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1 วิธีใช HP Photosmart
D7200 series
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Photosmart โปรดดู:
• “HP Photosmart ภาพรวม” ในหนา 7
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 15
• “ข้ันตอนเม่ือเสร็จสิ้นการติดต้ัง HP Photosmart” ในหนา 17
• “How do I (ควรทำอยางไร)” ในหนา 45
• “ใสกระดาษ” ในหนา 47
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 59
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 85
• “การพิมพรายงานและแบบฟอรม” ในหนา 105
• “การบำรุงรักษา HP Photosmart” ในหนา 107
• “รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 119
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 193
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 201
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2 HP Photosmart ภาพรวม
ใช HP Photosmart เพื่อทำใหงานสำเร็จไดอยางรวดเร็วและงายดาย เชน การ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ คุณสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ
HP Photosmart ไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ขอมูลทั่วไปของ HP Photosmart
• ภาพรวมของแผงควบคุม
• ภาพรวมของเมนู
• การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
• ใชซอฟตแวร HP Photosmart

ขอมูลทั่วไปของ HP Photosmart

ฉลาก คำอธิบาย

1 เปด

2 ฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3 จอสี (หรือท่ีเรียกกันวาจอแสดงผล)

4 แผงควบคุม

5 ชองเสยีบการดหนวยความจำและไฟภาพถาย

6 พอรต USB ดานหนา

7 ถาดภาพถาย

8 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือที่เรียกวาถาดปอนกระดาษ)

HP Photosmart ภาพรวม 7
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ฉลาก คำอธิบาย

9 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของ
ถาด)

10 ถาดรับกระดาษออก

11 การตอสายไฟ*

12 พอรต Ethernet

13 พอรต USB ดานหลัง

14 ฝาปดดานหลัง

* ใชกับอแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ภาพรวมของแผงควบคุม
สวนนี้จะอธิบายการทำงานของปุมและไฟบนแผงควบคุม ตลอดจนไอคอนและ
ภาวะพักบนจอแสดงผล

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ภาวะพักของจอแสดงผล

บท 2
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คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP Photosmart

Ethernet

ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกส ี(หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): ดูเมนู ภาพถาย และขอความ จอแสดงผลระบบสัมผัสสามารถ
ปรับไปตำแหนงตางๆ ได ซึ่งชวยใหผูใชเปลี่ยนมุมจอแสดงผลใหเหมาะสมกับการวางอุปกรณและสภาพแสงตางๆ
ได

2 พิมพภาพถาย: ขึ้นอยูกับวาคุณมาถึงภาพถายของคุณจากเมนู View (เรียกดู), Print (การพิมพ) หรือ Create
(สราง) ปุม พิมพภาพถาย จะแสดงหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) หรือจะพิมพภาพถายใดๆ ท่ีเลือก
ไว ถาไมไดเลอืกภาพถายไว จะปรากฏขอความถามวา คุณตองการจะพิมพภาพทั้งหมดบนการด หรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลหรือไม

3 Attention light (ไฟเตือน): แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึน้ โปรดดจูอแสดงผลสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

4 ยกเลิก: หยุดการทำงานปจจุบัน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

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

ภาพรวมของแผงควบคุม 9
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ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมูลที่สำคัญ
เกี่ยวกับ HP Photosmart

ไอคอน วัตถุประสงค

แสดงสถานะตลับบรรจุหมึก สีของไอคอนจะตรงกับสีของตลบับรรจุหมึก และระดับการเติมหมึก
ของไอคอนจะตรงกับระดับการเตมิหมึกของตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ไอคอนระดับหมึกจะปรากฏขึ้น ถาตลับบรรจุหมึกตลับใดตลับหน่ึงมีหมึกเหลือนอย
กวา 50% ถาระดับหมึกของตลับบรรจุหมึกท้ังหมดมีมากกวา 50% ไอคอนตลับบรรจุหมกึจะไม
ปรากฏบนจอแสดงผล

แสดงวาตลับบรรจุหมึกหมึกใกลหมด และตองเปลี่ยนตลับใหม

แสดงวามีการใสตลับบรรจุหมึกท่ีไมรูจกั ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับบรรจุหมึกไมใชของ
HP

แสดงวามีการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย

แสดงวา HP bt450 เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซีมีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®

เทคโนโลยไีรสายเชื่อมตออยูกับพอรต USB ดานหนา

ภาวะพักของจอแสดงผล
เพื่อยืดอายุการใชงานของจอแสดงผล เมื่อไมมีการใชงานประมาณ 2 นาทีหนา
จอจะหรี่มืดลง เม่ือไมมีการใชงานเปนเวลา 30 นาที จอแสดงผลจะเขาสูภาวะ
พัก และหนาจอจะดับทั้งหมด จอแสดงผลจะเปดข้ึนใหม เมื่อคุณแตะจอแสดงผล
กดปุมบนแผงควบคุม ใสการดหนวยความจำหรือเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล
หรือเขาใชงาน HP Photosmart จากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ

ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมีการอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนท่ีปรากฏบนหนาจอของ
HP Photosmart
• เมนูของ Photosmart Express
• Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
• Help Menu (เมนูวิธีใช)

บท 2
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เมนูของ Photosmart Express
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดในเมนู Photosmart Express เม่ือคุณเสียบ
การดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมื่อคุณแตะ ตั้งคา จากเมนู Photosmart
Express

Printable School Papers (เท็มเพล
ตกระดาษสมุดจดที่พมิพได)

Help Menu (เมนูวิธีใช)
Tools (เครื่องมือ)

Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

Network (เครือขาย)

Bluetooth

หมายเหตุ ตัวเลือก Bluetooth จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมตออุปกรณ
เสริม HP bt450 เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซีที่มีเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth® เขากับ HP Photosmart

ภาพรวมของเมนู 11
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Help Menu (เมนูวิธีใช)
เมน ูHelp (วิธีใช) ชวยใหเขาถึงหัวขอวิธีใชที่สำคัญไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
ตจะชงานไดเมื่อคุณแตะไอคอน ? ขณะอยูในสถานะวาง คุณยังสามารถเขาถึง
เมนูนี้ไดทางเมนู ตั้งคา เมนูตอไปนี้สามารถใชงานได หากคุณเลือกหัวขอใดหัว
ขอหนึ่งจากสี่หัวขอแรก วิธีใชจะปรากฏบนจอแสดงผล หากคุณเลือกหัวขอใดหัว
ขอหนึ่งจากหกหัวขอสุดทาย วิธีใชจะปรากฏบนคอมพิวเตอร

Insert Ink Cartridges (ใสตลับหมึก
พิมพ)

Load Paper (ใสกระดาษ)

Load Paper in Photo Tray (ใส
กระดาษในถาดภาพถาย)

Paper Jam (กระดาษติด)

How Do I (ควรทำอยางไร)

Error Messages (ขอความแสดงขอ
ผิดพลาด)

General Troubleshooting (การ
แกไขปญหาเบื้องตนโดยท่ัวไป)

Networking Troubleshooting
(การแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับเครอื
ขาย)

Use Memory Cards (ใชการดหนวย
ความจำ)

Get Support (ติดตอขอรับบริการ)

การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
คุณสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณโดยใชแปนพิมพเสมือนจริง ซึ่งจะ
ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติบนจอแสดงผลในเวลาที่คุณตองปอนขอความ ตัวอยาง
เชน แปนพิมพเสมือนจรงิจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติขณะกำลังต้ังคาเครือขายแบบใช
สายหรือชื่ออุปกรณ Bluetooth

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพเสมือนจริง
1. หากตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณบนแปนพิมพเสมือน ให

แตะตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การปอนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณ
• หากตองการใสตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะ abc บนแปนพิมพเสมือน
• หากตองการใสตัวอักษรพิมพใหญ ใหแตะ ABC บนแปนพิมพเสมือน

บท 2
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• หากตองการใสตัวเลข ใหแตะ 123 บนแปนพิมพเสมือน
• หากตองการใสสัญลักษณ ใหแตะ .@! บนแปนพิมพเสมือน

2. หลังจากคุณแตะตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ถูกตองแลว ตัวเลือกจะ
ปรากฏในพื้นที่วางสีขาวดานบนแปนพิมพเสมือน

เคล็ดลับ หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหแตะ Del
บนแปนพิมพเสมือน

3. เมื่อใสขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น) บน
แปนพิมพเสมือน

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

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart:
• ดูที่บานหนาตาง สารบัญ ที่ดานซาย มองหาหนังสือ สารบัญวิธีใชซอฟตแวร

HP Photosmart ที่ดานบน
• ถาคุณไมพบหนังสือ สารบัญวิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน

ของบานหนาตาง สารบัญ ใหเขาไปที่วิธีใชซอฟตแวรผานทาง HP Solution
Center

ใชซอฟตแวร HP Photosmart 13
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3 คนหาขอมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดมากมาย ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบน
หนาจอ ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังและการใช HP Photosmart ของคุณ

คูมือการติดตั้ง

ูคูมอืการติดตั้งจะใหวิธกีารตั้งคา HP Photosmart และติดตั้งซอฟตแวร คุณควรปฏิบัติตามขั้น
ตอนในคูมือการติดตั้งตามลำดับ

หากคุณมีปญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบ้ืองตน” ในหนา 121 ในวิธีใชบนหนาจอนี้

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือผูใชเบื้องตน

คูมือเบื้องตนมีเนือ้หาเกี่ยวกับภาพรวมของ HP Photosmart รวมท้ังคำแนะนำเปนขั้นตอน
สำหรับงานพื้นฐาน คำแนะนำเก่ียวกับการแกไขปญหาเบื้องตน และขอมูลทางเทคนิค

ภาพเคลื่อนไหวของ HP Photosmart Essential
ภาพเคลื่อนไหวของ HP Photosmart Essential จะแสดงวิธีการใชงานเชิงโตตอบที่ทำให
เห็นภาพรวมของซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart คุณจะไดเรียนรูวาซอฟตแวรน้ีจะ
ชวยคุณสรางสรรค แลกเปลี่ยน จัดเรียง และพิมพภาพถายของคุณไดอยางไร

วิธีใชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคำแนะนำอยางละเอียดถึงการใชคุณสมบัติทัง้หมดของ HP Photosmart

• หัวขอ ควรทำอยางไร? จะมีลิงคตางๆ เพื่อใหคุณสามารถคนหาขอมลูเก่ียวกับการทำงาน
ท่ัวๆ ไป

• หัวขอ ภาพรวมของ HP Photosmart จะมีขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักๆ ของ
HP Photosmart

• หัวขอ การแกไขปญหาเบื้องตน จะมีขอมูลเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นกับ
HP Photosmart

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซ่ึงอาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ถาคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP
เว็บไซตนี้จะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเก่ียวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ
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4 ข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
HP Photosmart
หลังจากที่คุณปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือการติดตั้งเสร็จแลว ใหดูที่สวนนี้เพื่อ
ดำเนินการติดตั้ง HP Photosmart ใหเสร็จสิ้น ซึ่งในสวนนี้จะประกอบดวย
ขอมูลสำคัญสำหรับการติดตั้งอุปกรณของคุณ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา
ลักษณะที่ตองการ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
• ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• เชื่อมตอกับเครือขาย

ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาบนเครื่อง HP Photosmart เพ่ือใหเครื่องทำงาน
ตามความตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถตั้งคาลักษณะทั่วไปที่ตอง
การ เชน ภาษาที่ใชเพ่ือแสดงขอความ นอกจากนี ้ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิม
ของเคร่ืองที่กำหนดไวต้ังแตแรกซื้อไดดวย ซึ่งวิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมที่ทาน
กำหนดไว

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค
• การปรับระดับเสียง
• ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาดีฟอลตสำหรับการพิมพ PictBridge/DPOF/

UPnP
• เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเร็วขึน้
• ต้ังคาถาดกระดาษสำหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
• การกลับไปใชคาดีฟอลต
• เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล

การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค

การตั้งคาภาษาจะกำหนดวาเครื่อง HP Photosmart จะใชภาษาใดในการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล การตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคจะกำหนดขนาดกระดาษและ
หนาที่จัดวางไวซึ่งเปนคาเริ่มตนสำหรับการพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้
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การตั้งคาภาษา
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Set Language (กำหนดภาษา)
4. แตะภาษาที่คุณตองการเลือก

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหแตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการเลือกคุณ หรือแตะ
No (ไม) เพื่อเลือกภาษาอื่น

การตั้งคาประเทศ/ภูมิภาค
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Set Country/Region (กำหนดประเทศ/ภูมิภาค)
4. แตะประเทศ/ภูมิภาคที่คุณตองการเลือก

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหแตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการเลือกคุณ หรือแตะ
No (ไม) เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคอื่น

การปรับระดับเสียง
HP Photosmart จะปรับระดับเสียงที่เกี่ยวของกับเหตุการณและขอผิดพลาด
ของอุปกรณไดสามระดับ คาเริ่มจะกำหนดเปน Medium (ปานกลาง)

การปรับระดับเสียง
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Sound Effects Volume (ระดับเสียงซาวดเอฟเฟกต) แลวแตะ

ระดับเสียงที่คุณตองการเลือก

ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาดีฟอลตสำหรับการพิมพ PictBridge/DPOF/UPnP
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึ่งจะใชเมื่อคุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Pictbridge, ไฟล DPOF หรืออุปกรณ UPnP คาเริ่มจะกำหนดเปน Photo
Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

บท 4
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การตั้งคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตน
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
3. แตะ PictBridge/DPOF/UPnP Tray Select (เลือกถาด PictBridge/

DPOF/UPnP)
4. แตะ Main Tray (ถาดกระดาษหลัก) หรือ Photo Tray (ถาดกระดาษภาพ

ถาย)

เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเร็วขึน้
คุณสามารถตั้งคา HP Photosmart ใหเปดใชงานการเรียกดูภาพถายเร็วขึ้นได
โดยเขียนบันทึกภาพขนาดยอเล็กๆ ลงบนการดหนวยความจำ ภาพขนาดยอจะใช
พ้ืนที่หนวยความจำเพยีงเล็กนอย และใชเรงความเร็วในการเรียกดูการแสดง
ภาพถายบนการดได

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน

การเปดหรือปดการเรียกดูเร็วข้ึน
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Enable Faster Browsing

(เปดใชงานการเรียกดูเร็วข้ึน)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพื่อเปดหรือปด

ต้ังคาถาดกระดาษสำหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึ่งจะใชเม่ือคุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Bluetooth

การตั้งคาถาดกระดาษสำหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
1. แตะ Setup (ตั้งคา)
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Default Paper Tray (ถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตน)
4. แตะ Main Tray (ถาดกระดาษหลัก) หรือ Photo Tray (ถาดกระดาษภาพ

ถาย)
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การกลับไปใชคาดีฟอลต
คุณสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP Photosmart ที่กำหนดจากโรงงาน
ได

คุณสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทานั้น

วิธีเรียกคืนคาดีฟอลตที่กำหนดโดยโรงงาน
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เคร่ืองมือ)
3. แตะ  เพื่อเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Restore Factory Defaults

(เรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงาน)
คาดีฟอลตทีก่ำหนดจากโรงงานจะถูกเรียกคืน

เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคา HP Photosmart เพ่ือเลนสไลดโชวบนจอแสดงผลซึ่งคลาย
กับสกรีนเซฟเวอรในคอมพิวเตอรเมื่อคุณไมไดใชงานอุปกรณ

มีสไลดโชวสองประเภทที่คุณเปดใชงานได นั่นคือ:

• Demo Mode (โหมดทดลอง): ปรากฏขึ้นหลังจาก HP Photosmart ไม
ทำงานเปนเวลาหนึ่งนาท ีและแสดงชุดภาพกราฟกที่กำหนดไวแลวซึ่งจะ
อธิบายคุณลักษณะตางๆ ของอุปกรณนี้ สไลดโชวจะเลนไปจนกวาคุณจะกด
ปุมหรือใชงานอุปกรณ ถา HP Photosmart ยังไมมีผูใชงานภายในเวลา
แปดช่ัวโมง จอแสดงผลจะปด Demo Mode (โหมดทดลอง) จะปดโดยคา
ดีฟอลต

