาทีม่ีรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได หนาการกําหนดคาเครือขายจะแสดงการตั้งคาเครือขายทีส่ําคัญทั้งหมด เชน
IP address, ความเร็วลิงค, DNS และ mDNS

การเปลี่ยน HP Photosmart จากการเชื่อมตอ USB เปนการเชื่อมตอเครือขาย 9
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1. แตะที่ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะที่ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะที่ View Network Settings Menu (เมนูดูการตั้งคาเครือขาย)
4. ปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

• ถาตองการแสดงการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย ใหแตะ Display
Wired Summary (แสดงการสรุปแบบตอสาย)

• ถาตองการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย ใหแตะ Print Network
Configuration Page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย)

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย

คุณสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมื่อคุณซื้อเครื่อง
HP Photosmart ได
1. แตะที่ Setup (ต้ังคา) บนหนาจอ
2. แตะที่ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะที่ Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย)
4. แตะที่ Yes (ใช) หรือ No (ไม)

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขัน้สงูจากการตั้งคาแผงควบคมุ
การตั้งคาเครือขายข้ันสูงมีไวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลาน้ี นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง

การเปลีย่นการตัง้คา IP
คาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (แบบอัตโนมติั) ซึ่งจะกําหนด
คา IP โดยอัตโนมติั อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการ
เปล่ียนที่อยู IP ซับเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูที่อยู IP
และซบัเน็ต มาสกของเครื่อง HP Photosmart ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขายจาก HP Photosmart

หมายเหตุ เมื่อมกีารปอนคา IP ดวยตนเอง คุณตองเช่ือมตอกับเครือขายที่ทํา
งานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมกีารเก็บคาไวเมื่อคุณออกจากเมนู

บท 2
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ขอควรระวงั โปรดระวังเมื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส IP
แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทานจะ
ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP Photosmart ได

1. แตะท่ี Setup (ต้ังคา) บนหนาจอ
2. แตะท่ี Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะท่ี Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง)
4. แตะท่ี IP Settings (การตั้งคา IP)
5. แตะท่ี Manual (ดวยตนเอง)
6. แตะการตั้งคา IP อยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี

• IP Address (ที่อยู IP)
• Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก)
• Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล

7. ใชแปนพิมพเสมือนเพื่อปอนการตั้งคา IP ของคุณ

การจัดการการตัง้คาเครือขาย 11
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3 การใชงานคณุสมบตัิของ
HP Photosmart
บทนี้จะมขีอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชงาน HP Photosmart เบือ้งตน นอกจากนี้ ยัง
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใสกระดาษ ดู เลือก และพิมพภาพถาย และเปล่ียน
ตลับบรรจุหมกึดวย

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP Photosmart สําหรับงานพิมพ

เคลด็ลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิและความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP Photosmart ได
ไมดี

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ letter หรือกระดาษ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP Photosmart

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

12 การใชงานคุณสมบัตขิอง HP Photosmart
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2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน

3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวา HP Photosmart ไมไดกําลังทํางานอยูและ
ไมมเีสียงใดๆ เมื่อคุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หาก
HP Photosmart กําลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทํางานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ คุณอาจดันกระดาษไปทาง
ดานหนา เพ่ือให HP Photosmart ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษหลัก

4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

การใสกระดาษ 13
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5. ดันถาดปอนกระดาษหลักเขาไปยัง HP Photosmart
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเครื่อง HP Photosmart เพ่ือการพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษ
ภาพถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP
Premium Photo Paper

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

บท 3
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3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุ
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษออกอยางสม่ําเสมอ
• คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ประเภท ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเคร่ือง HP Photosmart

การดู เลอืก และพิมพภาพถาย
คุณสามารถดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจําหรือปกุรณจดเก็บขอมลู
กอนหรือระหวางพิมพภาพได

การดู เลอืก และพิมพภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 15
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1 xD-Picture Card
2 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory

Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (เลือกใช
อะแดปเตอรได) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

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

เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยท่ีภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

2. ใสกระดาษภาพถายท่ีมขีนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพ
ถาย หรือกระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
5. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะเรียกดูปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
6. เมือ่ภาพถายภาพนั้นปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหแตะที่ภาพนั้นอีกครั้ง