หมายเหตุ HP ขอแนะนำใหปด Demo Mode (โหมดทดลอง) ไว

• Tips Slideshow (คำแนะนำสไลดโชว): ปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากคุณ
พิมพจากคอมพิวเตอร HP Photosmart จะแสดงชุดภาพสไลดท่ีกำหนดไว
แลวโดยมีขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษตางๆ ที่คุณสามารถใชไดจาก
อุปกรณนี้ สไลดโชวจะเลนจนจบหนึ่งรอบ จากนั้นจอแสดงผลจะกลับเขาสู
เมนูหลัก Tips Slideshow (คำแนะนำสไลดโชว) จะเปดโดยคาดีฟอลต

การเปดหรือปด โหมดทดลอง
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะที่ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพื่อเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Demo Mode (โหมดทดลอง)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพ่ือเปดหรือปด
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การเปดหรือปดสไลดโชวขอแนะนำ
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Tips Slideshow (คำแนะนำ

สไลดโชว)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพื่อเปดหรือปด

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
HP Photosmart มีพอรต USB ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB นอกจากนี ้คุณยังสามารถเชื่อมตอ
HP Photosmart กับเครือขายแบบใชสายไดอีกดวย หากคุณเชื่อมตอ HP
bt450 เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซีที่มีเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth® เขาในพอรต USB ที่ดานหนา อุปกรณ Bluetooth® เชน PDAs
และโทรศัพทติดกลองจะสามารถสั่งพิมพไปยัง HP Photosmart ได

หมายเหตุ ในสวนที่เหลือของบทนี ้HP bt450 เคร่ืองพิมพและอะแดปเตอร
เคร่ืองพีซีที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ® จะถูกรวมเรียกวา HP bt450

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• เช่ือมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต
• การเชื่อมตอโดยการใช HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเคร่ืองพีซีที่

มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน

ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน
ตารางตอไปนี้ประกอบดวยรายการประเภทการเชื่อมตอที่รองรบั

รายละเอียด จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตอท่ีเหมาะสมเพื่อใหได
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่
สุด

คุณสมบัติของซอฟตแวรท่ีรอง
รับ

คำแนะนำในการตั้งคา

การเชื่อมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึงเครื่องจะ
เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB
ไปยังพอรต USB 2.0 High
Speed ดานหลังของ
HP Photosmart

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด ปฏิบัติตามคำแนะนำโดย
ละเอียดจากคูมือการตั้งคา

การเชื่อมตอแบบอีเทอรเน็ต
(แบบใชสาย)

คอมพิวเตอรสงูสุดหาเครื่อง
สามารถเชื่อมตอกับ

รองรับคณุสมบัตทิั้งหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคำแนะนำใน “การ
ติดตั้งเครือขายแบบใชสาย”
ในหนา 30
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รายละเอียด จำนวนเครื่องคอมพวิเตอรที่
เชื่อมตอท่ีเหมาะสมเพื่อใหได
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่
สุด

คุณสมบัติของซอฟตแวรที่รอง
รับ

คำแนะนำในการตั้งคา

HP Photosmart โดยใช
ฮับหรือเราเตอร

HP bt450 เครื่องพิมพและ
อะแดปเตอรเครื่องพีซีที่มี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®

อุปกรณ Bluetooth หนึ่ง
อยาง หรือคอมพิวเตอรหนึ่ง
เครื่อง

พิมพจากอุปกรณ Bluetooth
เชน PDA หรือโทรศัพทติด
กลอง หรือคอมพิวเตอรที่
สามารถใช Bluetooth ได

ปฏิบัติตามคำแนะนำใน “การ
เชื่อมตอโดยการใช
HP bt450 เคร่ืองพิมพและ
อะแดปเตอรเครื่องพีซีท่ีมี
เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth®” ในหนา 22

การใชเครื่องพิมพรวมกัน หา

ตองเปดเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายอยูตลอดเวลาเพื่อรับการ
สั่งพิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่น

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด
ท่ีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ
จะสนับสนุนการพิมพเพียง
อยางเดียว

ปฏิบัติตามคำแนะนำใน “การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 29

เชื่อมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต
HP Photosmart สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ต 10 Mbps และ
100 Mbps สำหรับรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
HP Photosmart กับเครือขายอีเธอรเน็ต (แบบใชสาย) โปรดดูท่ี “การติดตั้ง
เครือขายแบบใชสาย” ในหนา 30

การเชือ่มตอโดยการใช HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเครื่องพีซีท่ีมี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หาชื่ออุปกรณและที่อยูอุปกรณ
• ต้ังคาการรักษาความปลอดภัยแบบ Bluetooth สำหรับ HP Photosmart
• ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพื่อพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน

หาชื่ออุปกรณและที่อยูอุปกรณ

อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูอุปกรณเม่ืออุปกรณทั้งสองส่ือสาร
กัน ดังนั้น คุณตองคนหาท่ีอยูอุปกรณของ HP Photosmart เพ่ือสรางการเชื่อม
ตอ และอุปกรณ Bluetooth บางอยางจะแสดงชื่อของเครื่องพิมพเมื่อมีการเชื่อม

บท 4
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ตอ หากคุณไมตองการชื่อที่เปนคาดีฟอลตปรากฏเปนชื่อของ HP Photosmart
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณได

วิธีการคนหาที่อยูของอุปกรณบน HP Photosmart
1. ใส HP bt450 เขาที่พอรท USB ดานหนา
2. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

4. แตะ Device Address (ที่อยูอุปกรณ)
Device Address (ที่อยูอุปกรณ) เปนแบบอานอยางเดียว

5. หากตองการใสท่ีอยูเขาไปในอุปกรณ ใหปฏิบัติตามวิธีการที่มาพรอมกับ
อุปกรณ Bluetooth ของคุณ

6. แตะ OK (ตกลง) เพ่ือออกจากเมน ูSetup (ตั้งคา)

วิธีการเปลี่ยนช่ืออุปกรณของ HP Photosmart
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Device Name (ชื่ออุปกรณ)

หมายเหตุ HP Photosmart จะมาพรอมกับช่ือที่กำหนดไวแลวของ
Photosmart D7200

4. แตะ Change (เปลี่ยน)
5. ใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสช่ือใหม
6. เมื่อคุณใสชื่อของ HP Photosmart เรียบรอยแลว ใหแตะ OK (ตกลง)

ช่ือที่ทานใสจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของทานเมื่อทานเช่ือมตอกับ
HP Photosmart เพ่ือพิมพ

7. แตะ OK (ตกลง) เพ่ือออกจากเมน ูSetup (ตั้งคา)

หัวขอที่เกี่ยวของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 12
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ต้ังคาการรักษาความปลอดภัยแบบ Bluetooth สำหรับ HP Photosmart
คุณสามารถเรียกใชงานการตั้งคาความปลอดภัยของเครื่องพิมพไดโดยผานเมนู
BluetoothBluetoothHP Photosmart บน แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดง
ผล แลวแตะ Bluetooth จากเมนู Bluetooth คุณสามารถ:

• ขอการรับรองรหัสผานกอนที่ใครจะสั่งพิมพไปยัง HP Photosmart จาก
อุปกรณ Bluetooth

• ทำให HP Photosmart มองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภาย
ในขอบเขต

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ใชพาสคียเพื่อตรวจสอบอุปกรณบลูทูธ
• ต้ังคาเครื่อง HP Photosmart ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
• คา Bluetooth ใหมบน HP Photosmart

ใชพาสคียเพื่อตรวจสอบอุปกรณบลูทูธ

ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภัยของ HP Photosmart เปน
Low (ต่ำ) หรือ High (สูง) อยางใดอยางหนึ่งได การตั้งคาความปลอดภัยดี
ฟอลตเปน Low (ต่ำ) การรักษาความปลอดภัยระดับต่ำไมตองใชการพิสูจนตัว
ตน

• Low (ต่ำ): คือการตั้งคาความปลอดภัยที่เปนคาดีฟอลต การรักษาความ
ปลอดภัยในระดับต่ำไมจำเปนตองใชรหัสผาน เพราะไมรองรับการพิสูจนตัว
ตน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

• High (สูง): การรักษาความปลอดภัยระดับสูงตองใชรหัสผาน เพราะรองรับ
การพิสูจนตัวตน อุปกรณ Bluetooth ตองแจงรหัสผาน กอน
HP Photosmart จะอนุญาตใหอุปกรณนั้นสงงานพิมพไปยังอุปกรณ
Bluetooth นั้น

หมายเหตุ HP Photosmart จะมาพรอมกับรหัสผานที่มีการกำหนดไวกอน
แลวซึ่งต้ังไวเปนเลขศูนยสี่ตัว "0000"

การกำหนด HP Photosmart ใหตองใชการรับรองรหัสผาน
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Passkey (รหัสผาน)

บท 4
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4. แตะ Change (เปลี่ยน)
5. ใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสรหัสผานใหม

หมายเหตุ รหัสผานตองมีความยาว 1 ถึง 4 อักขระ และสามารถประกอบ
ดวยตัวเลขได

6. เม่ือคุณใสรหัสผานเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ OK (ตกลง)
เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Security Level (ระดับความปลอดภัย)
8. แตะ High (สูง)

ความปลอดภัยในระดับสูงจะมีการตรวจสอบพาสคีย
การรับรองรหสัผานจะมีการกำหนดใหกับ HP Photosmart ของคุณ

หัวขอที่เกี่ยวของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 12

ต้ังคาเครื่อง HP Photosmart ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
คุณสามารถตั้งคา HP Photosmart เปนอุปกรณ Bluetooth (สาธารณะ)
Visible to all (แสดงทั้งหมด) หรือตั้งคา Not visible (ไมแสดง) เปนอยาง
อื่น (สวนตัว) อยางใดอยางหนึ่งได

• Visible to all (แสดงทั้งหมด): น่ีเปนระดับการเขาใชงานดีฟอลต
อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ท่ีอยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง
HP Photosmart ได

• Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่มีที่อยูอุปกรณของ
เคร่ือง HP Photosmart เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได

การกำหนด HP Photosmart ใหเปนมองไมเห็น
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Visibility (ความสามารถในการมองเห็น)
4. แตะ Not visible (ไมแสดง)

HP Photosmart จะไมสามารถเขาถึงอุปกรณ Bluetooth ท่ีไมมีท่ีอยู
อุปกรณเก็บไว
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คา Bluetooth ใหมบน HP Photosmart
คุณสามารถตั้งคา Bluetooth ทั้งหมดใน HP Photosmart ใหกลับเปนคาดี
ฟอลตที่โรงงานกำหนดไวได

หมายเหตุ เลือกเฉพาะ Reset Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth) หากทาน
ตองการคืนคา HP Photosmart Bluetooth ท้ังหมดกลับเปนคาดีฟอลตจาก
โรงงาน

หากตองการตั้งคา Bluetooth ใหม
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Reset Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth)

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพ่ือพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน
การเชื่อมตอ Bluetooth เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการพิมพภาพจาก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน Bluetooth ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อม
ตอ Bluetooth ทำใหคุณสามารถเขาถึงคุณสมบัติการพิมพตางๆ แบบเดียวกับที่
เช่ือมตอ USB ได เชน คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ รวมทั้งปริมาณ
หมึกโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพของคุณได

กอนพิมพ คุณตองเชื่อมตอ HP bt450 เครื่องพิมพ และอะแดปเตอรเครื่องพีซี
ดวยเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth® เขากับ HP Photosmart
คุณตองติดต้ัง Windows XP หรือ Windows Vista และ Microsoft
Bluetooth® Protocol Stack หรือ Widcomm Bluetooth® Protocol
Stack เพ่ือเช่ือมตอเขากับ HP Photosmart คุณสามารถติดตั้งทั้ง Microsoft
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Stack และ Widcomm Stack บนเครื่องคอมพิวเตอรได แตจะตองใชเพียงตัว
ใดตัวหนึ่งในการเชื่อมตอ HP Photosmart
• ื่ ิ  ุ ิ

ที่มี Service Pack 2 หรือ Windows Vista แสดงวาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของคุณมี Microsoft Bluetooth® Protocol Stack Microsoft stack
ชวยใหคุณสามารถติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอกไดโดย
อัตโนมัต ิหากอะแดปเตอร Bluetooth® ของคุณสนับสนุน Microsoft
stack แตไมมีการติดต้ังโดยอัตโนมัติ แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ไมมี Microsoft stack ตรวจสอบขอมูลประกอบที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
Bluetooth® เพ่ือดวูาอะแดปเตอรนั้นสนับสนุน Microsoft stack หรือไม

• Widcomm stack: หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอรของ HP ท่ีมี
Bluetooth® ในตัว หรือหากคุณติดตั้ง HP bt450 แสดงวาเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณมี Widcomm stack หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร
ของ HP และเสียบปลั๊ก HP bt450 เครื่องจะติดต้ังอัตโนมัติโดยใช
Widcomm stack

วิธีการติดตั้งและการพิมพโดยใช Microsoft stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดตดิต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ลงบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบใหแน
ใจวามีไดรเวอรเครื่องพิมพสำหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจำเปนตองติดตั้งใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP Photosmart ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เชื่อมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เชื่อมตอ) 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 Photosmart

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร 27
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3. หากคุณใชอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอก โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณไดเปดเครือ่งคอมพิวเตอรและ ตออะแดปเตอร  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 (เพิ่มเครื่องพิมพ) (หรือคลิก Add a
printer (เพิ่มเครื่องพิมพ))

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

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำทีห่นาจอเพื่อดำเนินการติดตั้งใหเสร็จสิน้
8. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ

วิธีการติดตั้งและการพิมพโดยใช Widcomm stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดตดิต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ลงบน

เครื่องคอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบใหแน
ใจวามีไดรเวอรเครื่องพิมพสำหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจำเปนตองติดตั้งใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP Photosmart ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เช่ือมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เช่ือมตอ) และในหนาจอ Connect Your Device Now (เชื่อมตอ
อุปกรณของทานตอนนี้) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจาก If
you are unable to connect your device now... (หากทานไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี้...) ที่ดานลางของหนาจอ

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP Photosmart
3. คลิกไอคอน My Bluetooth Places (จุด Bluetooth) บน

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

HP Photosmart เพ่ือสิ้นสุดการติดตั้ง
6. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP Photosmart โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถสั่งพิมพ
ไปยังเครื่องพิมพนั้นโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับ HP Photosmart จะทำหนาท่ีเหมือนเปน
โฮสต สำหรับเคร่ืองพิมพและมีคุณสมบัติการทำงานเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอร
เคร่ืองอื่นซึ่งเรียกวา ไคลเอ็นต จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบัติการพิมพเทานั้น ทาน
ตองใชฟงกชันอื่นจากเครื่องคอมพิวเตอรโฮสตหรือจากแผงควบคุมบน
HP Photosmart

วิธีการเปดใชงานเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมือผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

เช่ือมตอกับเครือขาย
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตอ HP Photosmart เขาในเครือขายและวิธีการดู
และจัดการการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ โปรดดูสวนนี้:

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต) “การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 30

ติดตัง้ซอฟตแวร HP Photosmart สำหรบัใชงานใน
สภาพแวดลอมเครือขาย

“การติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 32

เพิ่มการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 33

เปลี่ยน HP Photosmart จากการเชื่อมตอ USB เปน
การเชือ่มตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคำแนะนำในสวนน้ีหากทานติดตั้ง
HP Photosmart ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในครัง้
แรก และตอนน้ีตองการเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขาย
อีเธอรเน็ต

“การเปลี่ยน HP Photosmart จากการเชื่อมตอ USB
เปนการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 34

ดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขาย “การจัดการการตั้งคาเครอืขาย” ในหนา 34

คนหาคำจำกัดความของศัพทเกีย่วกับเครือขาย “อภิธานศัพทเครือขาย” ในหนา 42
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หากทานตองการ โปรดดูสวนนี:้

คนหาขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย
แบบใชสาย” ในหนา 137

การติดต้ังเครอืขายแบบใชสาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
สำหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งเรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

ในการตั้งคา HP Photosmart บนเครือขายแบบใช
สาย ทานตองปฏิบัติดังน้ี:

โปรดดูสวนนี้

ขั้นแรกใหรวบรวมวัสดุท่ีจำเปนท้ังหมด “สิ่งที่จำเปนตองใชสำหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
แบบใชสาย” ในหนา 30

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย “การเชื่อมตอ HP Photosmart กับเครือขาย”
ในหนา 31

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 32

สิ่งที่จำเปนตองใชสำหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย

กอนที่จะเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีอุปกรณที่จำเปนทั้งหมดแลว

บท 4
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❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึ่งรวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจำนวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมีตัวเช่ือมตอที่ตางกัน โดยตัวเชื่อมตอสาย
เคเบิลอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเชื่อมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูที่ดานปลาย ตัวเชื่อมตอสายโทรศัพทจะมีเพียง 2
ถึง 6 แถบ

❑ คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

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

การเชื่อมตอ HP Photosmart กับเครือขาย
หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ใหใชพอรต Ethernet
ที่อยูดานหลังของอุปกรณ

การเชื่อมตอ HP Photosmart กับเครือขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP Photosmart
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2. เชื่อมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP Photosmart

3. เชื่อมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเธอรเน็ตหรือสวิตช

4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP Photosmart เขาในเครอืขาย ใหติดต้ังซอฟตแวร

หัวขอที่เกี่ยวของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 32

การติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย
ใชสวนนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย กอนท่ีทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทาน
ไดเชื่อมตอเครือขาย HP Photosmart

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเชื่อมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานยังคง
เชื่อมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดตั้งซอฟตแวร มิฉะนั้น ซอฟตแวรการ
ติดต้ัง HP Photosmart อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัวใดตัวหนึ่งที่มี
การสำรองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายนั้นบน
คอมพิวเตอรของทานได

บท 4
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หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของทาน จำนวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

การติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทัง้หมดท่ีรันอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของคณุ รวมท้ัง

ซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซีดี Windows ที่มาพรอมกับ HP Photosmart เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอรและทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏิบัติตามคำแนะนำ หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

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

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเคร่ืองพิมพ) ใหตรวจสอบวาคำอธิบาย
เคร่ืองพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพท่ีพบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP Photosmart ที่ทาน
ตองการเชื่อมตอ

6. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จส้ินการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP Photosmart ของ
ทานจะพรอมสำหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

8. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP Photosmart

การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขาย
ทานสามารถเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง
เครื่องบนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กได หากเคร่ือง HP Photosmart ของ
ทานเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว ทานตองติดตั้ง
ซอฟตแวร HP Photosmart สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง
เมื่อทานต้ังคา HP Photosmart บนเครือขายแลว ทานไมจำเปนตองกำหนดคา
อีกเม่ือเพิม่คอมพิวเตอรบนเครือขาย
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หัวขอที่เกี่ยวของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 32

การเปลี่ยน HP Photosmart จากการเชื่อมตอ USB เปนการเชื่อมตอเครือขาย
หากทานติดตั้งเครื่อง HP Photosmart ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้ง
แรก ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชือ่มตอเครือขายอีเธอรเน็ตไดในภายหลัง หาก
ทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใชวิธีการทั่วไปดานลางนี้
ได

การเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเช่ือมตอแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต)
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ

HP Photosmart
2. เชื่อมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตท่ีอยูดานหลังของเครื่อง

HP Photosmart เขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่มีอยูบนเราเตอรหรือสวิตช
3. ติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพิ่ม

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

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

สำหรับรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP Photosmart
กับเครือขาย โปรดดูท่ี:

“การติดตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 30

การจัดการการตั้งคาเครือขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสำหรับ HP Photosmart ผานทางแผงควบ
คุม HP Photosmart การตั้งคาข้ันสูงเพิ่มเติมมีอยูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
ทานสามารถเขาถึงเครือ่งมือการกำหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบราเซอร โดย
ใชการเชื่อมตอเครือขายทีม่ีอยูเขากับ HP Photosmart
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายขั้นเบื้องตนจากแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม
• การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย

บท 4
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การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันเบ้ืองตนจากแผงควบคุม

ทานสามารถดำเนินงานดานการจัดการเครือขายตางๆ จากแผงควบคุมได เชน
การพิมพคาเครือขายและการเรียกคืนคาดีฟอลตเครือขาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เรียกดูและพมิพการตั้งคาเครือขาย
• การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย

เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของ
HP Photosmart หรือสามารถพิมพหนาการกำหนดคาที่มีรายละเอยีดเพิ่มเติม
ได หนาการกำหนดคาเครือขายจะแสดงการตั้งคาเครือขายท่ีสำคัญทั้งหมด เชน
IP address, ความเร็วลิงค, DNS และ mDNS

การดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
1. แตะท่ี Setup (ตั้งคา) บนหนาจอ
2. แตะท่ี Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะท่ี View Network Settings Menu (เมนูดูการตั้งคาเครือขาย)
4. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• การแสดงคาเครือขายแบบใชสาย ใหแตะ Display Wired
Summary (แสดงการสรุปแบบตอสาย)

• การพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย ใหแตะ Print Network
Configuration Page (พิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย)

หัวขอที่เกี่ยวของ
“คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย” ในหนา 39

การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย

คุณสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาท่ีกำหนดไวเมื่อคุณซื้อเครื่อง
HP Photosmart ได
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การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

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

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม

การตั้งคาเครือขายขั้นสูงมีไวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ด ีทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชขั้นสูง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งความเร็วลิงค
• การเปลี่ยนการตั้งคา IP

การตั้งความเร็วลิงค

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วที่ใชสงขอมูลผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (แบบอัตโนมัติ)

การตั้งความเร็วในการเชื่อมตอ
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง)
4. แตะ Set Link Speed (ตั้งคาความเร็วลิงค)
5. แตะเลือกความเร็วในการเชื่อมตอที่ตรงกับฮารดแวรเครือขายของคุณ

• Automatic (อัตโนมัต)ิ
• 10-Full
• 10-Half
• 100-Full
• 100-Half

บท 4
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การเปลี่ยนการตั้งคา IP
คาดีฟอลตสำหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (แบบอัตโนมัติ) ซึ่งจะกำหนด
คา IP โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการ
เปลี่ยนที่อยู IP ซับเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูที่อยู IP
และซับเน็ต มาสกของเครื่อง HP Photosmart ใหพิมพหนาการกำหนดคาเครือ
ขายจาก HP Photosmart

หมายเหตุ เมื่อมีการปอนคา IP ดวยตนเอง คุณตองเชื่อมตอกับเครือขายท่ีทำ
งานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมีการเก็บคาไวเมื่อคุณออกจากเมนู

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกำหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส
IP แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทาน
จะไมสามารถเช่ือมตอกับ HP Photosmart ได

การเปลี่ยนการตั้งคา IP
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง)
4. แตะ IP Settings (การตั้งคา IP)
5. แตะ Manual (ดวยตนเอง)
6. แตะการตั้งคา IP อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

• IP Address (ที่อยู IP)
• Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก)
• Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)

7. แตะ  หรือ  เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา แลวแตะ OK (ตกลง) เพ่ือยืนยันการตั้ง
คา

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 35
• “คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย” ในหนา 39

การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ HP Photosmart บนเครือขาย คุณ
สามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูในเครื่อง HP Photosmart ได เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวเปนอินเทอรเฟสผูใชที่ทำงานบนเว็บซึ่งจะมีตัวเลือกที่ไมมี

เชื่อมตอกับเครือขาย 37

กา
รต
ั้งค
าเ
สร
็จส
ิ้น



ในแผงควบคุมของ HP Photosmart รวมถึง Webscan (เว็บสแกน) ที่เปน
คุณสมบัติชวยใหคุณสแกนภาพถายและเอกสารจาก HP Photosmart ลงใน
คอมพิวเตอรโดยใชเวบ็เบราเซอร และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของเครือ
ขายขั้นสูง นอกจากนี ้เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวยังชวยใหคุณสามารถตรวจสอบ
สถานะและสั่งซื้อวัสดุสำหรับเคร่ืองพิมพได

หมายเหตุ ใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อเปล่ียนการตั้งคาเครือขายที่ไมมี
ในแผงควบคุม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อปรับเปล่ียนการตั้งคาเครือขาย

การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

เครื่องคอมพิวเตอรที่คุณใชเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวบน
HP Photosmart ตองเชื่อมตอกับเครือขายเดียวกันกับ HP Photosmart

การเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
1. พิมพหนาการกำหนดคาเครือขายเพื่อคนหาที่อยู IP สำหรับ

HP Photosmart
2. ในชอง Address (ท่ีอยู) ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหปอนที่อยู IP ของ

เครื่อง HP Photosmart ดังท่ีแสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Information (ขอมูล) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซ่ึง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ HP Photosmart

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซี่เซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จำเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. หากคุณจำเปนตองเปล่ียนภาษาที่แสดงในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ให
ปฏิบัติดังนี้
a. คลิกแท็บ Information (ขอมูล)
b. คลิก Language (ภาษา) ในเมนูนำทาง
c. ในรายการ Language (ภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตองการ
d. คลิก Apply (ทำใหมีผล)

4. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา) เพ่ือเขาถึงการตั้งคาอุปกรณ
5. ทำการแกไขการกำหนดคาใดๆ จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช)
6. ปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

บท 4
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หัวขอที่เกี่ยวของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 35

การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะใหอนิเทอรเฟสท่ีใชงานงายแกพารามิเตอรการเชื่อม
ตอเครือขายของคุณ

การใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย
1. พิมพหนาการกำหนดคาเครือขายเพื่อคนหาที่อยู IP สำหรับ

HP Photosmart
2. ในชอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหปอนท่ีอยู IP ของ

เคร่ือง HP Photosmart ดังที่แสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Information (ขอมูล) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ HP Photosmart

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซี่เซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จำเปนตองปดพร็อกซี่เพื่อเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย)
4. คลิก Wired (802.3) (ใชสาย (802.3)) ในเมนูนำทาง
5. ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช)

หัวขอที่เกี่ยวของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 35

คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย

หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสำหรับ HP Photosmart มีการ
ต้ังคาสำหรับขอมูลทั่วไป, 802.3 ใชสาย (อีเทอรเน็ต) และ Bluetooth®

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคาเครือขายท่ัวไป
• การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)
• การตั้งคา Bluetooth

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 35
• “อภิธานศัพทเครือขาย” ในหนา 42
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การตั้งคาเครือขายทั่วไป

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายทั่วไปที่แสดงอยูบนหนาการกำหนด
คาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Network Status
(สถานะเครือขาย)

สถานะของ HP Photosmart:

• Ready (พรอม): HP Photosmart พรอมทีจ่ะรับหรือสงผานขอมลู
• Offline (ออฟไลน): เคร่ือง HP Photosmart ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายในขณะน้ี

Active connection
type (ประเภทการ
เชื่อมตอที่ใชงานได)

โหมดเครือขายของ HP Photosmart:

• Wired (ใชสาย): เคร่ือง HP Photosmart เชื่อมตอกับเครือขาย IEEE 802.3 ดวย
สายเคเบิลอีเทอรเน็ต

• None (ไมม)ี: ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

URL IP แอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

หมายเหตุ คุณจะตองทราบ URL นี้เมื่อคุณพยายามเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

เวอรชันปรับปรุง
ของเฟรมแวร

สวนประกอบเครอืขายภายในและรหัสเวอรชันปรับปรุงของเฟรมแวร ของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณติดตอขอความชวยเหลือจาก HP คุณอาจจำเปนตองเตรียมรหัสเวอรชัน
ปรับปรุงของเฟรมแวร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปญหาที่เกิดขึ้น

ชื่อโฮสต ซอฟตแวรการติดตั้งจะกำหนดชื่อ TCP/IP ใหกับอุปกรณ โดยคาดีฟอลต ช่ือดังกลาวคือตัว
อักษร HP ตามดวยเลข 6 หลักสุดทายของ Media Access Control (MAC) แอดเดรส

รหัสผาน Admin สถานะของรหัสผานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของผูดูแล:

• Set (ต้ังคาไว): ระบุรหัสผานแลว คุณตองปอนรหัสผานเพื่อทำการเปลี่ยนเปนพารา
มิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

• Not Set (ไมไดตั้งคาไว): ไมไดตั้งคารหัสผานไว ไมตองใชรหัสผานเพ่ือเปล่ียนเปน
พารามิเตอรเวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตัว

mDNS เครือขายเฉพาะบริเวณและเฉพาะกิจบางอยางไมใชเซิรฟเวอร DNS สวนกลาง เครือขายดัง
กลาวจะใช DNS สำรองท่ีเรียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของคุณจะสามารถคนหาและใช HP Photosmart ท่ีเชื่อมตอกับ
ขายงานบริเวณเฉพาะที่ได นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานรวมกับอุปกรณใดๆ ท่ีใชอีเทอรเน็ต
ไดท่ีปรากฏอยูบนเครือขาย

การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขาย 802.3 ใชสายท่ีแสดงอยูบนหนา
การกำหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Hardware
Address (ที่อยู
ฮารดแวร) (MAC)

ที่อยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบุ HP Photosmart ท่ีอยูน้ีจะประกอบดวย
ตัวเลข 12 หลักที่กำหนดเฉพาะใหกับฮารดแวรเครือขายเพื่อระบุตัวตน รวมทั้งเราเตอร
สวิตช และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่จะมีท่ีอยู MAC เดียวกัน

บท 4

40 ข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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พารามิเตอร รายละเอียด

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกำหนดใหคุณตองลงทะเบียนที่อยู MAC ของ
การดเครือขายหรืออะแดปเตอร LAN ท่ีเชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็มคูสายโทรศัพทของ
ผูเชาบริการเครอืขายความเร็วสูง (DSL) ในระหวางการตดิตั้ง

ท่ีอยู IP ท่ีอยูนี้จะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกำหนดที่อยู IP ผาน DHCP หรือ
AutoIP นอกจากนี ้คุณยังสามารถต้ังคาท่ีอยู IP แบบคงท่ีได อยางไรก็ตาม เราไมแนะนำให
ทำเชนนั้น

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกำหนดที่อยู IP ดวยตนเอง การกำหนดที่อยู IP ผิดในระหวาง
การติดตั้งจะทำใหสวนประกอบของเครือขายมองไมเห็นเครื่อง HP Photosmart

ซับเน็ตมาสก ซับเน็ต คือท่ีอยู IP ท่ีกำหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้งเพื่อทำใหเครอืขายเพิ่มเติมใชงานได
โดยเปนสวนหนึ่งของเครือขายท่ีใหญกวา ซับเน็ตจะถูกระบุโดยซับเน็ต มาสก ซึ่งกำหนดวา
สวนไหนของที่อยู IP ของ HP Photosmart ท่ีบงชี้ถึงเครือขายและซับเน็ต และสวนไหนท่ี
บงชีถ้ึงตัวอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนำวา HP Photosmart และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชท้ังหมดควรอยูบน
ซับเน็ตเดียวกัน

ดีฟอลตเกตเวย โหนดบนเครือขายท่ีเตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่น โหนดในตัวอยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ท่ีอยูเกตเวยที่เปนคาดีฟอลตจะถูกกำหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้ง เวนเสียแตวา
คุณจะกำหนดคาท่ีอยู IP ดวยตนเองแลว

แหลงที่มาของการ
กำหนดคา

โพรโทคอลที่ใชเพื่อกำหนดท่ีอยู IP ใหกับ HP Photosmart มีดังน้ี

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกำหนดพารามิเตอรการกำหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกำหนดคาจะถูกกำหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการกำหน

ดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สำหรับเครือขายขนาดเลก็ สิ่งนี้อาจ
หมายถึงเราเตอร

• Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกำหนดคาจะถูกกำหนดดวยตัวคุณเอง เชนที่
อยู IP แบบคงที่

• Not Specified (ไมไดระบุไว): เปนโหมดท่ีใชเมื่อ HP Photosmart เริ่มตน

เซิรฟเวอร DNS ท่ีอยู IP ของบรกิารโดเมนเนม (DNS) สำหรับเครือขาย เมื่อคุณเขาถึงเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คุณตองใชโดเมนเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเม
นเนมเปนที่อยู IP อุปกรณตางๆ ใชท่ีอยู IP เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณอื่น