หนาจอ Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

บท 3

16 การใชงานคุณสมบัตขิอง HP Photosmart
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7. แตะท่ี Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)
หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น และแสดงให
เห็นวาภาพที่ไดจะเปนอยางไรเมื่อพิมพ
ถาคุณตองการเลือกภาพเพิ่มเติม เพ่ือเรียกดูหรือพิมพ ใหแตะที่ Add
More (ใสเพ่ิม) และทําซ้ําข้ันตอน 4-6

8. (ตัวเลือก) ถาคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการพิมพ ให
แตะท่ี Settings (การตั้งคา)

9. หากตองการจะพิมพภาพถาย ใหแตะท่ี Print (การพิมพ) หรือกดปุม พิมพ
ภาพถาย บนแผงควบคุม
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาท่ีพิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึเพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึเมือ่
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับ
บรรจุหมกึ

หมายเหตุ HP Photosmart สามารถตรวจจับระดับหมึกไดเฉพาะหมกึ HP
ของแทเทาน้ัน ระดับหมกึในตลับบรรจุหมกึที่มีการเติมหรือใชในอุปกรณอื่น
อาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ Display Ink Gauge (แสดงมาตรวัดระดับหมกึ)

HP Photosmart จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมกึพิมพ
โดยประมาณของตลับบรรจุหมกึท้ังหมดที่ติดต้ังอยู

การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ

การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ 17
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หมายเหตุ ถาทานจะติดต้ังตลับบรรจุหมกึใน HP Photosmart เปนครั้ง
แรก ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องเทาน้ัน หมกึ
ในตลับบรรจุหมึกน้ีผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมกึในหัวพิมพใน
การติดต้ังครั้งแรก

ถาคุณยังไมมตีลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับ HP Photosmart คุณสามารถสั่งซื้อ
ไดโดยการคลิกไอคอน Shop for HP Supplies (การซื้อวัสดุของ HP) บน
คอมพิวเตอรของคุณ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows ไอคอนน้ีอยู
ในโฟลเดอร HP ในเมนู Start (เร่ิมตน)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/buy/supplies

หากตองการเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP Photosmart แลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บบีดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนําตลบับรรจุหมกึสีดําออกจากเครื่อง ใหดันสลกัดานซายสุดข้ึน
หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีน้ําเงนิออน (ฟา) สีนํ้าเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวท่ีตองการในสวนกลางของเครื่อง

บท 3

18 การใชงานคุณสมบัตขิอง HP Photosmart
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1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดํา

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

4. ดึงตลับบรรจุหมกึออกจากชองใสโดยใหเขาหาตัวคุณ เพ่ือถอดตลับหมกึออก

5. นําตลับบรรจุหมึกตลับใหมออกจากกลอง จับตัวตลับตรงที่จับ เลื่อนตลับใส
เขาไปในชอง
จับคูสีและรูปแบบของตลับบรรจุหมึกใหตรงกับสีและรูปแบบบนแครตลับ
หมกึพิมพ

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก 19
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6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาที่แลว

7. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมกึตลับบรรจุหมึก

บท 3

20 การใชงานคุณสมบัตขิอง HP Photosmart
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4 วธิกีารแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
สนบัสนนุ
บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกีย่วกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP Photosmart
โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการกําหนดคา และหัวขอการทํางานบาง
หัวขอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดดูวิธีใชบนหนาจอท่ี
มาพรอมกับซอฟตแวร
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเชื่อมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอร ถาคุณเชื่อมตอ
HP Photosmart กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคําสั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:

วธิีการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการตดิตัง้
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP Photosmart รอหนึ่งนาที แลวเปดเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลการติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือน้ี

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครัง้
ถาการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือถาคุณตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรกอน
ท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจตองถอนการติดต้ัง แลวติดต้ัง
ซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน HP Photosmart ออกจาก
คอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยทิูลิต้ีถอนการติดต้ังท่ี
อยูใหกลุมโปรแกรมเม่ือคุณติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

การถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows และการตดิตัง้ใหม
1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบคุม))
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก

Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))
3. เลือก HP Photosmart Driver Software (ซอฟตแวรไดรเวอร HP

Photosmart) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน 21
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5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนท่ีจะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
จนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรแลวจึง
เริ่มใชงานโปรแกรมการติดต้ัง

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมีใหในคูมือการติดต้ังท่ีมา
พรอมกับ HP Photosmart

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการตดิตัง้ฮารดแวร
อานสวนน้ีเพื่อแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP Photosmart

เครือ่ง HP Photosmart ไมทาํงาน
สาเหต:ุ เครื่อง HP Photosmart เชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

วิธแีกไข
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับ HP Photosmart และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟ
กระชาก หรือปล๊ักพวง

1 การเชือ่มตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับ

• ถาคุณใชปลั๊กพวง ใหตรวจดูวาเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปล๊ักเครื่อง
HP Photosmart เขากับเตารับโดยตรง

บท 4

22 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน
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• ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อปุกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดงวา
อาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากคุณเสียบปลั๊ก HP Photosmart เขากับเตารับท่ีมีสวิตช ใหตรวจดูวาเปด
สวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหต:ุ คุณกดปุม เปด เร็วเกินไป
วธิแีกไข: เคร่ือง HP Photosmart อาจไมตอบสนอง หากคุณกดปุม เปด เร็วเกิน
ไป กดปุม เปด หน่ึงคร้ัง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให HP Photosmart เปด
เครื่อง หากคุณกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ คุณอาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวงั ถา HP Photosmart ยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามีความผิด
ปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปลั๊ก HP Photosmart ออกจากเตารับ และติดตอ
HP โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
จากนั้นใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทร
ติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยงัมปีญหาในการใช HP Photosmart รวม
กบัคอมพิวเตอร

สาเหต:ุ มีการเชื่อมตอสาย USB กอนท่ีซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การเชื่อม
ตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP Photosmart
กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะท่ีติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะปรากฏคํา
แนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP Photosmart ดวย
สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหน่ึงของสาย USB เขาท่ีดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP Photosmart ทานสามารถ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ท่ีอยูดานหลังคอมพิวเตอรได

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 23
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตดิต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

เครือ่ง HP Photosmart ไมพิมพงาน
สาเหต:ุ เครื่อง HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอรไมสื่อสารกัน
วิธแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP Photosmart และเครื่อง
คอมพิวเตอร

สาเหต:ุ อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับบรรจุหมึกหน่ึงตลับหรือมากกวา
วิธแีกไข: ตรวจสอบวามีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกอยางถูกตอง และมีหมึกพิมพ
อยูในตลับ

สาเหต:ุ เครื่อง HP Photosmart อาจไมไดเปดอยู
วิธแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP Photosmart หากจอแสดงผลวางเปลาและ
ไฟท่ีปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
สายไฟเขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพื่อเปดเคร่ือง HP Photosmart

สาเหต:ุ อาจไมมีกระดาษอยูใน HP Photosmart
วิธแีกไข: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกบัเครอืขาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการตดิต้ังเครือขายแบบใชสาย

เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP Photosmart
สาเหต:ุ สายตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วิธแีกไข: ตรวจสอบสายตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
• สายระหวาง HP Photosmart และฮับหรือเราเตอร
• สายระหวางฮับหรอืเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายที่ตอไปยงัและมาจากโมเด็ม หรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของ

HP Photosmart (ถามี)

สาเหต:ุ การตั้งคาการดขายงานเฉพาะที่ (LAN) ของเครื่องคอมพิวเตอรไมถูก
ตอง

บท 4
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วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ติดต้ังไวอยางถูกตอง

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

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

(อะแดปเตอรเครือขาย)
5. โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับการดของคุณ

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

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

(อะแดปเตอรเครือขาย)
4. โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับการดของคุณ

สาเหต:ุ คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีใชงานอยูหรือไม

วธิกีารตรวจดวูาทานเชือ่มตอเครอืขายอยูหรอืไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเธอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและดานลาง

ของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง HP Photosmart ไฟ
สัญญาณจะระบุสิ่งตอไปน้ี
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณเชื่อมตอ

กับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หากไฟสัญญาณดาน
บนน้ีปดอยู แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเม่ืออุปกรณมีการสงและรับขอมูล
ผานเครือขาย

วธิกีารสรางการเชือ่มตอเครอืขายที่ทํางาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP Photosmart กับเกตเวย เรา

ตเตอร หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. ถาการเชื่อมตอเสถียรดี ใหกดปุม เปด บนแผงควบคุมเพ่ือปด

HP Photosmart แลวปดเครือ่งบนเราเตอรหรือฮับ เปดเราเตอรหรือฮับกอน
แลวกดปุม เปด เพ่ือเปด HP Photosmart

สาเหต:ุ กอนหนาน้ีสามารถเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย แตขณะ
น้ีไมเชื่อมตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย 25
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วิธแีกไข: ปด HP Photosmart เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอร รอ 30 วินาที
เปดเราเตอรกอน แลวจึงเปด HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหต:ุ HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย
เดียวกัน
วิธแีกไข: ลองเขาเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวท่ีอยูบน HP Photosmart ถาตองการ
หา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหต:ุ เครื่อง HP Photosmart ไมไดเปดอยู
วิธแีกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหต:ุ คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
วิธแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาการเชือ่มตอเครอืขายของทานทาํงานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP Photosmart แลว

เปดใหมอีกคร้ัง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพ่ือปด HP Photosmart และกด
ปุมเดิมอีกครั้งเพ่ือเปดเคร่ือง นอกจากนี้ ใหปดไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลวเปด
ใหมอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP Photosmart กับเกตเวย เราเตอร
หรือฮับวามีการเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ือง HP Photosmart เชื่อมตอกับเครือขายท่ีมีสาย
เคเบิลอเีธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหต:ุ สายตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วิธแีกไข: ตรวจสอบสายตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูกตอง:
• สายระหวาง HP Photosmart และฮับหรือเราเตอร
• สายระหวางฮับหรอืเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายที่ตอไปยงัและมาจากโมเด็ม หรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของ

HP Photosmart (ถามี)

สาเหต:ุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรปองกันไมให HP Photosmart เขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วิธแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart แลวจึงรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรช่ัว
คราว แลวติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart อีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงาน
โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกคร้ังหลังจากการติด
ต้ังเสร็จสิ้นแลว ถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือ
ปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

บท 4
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ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart แลวรี
บูตเคร่ืองคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟรวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart อีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครั้ง
หลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลว ถาคุณยงัเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณ
ตองยอมรับหรือปลอยใหขอความน้ันปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหต:ุ เครือขาย VPN ปองกันไมให HP Photosmart เขาถึงคอมพิวเตอรของ
คุณ
วธิแีกไข: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ HP Photosmart จะใชงานไมไดระหวางการใช VPN อยางไรก็
ตาม งานพิมพจะบันทึกไวในคิวการพิมพ เมื่อคุณออกจากการใช VPN งาน
พิมพในคิวการพิมพจะพิมพออกมาตอ

การแกปญหากระดาษตดิ
ถาเคร่ือง HP Photosmart มีกระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง ถากระดาษที่ติดไม
อยูในลูกกล้ิงดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานบน

การนาํกระดาษตดิออกจากฝาปดดานหลงั
1. ปดเคร่ือง HP Photosmart
2. กดแถบที่อยูบนฝาปดดานหลังเพ่ือถอดฝาปดออก ถอดฝาปดโดยการดึงออกจาก

HP Photosmart

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกจากดานหนาของ
HP Photosmart อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติดออก
จากชองดานหลังเสมอ

การแกปญหากระดาษติด 27
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเคร่ือง หากทานไมนําเศษกระดาษที่
ติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

4. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาท่ี คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาท่ี
5. เปด HP Photosmart แลวจึงแตะ OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินงานปจจุบันตอ

การนาํกระดาษที่ตดิออกจากฝาปดดานบน
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3. ยกฝาปดดานบนท่ีอยูหลังตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

4. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเคร่ือง หากทานไมนําเศษกระดาษที่
ติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