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

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวาท่ีอยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกำหนดคาเครือขาย
หรือไม หากไมมีที่อยูแสดงขึ้น ใหขอท่ีอยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอนิเทอรเน็ตของคุณ

การกำหนดคาลิงค ความเร็วที่ใชในการสงขอมูลผานเครือขาย ความเร็วประกอบดวย 10TX-Full, 10TX-
Half, 100TX-Full และ 100TX-Half เมื่อตั้งคาเปน None (ไมม)ี จะไมสามารถเปดใช
งานเครือขายได

แพ็กเกตทั้งหมดที่สง จำนวนแพ็กเกจท่ีสงโดย HP Photosmart โดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับ
จะลบขอมูลท้ิงหลังจากที่ปดเครื่อง HP Photosmart เมื่อสงขอความผานเครอืขายการสับ
เปลี่ยนแพ็กเกจ ขอความจะกระจดักระจายอยูในแพ็กเกจ แตละแพ็กเกจมีที่อยูปลายทาง
พรอมกับขอมูล

(ทำตอ)
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พารามิเตอร รายละเอียด

รวมแพ็กเกจท่ีไดรับ จำนวนแพ็กเกจท่ีไดรับโดย HP Photosmart โดยไมมีขอผิดพลาดนับต้ังแตเปดเครื่อง ตัว
นับจะลบขอมูลท้ิงหลงัจากปดเครื่อง HP Photosmart

การตั้งคา Bluetooth
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคา Bluetooth ที่แสดงอยูบนหนาการกำหนด
คาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Device Address
(ท่ีอยูอุปกรณ)

ฮารดแวรแอดเดรสของอุปกรณ Bluetooth

Device Name (ชื่อ
อุปกรณ)

ชื่ออุปกรณท่ีกำหนดใหกับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงสามารถบงชี้เครื่องพมิพนั้นบนอุปกรณ Bluetooth
ได

Passkey (รหัส
ผาน)

คาที่ผูใชตองปอนเพื่อพิมพผาน Bluetooth

Visibility (ความ
สามารถในการมอง
เห็น)

แสดงวาอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูภายในขอบเขตสามารถมองเห็น HP Photosmart ไดหรือ
ไม

• Visible to all (สามารถมองเห็นไดท้ังหมด): อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ท่ีอยูภายใน
ขอบเขตสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP Photosmart ได

• Not visible (ไมสามารถมองเห็นได): เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ท่ีบรรจุแอดเดรส
อุปกรณของเครื่อง HP Photosmart เทานั้นท่ีสามารถสั่งพิมพได

Security (การรักษา
ความปลอดภัย)

ระดับการรกัษาความปลอดภัยที่กำหนดไวสำหรับ HP Photosmart ที่เชื่อมตอดวย
Bluetooth

• Low (ต่ำ): เครื่อง HP Photosmart ไมตองใชรหัสผาน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่
อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

• High (สูง): เคร่ือง HP Photosmart ตองใชรหัสผานจากอปุกรณ Bluetooth กอน
จะอนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังเครื่อง

อภิธานศัพทเครือขาย

สถานีแมขาย เราเตอรเครือขายที่มีสามารถใชงานแบบไรสายได

ASCII American Standard Code for Information Interchange (รหัสคอมพิวเตอร
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ) ตัวเลขมาตรฐานที่ใชโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อแสดงตัวอักษรแบบลาตนิที่เปนตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ตัวเลข เคร่ือง
หมายวรรคตอน เปนตน

AutoIP คุณสมบัติของการติดตั้งซอฟตแวรซึ่งกำหนดคาพารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (โพรโทคอลการกำหนดคาโฮสตแบบไมเจาะ
จง) เซิรฟเวอรบนเครือขายที่กำหนดคาพารามิเตอรใหกับอุปกรณที่อยูบนเครือขาย สำหรับ
เครือขายขนาดเล็ก ส่ิงน้ีอาจหมายถึงเราเตอร

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

บท 4
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DNS-SD โปรดด ูDNS SD ยอมาจาก Service Discovery (การคนพบบริการ) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โพรโทคอลที่พัฒนาโดย Apple ท่ีสามารถคนพบเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และบริการบน
เครือขาย IP ไดโดยอัตโนมัติ

DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสูง

Ethernet เทคโนโลยเีครือขายทองถ่ินท่ัวไปท่ีเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรโดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิลอีเทอรเน็ต สายเคเบิลท่ีใชเชื่อมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือขายโดยใชสาย สายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต CAT-5 ยังรูจักกันในชื่อของสายเคเบิลแบบเสนตรง เมื่อตองการใชสายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต สวนประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอร สายเคเบิลอีเธอรเน็ตใชตัวเชื่อมตอ
RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) ยูทิลิตี้เบราเซอรท่ีใหวิธีงายๆ ในการ
จัดการเครื่อง HP Photosmart ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะ กำหนดคาพารา
มิเตอรเครือขาย HP Photosmart หรือเขาถึงคุณสมบัติของเครื่อง HP Photosmart

เกตเวย เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน เราเตอร ซึ่งทำหนาที่เปนเสนทางเขาไปสู
อินเทอรเน็ตหรือ เครือขายอื่น

HEX ฐานสิบหก ระบบตัวเลขฐาน 16 ซ่ึงใชตัวเลข 0-9 รวมกับตัวอักษร A-F

คอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรท่ีศูนยกลางเครือขาย

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

ฮับ ไมคอยใชในเครือขายท่ีใชตามบาน ฮับใชสัญญาณจากเครื่องคอมพวิเตอรแตละเคร่ืองและ
สงสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมตอเขากับฮับ ฮับจะตั้งไวอยู
กับที่ อุปกรณอื่นๆ ท่ีอยูบนเครือขายจะเสียบปลัก๊เขากับฮับหากตองการสื่อสารกับอุปกรณ
อื่นๆ ฮับไมจัดการเครือขาย

IP address (ท่ีอยู
IP)

หมายเลขที่บงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะที่อยูบนเครือขาย ระบบจะกำหนดที่อยู IP ผาน DHCP
หรือ AutoIP นอกจากนี ้คุณยังสามารถต้ังคาท่ีอยู IP แบบคงที่ได อยางไรก็ตาม เราไมแนะ
นำใหทำเชนน้ัน

ท่ีอยู MAC  Media Access Control (MAC) address (ที่อยู MAC) ที่บงชี้ถึง HP Photosmart
เฉพาะ ซึ่งมีตัวเลข 12 หลักท่ีกำหนดใหกับฮารดแวรของเครือขายสำหรับการบงชี้ ไมมี
ฮารดแวรสองตัวใดที่มีที่อยู MAC เดียวกัน

ชื่อเครือขาย SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

NIC Network Interface Card (การดอินเทอรเฟซเครือขาย) การดท่ีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต ดังนั้น คุณสามารถเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเขากับ
เครือขายได

ตัวเชื่อมตอ RJ-45 ตัวเชื่อมตอที่อยูสวนปลายของสายเคเบิลอีเธอรเน็ต ถึงแมวาตัวเชื่อมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ต
มาตรฐาน (ตัวเชื่อมตอ RJ-45) ดูคลายกับตัวเชื่อมตอสายเคเบิลโทรศัพทมาตรฐาน แตไม
อาจใชแทนกันได ตัวเชื่อมตอ RJ-45 มีความกวางและหนากวา อีกท้ังยังมี 8 แถบตรงสวน
ปลาย ตัวเชื่อมตอโทรศัพทจะมีตั้งแต 2 ถึง 6 แถบ

เราเตอร เราตเตอรเปนสะพานเชื่อมตอระหวางสองเครือขายหรือมากกวานั้น เราตเตอรสามารถลิงค
เครือขายกับอินเทอรเน็ต ลิงคระหวางสองเครอืขาย และเชื่อมตอเครือขายทั้งสองกับ
อินเทอรเน็ต และชวยรักษาความปลอดภัยของเครือขายผานการใชไฟรวอลล และกำหนดที่
อยูแบบไมเจาะจง เราตเตอรสามารถทำหนาท่ีเปนเกตเวย เมื่อสวิตชไมสามารถทำได

SSID SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คนสงขอมูลผานเครือขายในเวลาเดียวกันโดยไมลดความเร็วใน
การสงลง สวิตชยอมใหใชโหนดของเครือขายทีต่างกัน (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดยปกติคือ
เครื่องคอมพวิเตอร) เพื่อสือ่สารกับอีกโหนดหนึ่งไดโดยตรง

(ทำตอ)
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WEP การเขารหัสขอมูลแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) เปนการเขารหัสขอมูล
ประเภทหนึ่งที่ใชสำหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย

WPA การเขารหัสขอมูลแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA) เปนการเขารหัสขอมูลประเภท
หน่ึงท่ีใชสำหรบัการรักษาความปลอดภัยของเครอืขายไรสาย WPA มีการรักษาความ
ปลอดภัยสงูกวา WEP

บท 4
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5 How do I (ควรทำอยางไร)
หัวขอนี้ประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพและแลกเปลี่ยนภาพถาย

• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมีขอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. (4 x
6 นิ้ว) จากการดหนวยความจำ” ในหนา 88

• “วิธีการพิมพภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) หรือใหญกวาจากการด
หนวยความจำ” ในหนา 88

• “วิธีการสรางงานพิเศษจากภาพถายที่อยูบนการดหนวยความจำ”
ในหนา 90

• “วิธีการบันทึกภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร” ในหนา 94
• “วิธีการแบงปนภาพถายรวมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง” ในหนา 92
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 73
• “วิธีการพิมพบนกระดาษสมุดบันทึกที่มีตารางแบบกวางและบนกระดาษ

กราฟสำหรับการบานของลูก” ในหนา 106
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6 ใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ลงในเคร่ือง HP Photosmart
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย
และเลเบลลวดลายบน CD/DVD ของ HP ตามคาดีฟอลต HP Photosmart จะ
ไดรับการตั้งคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษโดยอัตโนมัต ิจากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากคุณใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพที่ไมดีเมื่อใชการตั้งคา
Automatic (แบบอัตโนมัติ) คุณสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษ
สำหรับงานพิมพไดดวยตนเอง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เลือกกระดาษสำหรับการพิมพ
• การใสกระดาษ
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

เลือกกระดาษสำหรับการพิมพ
คุณสามารถใชกระดาษที่มีขนาดและประเภทแตกตางกันไดใน
HP Photosmart โปรดดูคำแนะนำตอไปนี้เพ่ือใหมีคุณภาพการพิมพที่ดีที่สดุ
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อคุณเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ
• กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน

กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ
หากคุณตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประเภทของโปรเจ็กตที่คุณกำลังพิมพ การใชกระดาษ
ที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทำใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษเหลานีบ้างประเภทอาจไมมีวางจำหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ
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HP Premium Plus Photo Paper
HP Premium Plus Photo Papers เปนกระดาษภาพถาย HP ที่ดีที่สุด ซึ่งทำ
ใหภาพถายมีคุณภาพและความคงทนตอการลบเลือนที่เหนือกวาภาพถายที่อัด
จากราน เปนกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการพิมพภาพความละเอียดสงู สามารถ
นำไปใสกรอบหรือนำไปรวมในอัลบั้มภาพถาย กระดาษดังกลาวมีอยูหลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11 นิ้ว

HP Premium Photo Paper
HP Premium Photo Papers เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูง มีลักษณะมัน
วาวหรือมันเล็กนอย โดยมีลักษณะและใหความรูสึกเหมือนภาพถายที่อัดจากราน
และสามารถติดใตกระจกหรือใสในอัลบั้มได กระดาษดังกลาวมีอยูหลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11 นิ้ว

HP Advanced Photo Paper หรือ HP Photo Paper
HP Advanced Photo Paper หรือ HP Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย
ที่มีความทนทาน มันวาว ซ่ึงมีคุณลักษณะแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมี
รอยรอยท้ิงไว กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ำ รอยเปอน รอยนิ้วมือ และความชื้น
ได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจาก
ราน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไม
มีแถบ) HP Advanced Photo Paper ทำเครื่องหมายไวที่มุมหามพิมพดวย
สัญลักษณตอไปนี้

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 ใหสีและขอความที่มีความคมชัดสูง มีความ
ทึบเพียงพอสำหรับการพิมพสีสองดานโดยหมึกไมซึมไปดานหลัง เหมาะสำหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว

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

HP Photosmart โดยตัวกระดาษจะมีเฉดสีฟาขาวเปนพิเศษซึง่จะชวยให
ขอความคมชัดและมสีีสันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซ่ึงจะสรางเอกสารที่มีความคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสำเนา

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
การทำสำเนาที่มีคุณภาพใกลเคียงภาพถายและภาพกราฟกทางธุรกิจสำหรบัปก
รายงาน การนำเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภัณฑและปฏิทิน

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 ที่มีคุณภาพสูงและประหยัด
หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP Photosmart ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของ
คุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสำหรับการชอปปงในหนานั้น

เลือกกระดาษสำหรับการพิมพ 49

ใส
กร
ะด
าษ

http://www.hp.com/buy/supplies


กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษท่ียืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทำใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษที่ไมควรใชในงานพิมพทุกประเภท
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากที่แสดงใน “ลักษณะเฉพาะ” ในหนา 201

หรือในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับทั้งหมด
โปรดดูที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมีการออกแบบมาเพื่อใชกับ
อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)

• เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง
สม่ำเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได

• กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซ่ึงไมไดออกแบบมาสำหรับ
ใชกับเครื่อง HP Photosmart โดยเฉพาะ กระดาษชนิดนี้อาจจะติดใน
เครื่อง HP Photosmart หรือทำใหหมึกพิมพไมติด

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทำให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP Photosmart สำหรับงานพิมพ

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หาก
ไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนำไปใชกับเครื่อง HP Photosmart ได
ไมดี

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
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• การใสบัตรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
คุณสามารถใสกระดาษ letter หรือกระดาษ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เคร่ือง HP Photosmart

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน
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3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลง เล่ือนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP Photosmart ไมไดกำลังทำงานอยูและ
ไมมีเสียงใดๆ เม่ือคุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หาก
HP Photosmart กำลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทำงานอยู
กระดาษท่ีหยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี คุณอาจดันกระดาษไปทาง
ดานหนา เพ่ือให HP Photosmart ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคล็ดลับ หากคุณใชกระดาษท่ีมีหัวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง สำหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษหลัก

4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

บท 6

52 ใสกระดาษ

ใสกระดาษ



5. ดันถาดปอนกระดาษหลักเขาไปยัง HP Photosmart
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเคร่ือง HP Photosmart เพ่ือการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด 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
กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ำดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปร ุใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
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อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ” ในหนา 47
• “พิมพภาพถายของคุณ” ในหนา 88
• “การพิมพภาพแบบไมมีขอบ” ในหนา 69
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 70

การใสบัตรดัชนี
ทานสามารถใสบตัรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพถายของ HP Photosmart เพ่ือ
พิมพบันทึกยอ สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหตั้งประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

การใสบัตรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

บท 6

54 ใสกระดาษ

ใสกระดาษ



2. ใสปกบัตรลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เคร่ืองและคว่ำดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกบัตรเขาไปจนสุด

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกบัตร
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาปกบัตร
พอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสงูกวาดานบนสุดของตัวปรับ
ความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.” ในหนา 53
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน” ในหนา 60

การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
HP Photosmart โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือแบบมีหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสำหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมาเพื่อใสซองจดหมาย
2. นำกระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
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3. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษหลัก โดย
วางใหชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น เลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษหลักและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ดันถาดปอนกระดาษหลักเขาไปยัง HP Photosmart
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

การใสกระดาษประเภทอื่น
ประเภทกระดาษตอไปนี้ไดรับการออกแบบสำหรับงานพิเศษ สรางงานของคุณ
ในซอฟตแวร HP Photosmart หรือโปรแกรมอื่น แลวตั้งคาประเภทและขนาด
ของกระดาษ จากนั้นส่ังพิมพ

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

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนท่ีจะพิมพลงบนแผนใส

บท 6
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HP Iron-On Transfer
1. ทำใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษท่ีมวนงอลงในเครื่อง

เคล็ดลับ เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของสิ่งพิมพที่ผนึก จากนั้นใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายขึน้

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

พิมพลง เลื่อนบัตรเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนที่ตองการพิมพกอน โดยพิมพ
หนาที่คว่ำลงในถาดปอนกระดาษ

ปายฉลากสำหรับอิงคเจ็ต
1. ควรใชปายฉลากขนาด Letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสำหรับใชกับอุปกรณ

อิงคเจ็ต และตรวจสอบใหแนใจวาปายฉลากที่ใชมีอายุไมเกิน 2 ป ฉลากที่
เก็บไวนานเกินไปอาจหลุดลอกออกขณะที่เครื่องพิมพดึงกระดาษเขาไปใน
HP Photosmart ซ่ึงทำใหเกิดปญหากระดาษติด

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ำ

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหตั้งประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

แผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดีของ HP
▲ วางกระดาษสำหรับติดช่ือ CD/DVD หนึ่งแผนลงในถาดปอนกระดาษโดย

คว่ำดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษสำหรับติดชื่อ CD/DVD เขาไปจนสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีด ีใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.” ในหนา 53
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน” ในหนา 60
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การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

• ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ
• คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรยีบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทำใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษประเภทที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP Photosmart หากตอง

การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เลือกกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 47
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7 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เคร่ือง HP Photosmart สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมีขอบ จดหมาย
ขาว บัตรอวยพร สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
• กำหนดให HP Photosmart เปนเครื่องพิมพดีฟอลต
• การเปลี่ยนคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน
• การเปลี่ยนคาการพิมพดีฟอลต
• ช็อตคัตการพิมพ
• การพิมพงานพิเศษ
• การหยุดงานพิมพ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดำเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเม่ือทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP Photosmart เปนเคร่ืองพิมพ

ถาทานตั้งคา HP Photosmart ใหเปนคาดีฟอลต ทานสามารถขามขั้นตอน
นี้ไปได เพราะ HP Photosmart จะถูกเลือกไวแลว

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

หมายเหตุ เมื่อพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสำหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

การพิมพจากคอมพวิเตอร 59

กา
รพ
ิม
พ




5. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมสำหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูบนแท็บตางๆ Advanced (ขั้นสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคล็ดลับ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณได
อยางงายๆ โดยการเลือกงานพิมพที่ไดกำหนดไวแลวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้งคาดีฟอลตสำหรับงาน
พิมพประเภทดังกลาวจะถูกกำหนดและสรุปไวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจำเปน คุณสามารถปรับตั้งคาไดที่นี่
และบันทึกการตั้งคาที่กำหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการ
บันทึกช็อตคัตการพิมพแบบกำหนดเอง ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save
As (บันทึกเปน) เมื่อตองการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ

กำหนดให HP Photosmart เปนเคร่ืองพิมพดีฟอลต
คุณสามารถกำหนดให HP Photosmart เปนเครื่องพิมพดีฟอลตเพื่อใหใชงาน
จากซอฟตแวรโปรแกรมทุกโปรแกรมได ซ่ึงหมายความวา HP Photosmart
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัตใินรายการเครื่องพิมพเม่ือคุณเลือก Print  (พิมพ) จาก
เมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรม เครื่องพิมพดีฟอลตจะถูกเลือกโดย
อัตโนมัติเม่ือคุณคลิกปุม Print (พิมพ) ในแถบเครื่องมือของซอฟตแวร
โปรแกรมสวนใหญ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Windows Help (วิธีใชของ
Windows)

การเปลี่ยนคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP Photosmart เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพรูปแบบใดๆ ก็ตาม

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

การกำหนดขนาดกระดาษ
การตั้งคา ขนาด ชวยให HP Photosmart กำหนดพื้นท่ีที่พิมพไดในหนา
กระดาษ ตัวเลือกขนาดกระดาษบางตัวเลือกมีคาเสมือนไมมีขอบ ซ่ึงทำใหคุณ
สามารถพิมพถึงขอบบน ขอบลาง และขอบดานขางของกระดาษได

ตามปกติแลว ทานจะกำหนดขนาดกระดาษในซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ใชใน
การสรางเอกสารหรืองาน อยางไรก็ตาม หากทานกำลังใชกระดาษขนาดที่
กำหนดเอง หรือหากทานไมสามารถกำหนดขนาดกระดาษจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชันของทานได ทานสามารถปรับเปล่ียนขนาดกระดาษในกรอบโต
ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ไดกอนการพิมพ

การกำหนดขนาดกระดาษ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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
ใหแนใจวาไดดูรายการของตัวเลือกทั้งหมดในรายการ Size (ขนาด) เพ่ือดู
วาขนาดกระดาษทีก่ำหนดไวมีอยูแลวสำหรับประเภทกระดาษที่ทานใช

ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษท่ีแนะนำ

กระดาษสำหรับติดชื่อ CD/
DVD

5 x 7 นิ้ว

กระดาษถายเอกสาร กระดาษ
อเนกประสงค หรือกระดาษ
ธรรมดา

Letter หรือ A4

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมายเหมาะสมที่แสดงไว
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษที่แนะนำ

กระดาษบัตรอวยพร Letter หรือ A4

บัตรดัชนี ขนาดบัตรเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดที่แสดงไวไมเหมาะสม ทาน
สามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

สิ่งพิมพที่ผนึกลงบนเสื้อยืดดวย
เตารีด

Letter หรือ A4

ปาย Letter หรือ A4

Legal Legal

กระดาษท่ีมีหัวจดหมาย Letter หรือ A4

กระดาษภาพถายพาโนรามา ขนาดกระดาษพาโนรามาเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดท่ีแสดงไวไมเหมาะ
สม ทานสามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

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

แผนใส Letter หรือ A4

กระดาษท่ีกำหนดขนาดเอง ขนาดกระดาษท่ีกำหนดเอง

กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
ถาทานพิมพลงบนกระดาษชนิดพิเศษเชนกระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายหรือฉลาก หรือถาทานพบปญหาคุณภาพการพิมพต่ำ ทานสามารถตั้งคา
ประเภทกระดาษไดดวยตนเอง

การกำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

เหมาะสมจากรายการ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
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เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

เปล่ียนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
เคร่ือง HP Photosmart จะเลือกการตั้งคาคุณภาพและความเร็วของงานพิมพ
โดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเภทกระดาษที่เลือก ทานยังสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพเพือ่กำหนดความเร็วและคุณภาพงานพิมพได
เองอีกดวย

การเลือกความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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 Photosmart จะพิมพออกมา
ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน

การเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ
การตั้งคาการวางแนวกระดาษจะชวยใหทานพิมพเอกสารของทานแบบแนว
นอนหรือแนวตัง้ในเอกสารได

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

การเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

ตอไปนี้
• คลิก Portrait (แนวต้ัง) เพ่ือพิมพเอกสารในแนวตั้งบนหนากระดาษ
• คลิก Landscape (แนวนอน) เพื่อพิมพเอกสารในแนวนอนบนหนา

กระดาษ

การปรับขนาดเอกสาร
เครื่อง HP Photosmart ชวยใหทานสามารถพิมพเอกสารในขนาดท่ีตางจาก
ตนฉบับได
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การปรับขนาดเอกสาร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

การเปลี่ยนเฉดส ีความสวาง หรือโทนสี
คุณสามารถปรับความเขมสีและระดับความสวางในเอกสารที่พิมพออกมาของ
คุณไดโดยปรับท่ีตัวเลือก Saturation (เฉดสี) Brightness (ความสวาง)
หรือ Color Tone (โทนส)ี

วิธีการเปลี่ยนเฉดสี ความสวาง หรือโทนสี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

5. คลิกแท็บ Color (สี)

การดูภาพตัวอยางงานพิมพ
ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP Photosmart ซึ่งจะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสำหรับงานที่ไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

วิธีการดูตัวอยางงานพิมพของคุณ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

5. เลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมกับโปรเจ็กตของคุณบนแตละแท็บใน
กรอบโตตอบ

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. เลือกกลองกาเครื่องหมาย 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) ใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้
• หากตองการพิมพ ใหคลิก Start Printing (เร่ิมการพิมพ)
• หากตองการยกเลิก ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

การเปลี่ยนคาการพิมพดีฟอลต
หากมีคาท่ีทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพื่อจะใหเปนคาอัตโนมตัิเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Settings
(การตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

2. เปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

ช็อตคัตการพิมพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยคาการพิมพที่คุณใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมีช็อตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
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หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสราง
ช็อตคัตของคุณเองสำหรับงานที่ใชกันทั่วไปก็ได

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

อยางเร็ว
• Photo Printing-Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ): พิมพ

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

• Photo Printing-With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมีขอบสีขาวลอมรอบ

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

• Presentation printing (การพิมพการนำเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

• Two-sided (Duplex) Printing (การพิมพสองดาน (ดูเพล็กซ)): พิมพ
เอกสารสองดานโดยใช HP Photosmart

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• สรางช็อตคัตการพิมพ
• ลบช็อตคัตการพิมพ

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “การพิมพภาพแบบไมมีขอบ” ในหนา 69
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 70
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 80
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 73

สรางช็อตคัตการพิมพ
นอกจากช็อตคัตการพิมพท่ีมีอยูในรายการ 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 การนำเสนองานดวยแผนใส หลัง
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จากสรางช็อตคัตการพิมพนี้แลว เมื่อตองการพิมพแผนใส คุณเพียงแตเลือก
ช็อตคัตนี้เทานั้น แทนที่จะตองแกไขคาการพิมพทุกครั้ง

การสรางช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

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

ใหพิมพช่ือสำหรับช็อตคัตการพิมพใหม แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

ลบช็อตคัตการพิมพ
คุณอาจตองการลบช็อตคัตการพิมพที่คุณไมใชอีกตอไป

การลบช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

การพิมพงานพิเศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานพิมพมาตรฐานแลว เครื่อง HP Photosmart ยัง
สามารถทำงานพิเศษเชน การพิมพภาพแบบไมมีขอบ สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
และโปสเตอร

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

การพิมพภาพแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไมมีขอบชวยใหคุณสามารถพิมพดานบน ดานลาง และดานขาง
ของกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

เคล็ดลับ เพื่อใหไดงานพิมพท่ีมีคุณภาพดีที่สุด โปรดใชกระดาษ
HP Premium Photo Papers หรือ HP Premium Plus Photo
Papers เพ่ือพิมพภาพถาย

วิธีการพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบ
1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็ม

แผนในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

ภาพถาย
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมายBorderless printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) จะถูกทำเครื่อง
หมายไว

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

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมีขอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

8. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมี
ขอบ) ถายังไมไดทำเครื่องหมาย
ถาขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทกระดาษไมตรงกัน ซอฟตแวร
HP Photosmart จะแจงเตือนและบอกใหคุณเลือกประเภทหรือขนาด
กระดาษใหม

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

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
หากตองการการพิมพภาพถายคุณภาพสูง HP แนะนำใหทาน HP Premium
Plus Photo Papers กับ HP Photosmart

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นำกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

ดานท่ีจะพิมพคว่ำลง
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว

บท 7
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
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 Photosmart 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
•   ี

Real Life) กับภาพ
• ื้ ั ู ั ิ ั ั

ภาพใหพอเหมาะ
• ็ ี่  ื ั ั ิ ั

คมชัด ความเขม และโฟกัสของภาพโดยอัตโนมัต ิลบตาแดงโดย
อัตโนมัติ

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
เพราะกระดาษอาจมวนตวั ซึ่งทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ
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Basic (พนฐาน): โฟกสรปภาพโดยอตโนมัตปรบความคมชดของรูป

ั ั

Off (ปด): จะไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย HP

Full (เตมท): ปรบความสวางของภาพมดสลวโดยอตโนมต; ปรบความ



พิมพฉลากแผนซีดี/ดีวีดีแบบกำหนดเอง
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือแมแบบออนไลนจากเว็บไซต
ของ HP เพื่อสรางและพิมพฉลากแบบกำหนดเองบนกระดาษติดลวดลายแผน
ซีดีหรือดีวีด ีคุณสามารถติดกระดาษติดลวดลายแผนซีด/ีดีวีดีที่พิมพออกมาลง
บนแผนซีดี/ดีวีดี

การพิมพกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดี
1. ใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือไปที่ www.hp.com เพื่อเขาถึงแม

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

กระดาษหลัก
3. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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)

การพิมพโดยใช Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด)
ใชโหมด Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) เพื่อพิมพรูปภาพที่มีคุณภาพสูง
และคมชัด

เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากโหมด Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) ให
ใชในการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอลเมื่อทานเลือกการตั้งคา
แบบ Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดง
จำนวนจุดตอนิ้วสูงสุดที่เคร่ือง HP Photosmart จะพิมพ
การพิมพแบบ Maximum dpi (จำนวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจำเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจำนวนมาก
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การพิมพในโหมด dpi สูงสุด
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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 การเรียกดจูำนวน dpi สูงสุดที่ HP Photosmart จะพิมพ
ออกมา ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพิมพบนหนากระดาษท้ังสองดาน
ทานสามารถสั่งพิมพแบบสองดานจากเครื่อง HP Photosmart ดวยตนเอง เม่ือ
สั่งพิมพแบบสองดาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใชกระดาษที่หนาพอ เพ่ือให
ภาพไมปรากฏทะลุกระดาษอีกดานหนึ่ง

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Paper saving options (ตัวเลือกการประหยัดกระดาษ) เลือก

Manual (ธรรมดา) จากรายแบบดึงลง Two-sided printing (การพิมพ
สองดาน)
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7. สำหรับการเย็บเลม ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
• สำหรับการเย็บเลมที่สวนบนสุดแบบสมุดบันทึกหรือปฏิทิน ใหเลือก

กลองกาเครื่องหมาย Flip Pages Up (พลิกหนาขึ้น)
ซ่ึงจะทำใหหนาค่ีและหนาคูของเอกสารพิมพออกมาตรงขามกันจากบน
ลงลาง เพ่ือเปนการยืนยันวาสวนบนของหนากระดาษจะอยูที่สวนบนสุด
ของแผนกระดาษเมื่อทานตองพลิกไปหนาตางๆ ในเอกสารที่เย็บเลม

• สำหรับการเย็บเลมที่ดานขางแบบหนังสือหรือนิตยสาร ใหคลิกเพื่อลาง
กลองกาเครื่องหมาย Flip Pages Up (พลิกหนาขึ้น)
ซ่ึงจะทำใหหนาค่ีและหนาคูของเอกสารพิมพออกมาตรงขามกันจากซาย
ไปขวา เพื่อเปนการยืนยันวาสวนบนของหนากระดาษจะอยูที่สวนบนสุด
ของแผนกระดาษเสมอเมื่อทานตองพลิกไปหนาตางๆ ในเอกสารที่เย็บ
เลม

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เครื่อง HP Photosmart จะเริ่มพิมพ กอนนำเอกสารที่พิมพแลวออกจาก
ถาดรับกระดาษออก ใหรอจนกระท่ังหนาที่เปนเลขคี่ถูกพิมพออกมาทั้งหมด
แลว
กรอบโตตอบจะแสดงคำแนะนำบนหนาจอ เมื่อถึงเวลาที่จะพิมพดานที่สอง
ของงาน

9. คลิก Continue (ทำตอ) เมื่อเสร็จส้ิน
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หัวขอที่เกี่ยวของ
“กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ” ในหนา 47

การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
เคร่ือง HP Photosmart ชวยใหทานพมิพเอกสารเปนสมุดเลมเล็กๆ ซึ่งทาน
สามารถพับและนำมาเย็บรวมกันได

เพื่อใหไดผลท่ีดีที่สุด ควรออกแบบเอกสารของทานใหพอดีกับหนาส่ีหนา เชน
โปรแกรมจัดทำหนา 8, 12 หรือ 16 หนา สำหรับใหเด็กเลนที่โรงเรียนหรือ
สำหรับงานแตงงาน

การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

กระดาษควรมีความหนาพอเพือ่ไมใหรูปทะลุไปอีกดาน
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

เลือก Manual (ธรรมดา) จากรายแบบดึงลง Two-sided printing (การ
พิมพสองดาน)