5. ปดฝาปดดานบน
6. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

บท 4
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7. เปดเครื่อง HP Photosmart แลวแตะที่ OK (ตกลง) เพ่ือทํางานตอไป

ขอมลูเกี่ยวกบัตลบับรรจุหมกึและหวัพมิพ
ขอแนะนําตอไปน้ีจะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และใหมีคุณภาพการพิมพ
สม่ําเสมอ
• ติดต้ังตลับบรรจุหมึกตามวันท่ีหรือกอนวันท่ี ติดต้ังภายใน ซ่ึงพิมพอยูบนซองบรรจุ

ตลับหมึก
• เก็บตลับบรรจุหมึกท้ังหมดไวในบรรจภุัณฑเดมิท่ีผนึกไวอยางแนนหนา จนกวาจะ

ใชงาน
• ปดเคร่ือง HP Photosmart โดยกดปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณ หามปดเคร่ืองโดยปด

สวิตชท่ีปลั๊กพวง หรือดึงปล๊ักออกจาก HP Photosmart ถาคุณปด
HP Photosmart ไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตําแหนงท่ีถูกตอง

• จดัเก็บตลบับรรจุหมึกไวท่ีอุณหภูมิหอง (15.6 -26.6C หรือ 60-78F)
• HP ขอแนะนําวาคุณไมตองนําตลับบรรจุหมึกออกจาก HP Photosmart จนกวา

จะมีตลับบรรจุหมึกใหมสํารองพรอมติดต้ัง
หากคุณจัดสง HP Photosmart ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดอุปกรณแลว โดยกด
ปุม เปด เพ่ือปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี้ ตองแนใจดวยวาไมไดถอดตลับบรรจุ
หมึกออก การกระทําเชนน้ันจะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซึมออกจากชุดหัวพิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพเมื่อคุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทําใหตลับ

บรรจุหมึกมีอายกุารใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอยางระมัดระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือจับอยาง

ไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกดิปญหาการพิมพช่ัวคราวได

ขัน้ตอนการสนับสนนุ
หากคณุประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP Photosmart
2. เยี่ยมชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของ

ขอมูลเกีย่วกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ 29
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ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
• HP Photosmart ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเมื่อคุณลงทะเบียน HP Photosmart
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา
สําหรับรายชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยบริการ โปรดดูท่ีปกดานหลังของคูมือน้ี

บท 4
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5 ขอมลูดานเทคนคิ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP Photosmart
มีอยูในสวนน้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ขอกําหนดเฉพาะของผลติภณัฑ
สําหรับขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ ใหไปท่ีเว็บไซต HP ท่ี www.hp.com/
support

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

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

ปอนด/75 แกรม)
• ความจุของถาดภาพถาย: กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

หมายเหตุ ถาตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ

ขอมลูจาํเพาะทางกายภาพ 
• ความสูง: 17.2 ซม.
• ความกวาง: 46 ซม.
• ความลึก: 38.7 ซม.
• นํ้าหนัก: 7.8 กก. พรอมวัสดุท่ีติดต้ัง

ขอมลูจาํเพาะเกี่ยวกบักระแสไฟฟา
• การใชไฟ: สูงสุด 25 วัตต (สําหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
• แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 1300 mA 50–60 Hz
• แรงดันไฟฟาออก: DC +32 V===1560 mA

หมายเหตุ ใชไดกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิขณะใชงานท่ีแนะนํา: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
• ชวงอุณหภูมิขณะใชงานท่ียอมรับได: 5 ถึง 35 C (41º ถึง 95º F)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –20º ถึง 60º C (–4º

ถึง 140º F)
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• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานท่ีออกจากเครื่อง
HP Photosmart อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย

• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10 ฟุต) เพ่ือ
ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมีคาสูงให
เหลือนอยท่ีสุด

จาํนวนการพมิพของตลบับรรจหุมึก
หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเริ่มตน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการ
พิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลได
สะดวก นอกจากนี้ หมึกท่ีเหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ูwww.hp.com/go/inkusage
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ถาตองการรายการประกาศขอ
บังคับท่ีสมบูรณ โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนาจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0710 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart D7200 series อื่นๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (CC975A และอื่นๆ)
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