7. เลือกขอบสำหรับการเย็บเลมจากรายการ Booklet layout is (การจัดหนา
รูปเลมเปน) ใหเหมาะกับภาษาของทาน
• หากภาษาของทานอานจากซายไปขวา ใหคลิก Left edge binding

(การเย็บเลมขอบซาย)
• หากภาษาของทานอานจากขวาไปซาย ใหคลิก Right edge

binding (การเย็บเลมขอบขวา)
กลอง Pages per sheet (จำนวนหนาตอแผน) จะถูกต้ังเปน
เ ปนสองหนาตอหนึ่งแผนโดยอัตโนมัติ
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8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เครื่อง HP Photosmart จะเริ่มพิมพ
กรอบโตตอบจะแสดงคำแนะนำบนหนาจอเมื่อถงึเวลาที่จะพิมพดานท่ีสอง
ของงาน อยา คลิก Continue (ดำเนินการตอ) ในกรอบโตตอบจนกวาทาน
จะปอนกระดาษตามที่ระบุไวในขั้นตอนดังตอไปนี้

9. รอจนกวาเครื่อง HP Photosmart หยุดการพิมพเปนเวลาหลายวินาที กอน
ที่จะดึงกระดาษหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษ
หากทานดึงกระดาษออกในขณะที่กำลังพิมพ อาจทำใหหนากระดาษนั้นเสีย
หายได

10. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหนาจอสำหรับการปอนกระดาษเขาไปใหม
เพ่ือพิมพงานดานที่สอง แลวคลิก Continue (ดำเนินการตอ)

11. เ ม่ือพิมพเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว  ใหพับคร่ึงกระดาษที่เรียงซอนกัน
โดยใหหนาแรกอยูดานบนสุด แลวจึงเยบ็เอกสารตามรอยพับนั้น

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหใชเคร่ืองเย็บสันหนังสือ
หรือที่เย็บกระดาษขนาดใหญที่มีลวดเย็บยาวพอสำหรับสมุดเลมเล็กๆ

1 3 5

7911
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ภาพ 7-2 การเย็บเลมขอบขวาสำหรับภาษาที่อานจากขวาไปซาย

การพิมพหลายหนาในกระดาษแผนเดียว
ทานสามารถพิมพเอกสารไดถึง 16 หนาในแผนกระดาษแผนเดียว

วิธีการพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

16
7. ถาทานตองการใหมีขอบปรากฎอยูรอบแตละภาพที่พิมพบนแผนกระดาษ

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

ภาพผลลัพธที่เปนตัวอยางจะถูกใสตวัเลขไวเพื่อแสดงวิธีการจัดลำดับหนา
ถาคุณเลือกแตละตัวเลือก

9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
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การพิมพเอกสารหลายหนาในลำดับที่กลับกัน
วิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP Photosmart ทำใหหนาแรกที่พิมพออกมา
หงายดานที่พิมพขึ้น และอยูที่สวนลางสุดของต้ังกระดาษ นั่นหมายถึง โดยทั่วไป
คุณตองวางลำดับหนาที่พิมพใหถูกตอง

1
2
3
4
5

วิธีที่ดีกวาคือการพิมพเอกสารตามลำดับที่กลับกันเพ่ือใหเอกสารเรียงหนาอยาง
ถูกตอง

5
4
3
2
1

เคล็ดลับ ต้ังคาตัวเลือกนี้เปนคาดีฟอลตเพ่ือที่ทานจะไมตองตั้งคาใหมทุกครั้ง
ที่จะพิมพเอกสารหลายหนา

วิธีการพิมพเอกสารหลายหนาโดยพิมพดานหลัง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
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6. ในสวน Layout Options (ตัวเลือกหนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือก Front to
Back (จากหนาไปหลัง) ในตัวเลือก Page Order (ลำดับหนา)

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

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

หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพสำเนาหลายสำเนา แตละชุดจะพิมพเสร็จกอนที่
จะพิมพชุดถัดไป

การกลับดานรปูภาพสำหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
คุณลักษณะนี้จะกลับภาพ ดังนั้นทานจึงสามารถใชเปนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารดี
ได และคุณสมบัตินี้ยังมีประโยชนสำหรับแผนใสเมื่อทานตองการทำเครื่องหมาย
ท่ีดานหลังแผนใสโดยไมทำใหตนฉบับเปนรอยดวย

วิธีการกลับภาพสำหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

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

6. ถาขนาดที่เลือกไมใชขนาดท่ีคุณตองการ ใหคลิกขนาดที่ถูกตองในรายการ
Size (ขนาด)

7. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
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8. ในสวน Printer Features (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) ใหเลือก On (เปด)
จากรายการแบบดึงลง Mirror Image (ภาพกลับดาน)

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

หมายเหตุ เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหปอนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีดลงในถาดปอนกระดาษครั้งละหนึ่งแผนดวยตนเอง

การพิมพลงบนแผนใส
เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด HP ขอแนะนำใหทานใชผลิตภัณฑแผนใสของ HP กับ
เครื่อง HP Photosmart

การพิมพบนแผนใส
1. ใสแผนใสลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

เคล็ดลับ หากทานตองการสรางหมายเหตุที่ดานหลังของแผนใสและลบ
ออกในภายหลังโดยไมมีการแกไขตนฉบับ ใหคลิกแท็บ Advanced
(ขั้นสูง) และเลือกกลองทำเครื่องหมาย Mirror Image (รูปภาพกลับ
ดาน)

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 Photosmart จะรอใหแผนใสแหงกอนที่จะปลอย
ออกมาโดยอัตโนมัต ิหมึกบนแผนฟลมจะแหงชากวาบนกระดาษ
ธรรมดา ตรวจสอบใหแนใจวาทานปลอยใหหมึกแหงนานพอสมควรกอน
ที่จะจับแผนใส
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การพิมพกลุมทีอ่ยูบนฉลากหรือซองจดหมาย
ดวยเครื่อง HP Photosmart ทานจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ซอง
จดหมายเปนต้ัง หรือพิมพแผนฉลากที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย
1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนำขึ้นสองดูกับแสง

ไฟ เพื่อตรวจดูพ้ืนท่ีของขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษsหลัก

ขอควรระวัง โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทำใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกฉลากหรือซองจด
หมาย

5. หากคุณกำลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏิบัติดังนี้
a. ั้  ิ  ิ ุ ั
b. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

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

ตอบ Print (พิมพ)

การพิมพโปสเตอร
ทานสามารถสรางโปสเตอรไดโดยพิมพเอกสารลงบนกระดาษหลายๆ แผน
เคร่ือง HP Photosmart จะพิมพเสนประลงบนเอกสารบางหนาเพื่อระบุ
ตำแหนงที่จะตองตัดกอนนำมาติดเขาดวยกัน
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แสดงการตงคาการพมพ และคลกแท็บ Features (คณลกษณะ)



การพิมพโปสเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)
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)
การเลือกนีจ้ะเปนการบอกใหเครื่อง HP Photosmart ขยายเอกสารใหพอดี
กับแบบ 4, 9, 16, หรือ 25 หนา
ถาตนฉบับเปนแบบหลายหนา แตละหนาจะถูกพิมพในแบบ 4, 9, 16, หรือ
25 หนา ตัวอยางเชน ถาคุณมีตนฉบับท่ีมีหนาเดียว และคุณเลือก 3x3 คุณจะ
ไดเอกสารที่พิมพจำนวน 9 หนา หากคุณเลือก 3x3 สำหรับตนฉบับที่มีสอง
หนา จะมีการพิมพเอกสารจำนวน 18 หนา

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

9. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและใชเทปติดแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

พิมพหนาเว็บ
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP Photosmart ได

การพิมพหนาเว็บ
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในเว็บเบราเซอรของคุณ คลิก Print (พิมพ)

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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4. ถาเว็บเบราเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณตอง
การใสในงานพิมพ
ตัวอยางเชน Internet Explorer ใหคลิกแท็บ Options (ตัวเลือก) เพื่อ
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

เคล็ดลับ ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจำเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)

การหยุดงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP Photosmart หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลที่ดีกวา HP ขอแนะนำใหหยุดงานพิมพที่เครื่อง
HP Photosmart

หมายเหตุ แมวาซอฟตแวรแอพพลิเคชันสวนใหญท่ีออกแบบมาสำหรับ
ระบบ Windows จะใชที่เก็บพักการพิมพ (print spooler) ของ
Windows แตซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทานอาจไมไดใชที่เก็บพักการ
พิมพนั้น ตัวอยางของซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ไมไดใชท่ีเก็บพักการพิมพ
ของ Windows ไดแก โปรแกรม PowerPoint ใน Microsoft Office 97
ถาทานไมสามารถยกเลิกงานพิมพดวยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปนี้
โปรดอานวิธีการยกเลิกการพิมพแบ็กกราวดในวิธีใชแบบออนไลนของ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP Photosmart
▲ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลิก อีก

ครั้ง
ซ่ึงอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

การหยุดงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows 2000)
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวเลือก Settings

(การตั้งคา) จากนั้นใหคลิก Printers  (เครื่องพิมพ)
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Photosmart

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows
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3. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
4. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

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

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

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. เปดแผงควบคุม Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

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

การหยุดงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows Vista)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกท่ี Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. คลิก Printers (เครื่องพิมพ)
3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ที่คียบอรด
ซ่ึงอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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8 การใชคุณลักษณะภาพถาย
HP Photosmart มีชองเสียบการดหนวยความจำ และพอรต USB ดานหนา ที่
ใหคุณสามารถพิมพหรือแกไขภาพถายจากการดหนวยความจำ หรืออุปกรณเก็บ
ขอมูล (เชน ไดรฟขนาดพกพา ฮารดไดรฟแบบพกพา หรือกลองดิจิตอลที่อยูใน
โหมดเก็บขอมูล) โดยไมตองอัพโหลดภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรกอน
นอกจากนี ้ถา HP Photosmart เช่ือมตอกับเครือขายหรือคอมพวิเตอรดวย
สาย USB คุณจะสามารถโอนถายภาพถายไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ แกไข
หรือแบงใชงานรวมกันได

HP Photosmart จะรองรับการดหนวยความจำที่ระบุไวดานลาง การดหนวย
ความจำแตละประเภทจะตองเสียบลงในชองเสียบที่ถูกตองสำหรับการดนั้น และ
สามารถเสียบไดครั้งละหนึ่งอันเทานัน้

ขอควรระวัง อยาใสการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอนัในเวลาเดียวกัน ถา
ใสการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอัน อาจทำใหขอมูลสูญหายและไม
สามารถกูคืนได
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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 (เลือกใชอะแดปเตอร
ได) 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

บริเวณการดหนวยความจำมีไฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพริบเปนสีฟาออนเม่ือ
กำลังอานการดหนวยความจำ หรือกำลังพิมพภาพจากการด และไฟจะติดสวาง
เปนสีฟาเขมเม่ือภาพพรอมที่จะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสยีบการดหนวย
ความจำ และระบุดวยไอคอนกลองถายรูป

ขอควรระวัง หามดึงการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในขณะที่
ไฟภาพถายยังกะพริบอยู สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP Photosmart
กำลังใชงานอุปกรณหนวยความจำ รอจนกวาไฟสัญญาณสวางขึ้น การนำ
การดหนวยความจำหรืออปุกรณจัดเก็บขอมูลออกในขณะที่กำลังถูกใชงาน
อาจทำใหขอมูลในอุปกรณหนวยความจำเสียหรือทำให HP Photosmart,
การดหนวยความจำ หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลเสียหาย
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ดูและเลือกภาพถาย
• พิมพภาพถายของคุณ
• สรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณ
• การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
• บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม

ดูและเลือกภาพถาย
คุณสามารถดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจำหรือปุกรณจดเก็บขอมูล
กอนหรือระหวางพิมพภาพได

การดูและเลือกภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

2. ใสกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถาย
ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก
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3. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดภูาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
5. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการดูปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
6. เมื่อภาพถายปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้นอีกครั้ง

หนาจอ Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
7. แตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น แสดงใหเห็นวา
ภาพถายของคุณจะเปนอยางไรเมื่อพิมพออกมา
หากคุณตองการเลือกภาพถายเพิ่มเติมเพื่อดูและพิมพ ใหแตะ Add More
(ใสเพิ่ม) และทำซ้ำข้ันตอนที ่4-6

เคล็ดลับ เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงวาเลือกภาพถายแต
ละภาพนั้นไวแลว คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาไดโดยแตะ  หรือ  
จำนวนภาพถายท้ังหมดท่ีจะพิมพ จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของจอแสดงผล

8. (เปนทางเลือก) หากคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการ
พิมพใดก็ตาม ใหแตะ Settings (การตั้งคา)

9. หากตองการพิมพภาพถาย ใหแตะ Print (การพิมพ) หรือกดปุม พิมพภาพ
ถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจำนวนหนาที่จะพิมพและเวลาที่จะเสร็จสิ้น
โดยประมาณ

เคล็ดลับ ระหวางการพิมพ คุณสามารถแตะ Add more photos (ใส
ภาพถายเพิ่ม) เพื่อเพิ่มภาพถายลงในลำดับคิวการพิมพ

พิมพภาพถายของคุณ
คุณสามารถพิมพภาพถายในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลได
หลากหลายขนาด ต้ังแตขนาด 10 x 15 ซม. จนถึงขนาดสูงสุดอยางกระดาษ
ขนาด letter หรือ A4 รวมถึงภาพถายขนาดเล็กหลายภาพบนหนากระดาษหนา
เดียว
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การพิมพภาพถายของคุณ
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

2. ใสกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถาย
ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

3. แตะ Print (การพิมพ)
หนาจอ Print Layout (พิมพหนาที่จัดวางไว) จะปรากฏขึ้น

4. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกหนาที่จัดวางไว แลวแตะหนาที่จัดวางไว
สำหรับงานพิมพที่คุณตองการ:

4x6 (ขนาด 4x6) 5x7 (ขนาด 5x7)

หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
5. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
6. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
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7. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้นอีกครั้ง
เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงวาเลือกภาพถายนั้นไวแลว คุณ
สามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาไดโดยแตะ  หรือ  จำนวนภาพถายทั้งหมดที่
จะพิมพ จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของจอแสดงผล

8. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและเลือกภาพถายตอไป จากนั้นจึงแตะ Done
(เสร็จสิ้น)
หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น แสดงใหเห็นวา
ภาพถายของคุณจะเปนอยางไรเมื่อพิมพออกมา

9. (เปนทางเลือก) หากคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการ
พิมพใดก็ตาม ใหแตะ Settings (การตั้งคา)

10. แตะ Print (การพิมพ) (หรือกดปุม พิมพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจำนวนหนาที่จะพิมพและเวลาที่จะเสร็จสิ้น
โดยประมาณ

สรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณ
HP Photosmart ชวยใหคุณสรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณได ไดแก
• อัลบั้มภาพถาย
• งานพิมพพาโนรามา
• ภาพถายขนาดกระเปาสตางค
• ภาพถายขนาดติดบัตร
• พิมพภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ (จากเฟรมภาพวิดีโอของคุณ)
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การสรางโปรเจ็กตพิเศษ
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

2. ตรวจสอบใหแนใจวาถาดภาพถายหรือถาดปอนกระดาษหลักใสกระดาษถกู
ตองตามประเภทโปรเจ็กตที่คุณกำลังสราง

3. แตะ Create (สราง)
หนาจอ Create (สราง) จะปรากฏขึ้น

4. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูโปรเจ็กตตางๆ แลวแตะโปรเจ็กตใดโปรเจ็กตหนึ่ง
ตอไปนี้
• Album Pages (หนาอัลบั้ม): ชวยใหคุณเลือกภาพถายหลายภาพและ

พิมพออกมาเปนชุดของหนาอัลบั้มภาพตามธีม ซึ่งคุณสามารถนำมาเย็บ
รวมกันเพ่ือสรางอัลบั้มภาพถายได ภาพถายในหนาอัลบั้มภาพของคุณ
จะวางในแนวการจัดวางเดียวกนัเพ่ือใหมีการนำเสนอชวนมอง

• Panorama Prints (งานพิมพพาโนรามา): จะชวยใหคุณเลือกภาพ
ถายหลายภาพเพื่อ "ตอภาพ" เขาไวดวยกัน สำหรับสรางภาพถายมุมมอง
กวางแบบมุมมองเดียว (หรือภาพพาโนรามา) HP Photosmart จะ
ปรับขอบของภาพถายท่ีเลือกมาโดยอัตโนมัติเพื่อสรางรอยตอที่เนียนที่
สุดระหวางภาพ
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• Wallets (กระเปาสตางค): ชวยใหคุณพมิพภาพถายขนาดสำหรับใส
กระเปาสตางคเพ่ือพกพาไวกับตัวหรือแจกใหแกเพ่ือนฝูงหรือญาติมิตร

• Passport Photos (ภาพถายติดบัตร): ชวยใหคุณพิมพภาพถาย
ขนาดติดบัตร (ถาคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางหรือขอจำกัดของภาพ
ถายติดบัตร โปรดติดตอหนวยงานดานหนังสือเดินทาง)

• Video Frame Prints (การพิมพเฟรมภาพวิดีโอ): ถาคุณมีไฟลวีดีโอ
ดิจิตอลท่ีบันทึกไวบนการดหนวยความจำหรอือุปกรณจัดเก็บขอมูล คุณ
สามารถดูวิดีโอบนจอแสดงผลแลวจึงเลือกเฟรมแตละเฟรมไดสูงสุด
10 เฟรมจากวิดีโอนั้นเพ่ือพิมพเปนภาพถายเพื่อนำมาใสกรอบหรอื
บันทึกลงในอัลบั้มภาพถาย

5. การตอบสนองการแจงเตือนทันทีสำหรับโปรเจ็กตท่ีคุณกำลังสราง
6. ในหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ใหแตะ Print (การพิมพ)

หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจำนวนหนาที่จะพิมพและเวลาที่จะเสร็จสิ้น
โดยประมาณ

การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไปยงั
ฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ท้ังนี้เพ่ือทำการแลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน
และสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจำ
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองเสียบการดหนวยความจำที่ถูกตอง
บนเครื่อง HP Photosmart หรือเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต
USB ดานหนา
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การแลกเปลี่ยนภาพถายจากการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

2. แตะ Share (แลกเปลี่ยน)
หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เม่ือภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแลกเปลี่ยนปรากฏขึ้น ใหแตะ

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้นอีกครั้ง

เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงวาเลือกภาพถายนั้นไวแลว
6. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูและเลือกภาพถายตอไป จากนั้นจึงแตะ Done

(เสร็จสิ้น)
หนาจอ Share Preview (แลกเปลี่ยนภาพตัวอยาง) จะปรากฏขึ้น แสดงให
เห็นวาคุณเลือกภาพใดไว
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7. แตะ Send (สง)
หาก HP Photosmart เช่ือมตอกับเครือขาย รายการคอมพิวเตอรที่มีอยูจะ
ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอรท่ีคุณตองการใชสงภาพถาย แลวดำเนินการขั้น
ตอไป

8. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร) ขอใหคุณดูหนา
จอคอมพิวเตอรเพื่อหาตัวเลือกการแลกเปลี่ยนภาพถาย ใหปฏิบัติตามการ
แจงเตือนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไปยงั
ฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ท้ังนี้เพ่ือทำการแลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน
และสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจำ
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองเสียบการดหนวยความจำที่ถูกตอง
บนเครื่อง HP Photosmart หรือเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต
USB ดานหนา
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การบันทึกภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทึก)

2. แตะ Save (บันทึก)
เมนู Save Photos (บันทึกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร)

เคล็ดลับ คุณยังสามารถถายโอนภาพจากการดหนวยความจำไปยัง
อุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีเช่ือมตออยูโดยเลือกตัวเลือก Save to USB
drive (บันทึกลงในไดรฟ USB)

หาก HP Photosmart เชื่อมตอกับเครือขาย รายการคอมพิวเตอรที่มีอยูจะ
ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการใชถายโอนภาพถาย แลวดำเนิน
การขั้นตอไป

4. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร) ขอใหคุณดูหนา
จอคอมพิวเตอรเพ่ือหาตัวเลือกการอิมพอรตภาพถาย ใหปฏิบัติตามการแจง
เตือนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพื่อบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
เฉพาะภาพที่ไมไดบันทึกไวเทานั้นที่จะคัดลอกลงในคอมพิวเตอรของคุณ
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แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม
HP Photosmart มีคุณสมบัติการปรับแตงขั้นพ้ืนฐานหลายอยางที่คุณใชแกไข
ภาพถายไดดวยตัวเองกอนจะพิมพ รวมทั้งคุณสมบัติท่ีชวยใหคุณเพิ่มคุณภาพ
ของภาพถายไดโดยอัตโนมัติ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ปรับขนาดและดูภาพเปนมุมกวางเพื่อครอบตัดภาพถาย
• หมุนภาพถาย
• ั   
• วิธีการพิมพกรอบรอบๆ ภาพถาย
• ใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายของทาน
• ลบตาแดง
• เพ่ิมคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ

ปรับขนาดและดูภาพเปนมุมกวางเพื่อครอบตัดภาพถาย
HP Photosmart ทำใหทานยอหรือขยายพื้นที่เฉพาะสวนของภาพถายได เมื่อ
ทานพิมพภาพถาย ภาพถายจะถูกครอบตัดเฉพาะในสวนที่แสดงในงานพิมพ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานทำกับภาพถายจะมีผลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบันทึกไวในการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ

การตัดภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดภูาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น
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6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Crop (ครอบตัด)
หนาจอ Crop (ครอบตัด) จะปรากฏขึ้น

8. แตะไอคอนแวนขยายสำหรับขยายขนาดภาพหรอืยอขนาดภาพทีด่านขวา
ของจอแสดงผล เพื่อเขาใกลหรือออกหางจากวัตถุตัวแบบของภาพถาย
โครงเสนจะปรากฏบนภาพถายเพื่อแสดงใหคุณเห็นพ้ืนที่โดยประมาณที่จะ
พิมพ

9. ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูไปรอบๆ ภาพถายและเลือกพื้นที่เฉพาะที่จะพิมพ
10. แตะ Crop (ครอบตัด)

การดูตัวอยางภาพถายที่คุณตัด
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลบัมาสูเมนู Options (ตัวเลือก)

แลวแตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพิมพภาพถายที่ตัดสวน
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลับมาสูหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะ Print (การพิมพ)

หมุนภาพถาย
ภาพถายอาจจะปรากฏอยูดานขางหรือกลับดานบนจอแสดงผล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธี
การบันทึกภาพ ทานอาจตองหมุนภาพถายเพื่อใหแสดงผลหรือพิมพออกมาอยาง
ถูกตอง

หมายเหตุ เม่ือพิมพภาพถายมากกวาหนึ่งภาพตอหนึ่งหนากระดาษ เครื่อง
HP Photosmart จะปรับทิศทางของภาพถายโดยอัตโนมัติเพ่ือใหพอดีกับ
จำนวนภาพถายสูงสุดในหนึ่งหนากระดาษ แตจะไมสามารถหมุนภาพไดใน
กรณีนี้ เนื่องจากตองจัดจำนวนภาพที่ทานเลือกใหพอดีกับหนา

การหมุนภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
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3. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดภูาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Rotate (หมุนภาพ)
หนาจอ Rotate (หมุนภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. แตะไอคอนหมุนไปทางขวาหรือหมุนไปทางซายที่ดานขวาลางของหนาจอ
เพื่อพลิกรูปภาพไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

9. เมื่อคุณหมุนภาพเสร็จแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น)

การดูตัวอยางภาพถายที่คุณหมุน
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลบัมาสูเมนู Options (ตัวเลือก)

แลวแตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพิมพภาพถายที่หมุน
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลับมาสูหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะ Print (การพิมพ)

ั   
ทานสามารถปรับความสวางของภาพถายเพื่อใหพิมพออกมาสวางขึ้นหรือเขม
ข้ึนกวาภาพถายตนฉบับที่ทานถายดวยกลองดิจิตัลได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานทำกับภาพถายจะมีผลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบันทึกไวในการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ

การปรับความสวาง
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
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3. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Brightness (ความสวาง)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

หนาจอ Brightness (ความสวาง) จะปรากฏขึ้น
8. แตะ  หรือ  เพ่ือลดหรือเพิ่มคาความสวางของภาพถาย

การเลือกความสวางปจจุบันจะระบุดวยเสนแนวต้ังบนแถบเลื่อน
9. เมื่อคุณปรับความสวางเสร็จแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น)

การดูตัวอยางภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลบัมาสูเมนู Options (ตัวเลือก)

แลวแตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพิมพภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลับมาสูหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะ Print (การพิมพ)

วิธีการพิมพกรอบรอบๆ ภาพถาย
ทานสามารถพิมพขอบสีตกแตงรอบๆ ขอบดานนอกภาพถายเพื่อใสกรอบให
ภาพถายได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีทานทำกับภาพถายจะมีผลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบันทึกไวในการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ
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วิธีการพิมพกรอบรอบๆ ภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดภูาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Add Frame (เพิ่มกรอบ)
หนาจอ Select Creative Frame (เลือกกรอบแบบสรางสรรค) จะปรากฏ
ข้ึน

8. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูกรอบภาพตางๆ จนกวาจะพบกรอบที่คุณตองการ
จากนั้นจึงแตะกรอบนั้น
กรอบที่เลือกจะนำมาใชกับภาพถาย และแสดงขึ้นเองบนจอแสดงผล

การดูตัวอยางภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลบัมาสูเมนู Options (ตัวเลือก)

แลวแตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพิมพภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลับมาสูหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะ Print (การพิมพ)

ใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายของทาน
ทานสามารถใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายเพือ่ใหภาพถายนั้นพิมพออกมาให
เปนโทนซีเปย เปนเหมือนภาพวาด หรือภาพขาวดำ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานทำกับภาพถายจะมีผลตอเฉพาะการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมถูกบันทึกไวในการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ
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การเปลี่ยนเอฟเฟกตสี
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Color Effect (เอฟเฟกตส)ี

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพื่อเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

เมนู Color Effect (เอฟเฟกตสี) จะปรากฏขึ้น
8. แตะตัวเลือกเอฟเฟกตสีตัวใดตัวหนึง่:

No Effect (ไมมีเอ
ฟเฟกต)

ไมนำเอฟเฟกตสีพิเศษใดๆ ไปใชกับภาพถายของคุณ

Black & White (สี
ขาวดำ)

การพิมพภาพถายขาวดำ

Sepia (ซีเปย) ใชโทนสีน้ำตาล คลายกับภาพถายในชวงตนของยุคทศวรรษ 1900

Antique (ภาพแบบ
เกา)

ใชสีน้ำตาลพรอมสีออนๆ สีอื่นกบัภาพถายของคุณ ดวยตัวเลือกนี ้ภาพถายของคุณจะดู
เหมือนเปนภาพวาด

เอฟเฟกตสีที่เลือกจะนำมาใชกับภาพถาย และภาพถายนั้นจะแสดงขึ้นเองบน
จอแสดงผล

การดูตัวอยางภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลบัมาสูเมนู Options (ตัวเลือก)

แลวแตะ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)
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การพิมพภาพถายที่คุณแกไข
▲ แตะไอคอนยอนกลับจนกวาคุณจะกลับมาสูหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะ Print (การพิมพ)

ลบตาแดง
แฟลชบนกลอง (โดยเฉพาะกลองรุนเกา) อาจทำใหผูถูกถายมีตาแดงในภาพถาย
ได คุณสามารถลบสีแดงออกไปเพื่อใหนัยนตาปรากฏเปนเฉดสีท่ีถูกตองในภาพ
ถายได

การลบตาแดงออกจากภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพ่ือเลื่อนดภูาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกดปุม การแกปญหาตา

แดง บนแผงควบคุม

เคล็ดลับ อีกวิธีหนึ่งคือใหเลือก Red Eye Removal (การลบตาแดง)
จากเมน ูEdit (แกไข)

ไอคอนตาแดงจะกะพริบตรงมุมซายลางของภาพถาย คุณสมบัติการลบตา
แดงจะนำมาใช และภาพถายนั้นจะปรากฏบนจอแสดงผล

เพ่ิมคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ
ตามคาดีฟอลต จะมีการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือเพิ่มคุณภาพภาพถายโดย
อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพภาพถาย การเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นเฉพาะในงานที่
พิมพออกมาเทานั้น คุณจะมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผล
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เมื่อเปดใชงานคุณสมบัตินี ้เครื่อง HP Photosmart จะใช HP Real Life
Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life) เพ่ือ:

• ปรับความสวางหรือความเขมของภาพถาย (ตามที่แสดงในตัวอยางกอน
พิมพและงานที่พิมพออกมา)

• ปรับแสงเพื่อทำใหภาพท่ีมืดสลัวสวางขึ้น (ตามที่แสดงบนงานที่พิมพออกมา
เทานั้น)

• เพิ่มความคมชัดใหกับรูปภาพที่พรามัว (ตามที่แสดงบนงานที่พิมพออกมา
เทานั้น)

คุณสามารถปดคุณลักษณะการเพิ่มคุณภาพภาพถายโดยอัตโนมัติสำหรับภาพ
ถายเปนรายภาพ ตามหลักการแตละภาพ

การปดการเพิ่มคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเคร่ือง HP Photosmart

หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะ  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหแตะภาพนั้น หรือแตะ

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Photo Fix (แกไขภาพ)
เมนู Photo Fix (แกไขภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. หากตองการปดการเพิ่มคุณภาพภาพถายโดยอัตโนมัต ิใหแตะ Off (ปด)
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9 การพิมพรายงานและแบบฟอรม
HP Photosmart ใหคุณพิมพรายงานการทดสอบเครื่องได คุณสามารถสั่งพิมพ
แบบฟอรมตางๆ ได เชน กระดาษที่มีเสนตารางและรายการตรวจสอบ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การพิมพแบบฟอรม

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก รายงานนี้ใหขอมูลที่มีประโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับบรรจุหมึกดวย

การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Tools (เครื่องมือ)
4. แตะ Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)

HP Photosmart จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งแจงขอมูลดังตอไป
นี้:
• ขอมูลผลิตภัณฑ: ไดแก หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ และขอมูล

อื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
• ขอมูลการตรวจสอบ: รวมถึงหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร
• ขอมูลระบบจายหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกโดยประมาณของตลับบรรจุ

หมึกแตละอัน สถานะของตลับบรรจุหมึก วันที่ใสตลับบรรจุหมึกแตละ
อัน และวันที่ที่ตลับบรรจุหมึกนั้นๆ จะหมดอายุ

• รูปแบบคุณภาพของการพิมพ: แสดงบล็อกสีทั้งหก ซ่ึงหมายถึงตลับ
บรรจุหมึกแตละอันที่ติดต้ังไว หากบล็อกสีตางๆ มีสีเรียบสม่ำเสมอ แสดง
วาไมมีปญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ หากบล็อกสีมีเสนริ้วหรือบางบล็อก
หายไป ใหทำความสะอาดหัวพิมพตามข้ันตอนที่อธิบายไวใน “การทำ
ความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113 หากบล็อกสียังมีปญหาหลังจากทำ
ความสะอาดหัวพิมพแลว ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพตามขั้นตอนที่
อธิบายไวใน “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 112 หากยังเกิดปญหาท่ี
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บล็อกสี หลังจากทำความสะอาดและปรับตำแหนงแลว โปรดติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP

• บันทึกการทำงาน: แสดงขอมูลที่อาจตองใชในการวินิจฉัยหากคุณตอง
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP

การพิมพแบบฟอรม
HP Photosmart ประกอบดวยแมแบบในตัวที่ทำใหคุณพิมพแบบฟอรมทั่วไป
ได เชน กระดาษสมุดบันทึกที่มีเสนตารางแบบแคบหรือกวาง กระดาษกราฟ
รายการตรวจสอบ และแผนโนตดนตร ีลงบนกระดาษธรรมดาขนาด letter หรือ
A4

การพิมพแบบฟอรมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมุดจดที่พิมพได)
4. แตะแบบฟอรมที่คุณตองการพิมพ

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด
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10 การบำรุงรักษา HP Photosmart
HP Photosmart ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย คุณอาจตองเปลี่ยน ปรับ
ตำแหนง หรือทำความสะอาดตลบับรรจุหมึกเปนระยะๆ เพ่ือใหงานพิมพมี
คุณภาพสูงสุดอยูเสมอ หัวขอนี้เปนคำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาเครื่อง
HP Photosmart ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน
การดูแลรักษาอยางงายเหลานี้ตามความจำเปน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การดูแลตลับบรรจุหมึก
• การทำความสะอาดเครื่อง HP Photosmart
• ระบบสงเสียงเพื่อการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง
• การลดการใชพลังงานเมื่อปด HP Photosmart
• ปดเครื่อง HP Photosmart

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกเมื่อ
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
บรรจุหมึก

หมายเหตุ HP Photosmart สามารถตรวจจับระดับหมึกไดเฉพาะหมึก HP
ของแทเทานั้น ระดับหมึกในตลับบรรจุหมึกที่มีการเติมหรือใชในอุปกรณอื่น
อาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมึกสำหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซ่ึง
เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่
เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage
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วิธีการตรวจปริมาณหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เคร่ืองมือ)
3. แตะ Display Ink Gauge (แสดงมาตรวัดระดับหมึก)

HP Photosmart จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมึกพิมพ
โดยประมาณของตลับบรรจุหมึกทั้งหมดที่ติดต้ังอยู

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที ่Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ ทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมึกหรือไม

หัวขอที่เกี่ยวของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105

การดูแลตลับบรรจุหมึก
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP Photosmart คุณตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่จอแสดงผล
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
• จัดระบบเครื่องพิมพ
• การทำความสะอาดหัวพิมพ
• การทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก
• การขจัดหมึกออกจากผิวหนังและเสื้อผา

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
ปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ถาทานจะติดตั้งตลับบรรจุหมึกใน HP Photosmart เปนครั้ง
แรก ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเคร่ืองเทานั้น หมึก
ในตลับบรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัวพิมพใน
การติดต้ังครั้งแรก

หากทานยังไมมีตลับบรรจุหมึกสำรองสำหรับ HP Photosmart ทานสามารถสั่ง
ซื้อตลับบรรจุหมึกได โดยไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว
ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสำหรับการชอปปงในหนานั้น

หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
1. ตรวจสอบวาไดเปดเคร่ือง HP Photosmart แลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณขึ้น

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาท่ี

3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนำตลับบรรจุหมึกสีดำออกจากเครื่อง ใหดันสลักดานซายสุดขึ้น
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หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีน้ำเงินออน (ฟา) สีน้ำเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวท่ีตองการในสวนกลางของเครื่อง

1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดำ

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

4. ดึงตลับบรรจุหมึกออกจากชองใสโดยใหเขาหาตัวคุณ เพื่อถอดตลับหมึกออก

บท 10
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5. นำตลับบรรจุหมึกตลับใหมออกจากกลอง จับตัวตลับตรงที่จับ เลื่อนตลับใส
เขาไปในชอง
จับคูสีและรูปแบบของตลับบรรจุหมึกใหตรงกับสีและรูปแบบบนแครตลับ
หมึกพิมพ

6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาที่แลว

7. ทำซ้ำข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมึก

หัวขอที่เกี่ยวของ
“รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 119
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จัดระบบเครื่องพิมพ
HP Photosmart จะปรับตำแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดต้ังตลับบรรจุ
หมึกระหวางการติดต้ังครั้งแรก HP Photosmart ยังปรับตำแหนงหัวพิมพ
ระหวางการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีท่ีสุด ใช
คุณสมบัตินี้เม่ือรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในบล็อกสี

ถายังมีปญหาดานคุณภาพการพิมพหลังจากปรับตำแหนงเครื่องพิมพแลว ใหลอง
ทำความสะอาดหัวพิมพ หากยังพบปญหาคุณภาพในการพิมพหลังจากการปรับ
ตำแหนงและทำความสะอาด โปรดติดตอศูนยบริการของ HP

การปรับตำแหนงเครื่องพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
3. แตะที่ Tools (เครื่องมือ)
4. แตะที่ Align Printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ)
5. HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตำแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร

วัดของเคร่ืองพิมพ เอกสารนี้อาจนำกลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
ขอความแสดงความสำเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตำแหนง
เครื่องพิมพ การปรับตำแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวที่ยัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตำแหนงใหมอีก
ครั้ง

การปรับตำแหนงเครื่องพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที ่Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
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3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเคร่ืองมือ)
4. คลิก Align the Printer (การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ)

HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตำแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร
วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนำกลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หัวขอที่เกี่ยวของ
“การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113

การทำความสะอาดหัวพิมพ
ทำตามขั้นตอนนี้เมือ่รายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวใน
บล็อกสี หามทำความสะอาดหัวพิมพโดยไมจำเปน เพราะจะทำใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

วิธีทำความสะอาดหัวพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ตั้งคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Tools (เครื่องมือ)
4. แตะ Clean Print Head (ทำความสะอาดหัวพิมพ)

เคร่ือง HP Photosmart จะทำความสะอาดหัวพิมพและพิมพหนาเอกสารที่
คุณสามารถนำกลับมาใชใหมหรือทิ้ง

การทำความสะอาดหัวพิมพจากซอฟตแวร 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 (กลองเครื่องมือ
เคร่ืองพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) ปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเคร่ืองมือ)
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4. คลิก Clean the Print Head (ทำความสะอาดหัวพิมพ)
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำจนไดคุณภาพผลงานตามที่คุณพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
ถาคุณภาพงานพิมพยังไมดีหลังจากท่ีทำความสะอาดหัวพิมพ ใหลองปรับ
ตำแหนงเครื่องพิมพ หากยังพบปญหาในการพิมพหลังจากทำความสะอาด
และปรับตำแหนงแลว กรุณาติดตอศูนยบริการของ HP

หัวขอที่เกี่ยวของ
“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 112

การทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก
ทำความสะอาดแถบสีทองแดงบนตลับบรรจุหมึกหากมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึก
ทั้งหมดแลวมีขอความปรากฏบนจอแสดงผลแจงวาตลับหมึกหายไปหรือชำรุด
เสียหาย

กอนทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก ใหถอดตลับบรรจุหมึกออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับบรรจุหมึกหรือชองใสตลับบรรจุหมึก แลวจึง
ใสตลับบรรจุหมึกเขาไปใหม หากคุณยังไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหาย
หรือเสียหาย ใหทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก หากยังไดรับขอความหลัง
จากทำความสะอาดแถบสัมผัสแลว แสดงวาคุณจำเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
ใหนำตลับบรรจุหมึกนั้นออกมาดูระยะสิ้นสุดการรับประกันท่ีดานลาง หากยังไม
ถึงวันส้ินสุดการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP เพื่อขอรับตลับบรรจุ
หมึกสำหรับเปลี่ยนใหม

คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสำลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

• น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำด่ืม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปอนทีก่อใหเกิดความ
เสียหายแกตลับบรรจุหมึกได)

ขอควรระวัง หามใชน้ำยาทำความสะอาดแทนพิมพหรอืแอลกอฮอลทำความ
สะอาดแถบตลับบรรจุหมึก น้ำยาเหลานั้นอาจทำใหตลับบรรจุหมึกหรืออ
HP Photosmart เสียหาย

วิธีทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP Photosmart แลว
2. ยกฝาครอบตลับหมึกพิมพขึ้น
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3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการทำความสะอาด แลวดัน
สลักข้ึน

หมายเหตุ หามนำตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับ
ใหนำตลับบรรจหุมึกออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ อยาวาง
ตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเครื่อง HP Photosmart นานกวา 30 นาที

4. ตรวจสอบแถบตลับบรรจหุมึกวามีหมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสำลีลงในน้ำกล่ัน และบีบน้ำให

ผาเปยกหมาดๆ

หมายเหตุ จับดานขางของตลับบรรจุหมึก หามสัมผัสแถบสีทองแดงดวย
มือหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากผายางหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสำลี

6. ทำความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง

7. ใสตลับบรรจุหมึกเขาไปในชองแลวกดสลักสีเทาจนกวาจะไดยินเสียง
คลิกเม่ือเขาที่

8. ทำเชนเดียวกันนี้กับตลับบรรจุหมึกอีกตลับหนึ่ง หากจำเปน
9. คอยๆ ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก” ในหนา 193
• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

การดูแลตลับบรรจุหมึก 115
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การขจดัหมึกออกจากผิวหนังและเสื้อผา
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนีเ้พ่ือขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผิว การขจัด

ผิวหนัง ลางบริเวณที่เปอนดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในน้ำเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในน้ำเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวัง ควรใชน้ำเย็นทุกครั้งในการขจัดหมึกออกจากเสื้อผา น้ำอุน
หรือน้ำรอนอาจทำใหหมึกซึมเขาเนื้อผาได

การทำความสะอาดเครื่อง HP Photosmart
ใหดูแลหนาจอสัมผัสใหสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุน รอยนิ้วมือ และสิ่งแปลก
ปลอมอื่นๆ การดูแลหนาจอสัมผัสใหสะอาดชวยใหมั่นใจถึงความเที่ยงตรงของ
ขอมูลนำเขา คุณยังอาจตองทำความสะอาดภายนอกของ HP Photosmart เปน
ระยะๆ เพื่อเอาฝุนหรือคราบสกปรกออก

เคล็ดลับ คุณสามารถซื้อชุดทำความสะอาดของ HP สำหรับเคร่ืองพิมพ
อิงคเจ็ตและ All-in-Ones (Q6260A) ท่ีจัดเตรียมทุกอยางท่ีจำเปนเพ่ือทำ
ความสะอาดอุปกรณ HP ของคุณไดอยางปลอดภัย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดไปที่: www.shopping.hp.com/accessories-store/printer

การทำความสะอาดหนาจอสัมผัส
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. ใชน้ำยาทำความสะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอนท่ีวาง

จำหนายท่ัวไป และเทลงบนผาที่นุมและสะอาด

ขอควรระวัง ใหฉีดน้ำยาเช็ดกระจกลงบนผา หามพนใสหนาจอโดยตรง
ละอองน้ำยาที่พนใสหนาจออาจรั่วซึมเขาสู HP Photosmart และทำให
เกิดความเสียหายได

ขอควรระวัง หามใชน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง หรือมีสวนผสม
ของแอมโมเนีย นอกจากนี ้หามใชวัสดุท่ีผิวขรุขระซึ่งอาจครูดพื้นผิวหนา
จอของคุณ ทำใหคุณภาพของภาพและความเที่ยงตรงของขอมูลนำเขาลด
ลง

3. เช็ดสิ่งแปลกปลอมใดๆ ออกจากหนาจอสัมผัสอยางเบามือ
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4. ใชผานุมเช็ดหนาจอสัมผัสใหแหงเพื่อไมใหเกิดจุด
5. เปดเครื่อง HP Photosmart

การทำความสะอาดภายนอกของ HP Photosmart
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. ใชผานุมหรือฟองน้ำเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออก

จากตัวเครื่องคุณไมจำเปนตองทำความสะอาดสวนภายในของ
HP Photosmart อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของ
ตัวเครื่อง HP Photosmart

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP Photosmart อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล

3. เปดเครื่อง HP Photosmart

ระบบสงเสียงเพ่ือการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง
HP Photosmart จะมีเสียงเครื่องยนตทำงานหลายๆ ครั้ง เพื่อทำการดูแลรักษา
การทำงานตางๆ เชน การเติมหมึกในอุปกรณหัวพิมพหรือการทำความสะอาดหัว
พิมพ นี่จัดวาเปนการทำงานโดยปกติและมีความจำเปนเพ่ือให
HP Photosmart ผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด

ขอควรระวัง ขอความบนจอแสดงผลจะแจงใหทานทราบวา เครื่อง
HP Photosmart กำลังทำการดูแลรักษา หามถอดปลั๊กของอุปกรณนี้ในชวง
เวลานี้

การลดการใชพลังงานเมื่อปด HP Photosmart
เมื่อปด HP Photosmart จะยังคงมีการใชพลังงานในปริมาณหนึ่งอยู การใช
พลังงานสามารถลดลงไดโดยการเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด

หมายเหตุ เมื่อ HP Photosmart อยูในสถานะสแตนดบาย/ปด เครื่องจะใช
เวลาในการกลบัมาเปดใหมนานกวาปกติ

การเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด
▲ ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา HP Photosmart จะปด

ระบบสงเสียงเพื่อการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง 117
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ปดเครื่อง HP Photosmart
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP Photosmart คุณตองปดเครื่องให
ถูกตองโดยใชปุม เปด ที่อยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP Photosmart ดวยการ
ดึงปลั๊กไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม
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11 รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ
สำหรับรายการหมายเลขตลับบรรจุหมึก โปรดดูไดที่เอกสารประกอบที่มากับ
HP Photosmart ทานยังสามารถใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง
HP Photosmart เพ่ือคนหาหมายเลขสั่งซ้ือตลับบรรจุหมึกใหมทั้งหมดได ทาน
สามารถสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ ทานยัง
สามารถติดตอผูจัดจำหนาย HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซ้ือ
ตลับบรรจุหมึกใหมที่ถูกตองสำหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับบรรจุ
หมึกได

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP Photosmart ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของ
คุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสำหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีที่ไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรด
ติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับบรรจุหมึกจากผูจัดจำหนายของ HP ในทอง
ถิ่นของทาน

การสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกจากหนาจอเดสกท็อปของคุณ
▲ คลิกไอคอน Shop for HP Supplies (รานคาผลิตภัณฑ HP) บนหนาจอ

เดสกท็อปของคุณเพื่อเช่ือมตอกับ HP SureSupply คุณจะเห็นรายการ
ผลิตภัณฑ HP ของแทที่ใชรวมกับอุปกรณของคุณได รวมทั้งตัวเลือกตางๆ
เพื่อใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่คุณตองการไดอยางสะดวก (ตัวเลือกจะแตกตาง
กันไปตามแตละประเทศ/ภูมิภาค)
หากคุณลบไอคอนนี้จากหนาจอเดสกท็อป ใหคลิกเมน ูStart (เริ่มตน) ช้ี
เลือกโฟลเดอร HP แลวคลิก Shop for Supplies (รานคาผลิตภัณฑ HP)

รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ 119
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การสั่งผลิตภัณฑการพิมพของ HP ผาน HP Solution Center
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที ่Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
3. คลิก Ink Cartridge Ordering Information (ขอมูลการสั่งซื้อตลับ

บรรจุหมึก)
หมายเลขการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซ้ือออนไลน)
HP จะสงขอมูลเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภัณฑ ระดับหมึกพิมพที่กำหนดใหกับผูจัดจำหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่คุณตองการจะมีการเลือกไวลวงหนาแลว คุณสามารถเปลี่ยน
จำนวน เพิ่มหรอืลบรายสินคาออก และชำระเงิน
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12 การแกไขปญหาเบื้องตน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบ้ืองตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจำและพอรต USB ดานหนา
• ขอผิดพลาด

คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• การแกปญหากระดาษติด
• ูไฟล Readme

ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB 

หมายเหตุ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของเครือขาย โปรดดู “การ
แกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 137
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสือ่สารโดยใชการดหนวยความจำ
กลอง PictBridge หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล โปรดด ู“การแกไขปญหาเบื้อง
ตนของการดหนวยความจำและพอรต USB ดานหนา” ในหนา 160
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หาก HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได ใหลอง
ทำดังนี้

• การดูจอแสดงผลบน HP Photosmart หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่
ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
สายไฟเขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว
กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

• ตรวจดูสายเคเบิล USB หากคุณใชสายเคเบิลเสนเกา เครื่องอาจทำงานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอ่ืนเพื่อดูวาสาย USB ใชงานไดหรือ
ไม หากคุณประสบปญหา อาจจำเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบ
วาสายเคเบิลยาวไมเกนิ 3 เมตร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ ตรวจสอบวาเสียบสาย USB กับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP Photosmart แลวอยางแนนหนา และตองเสียบปลายสาย USB อีกดาน
หนึ่งกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลถูก
ตองแลว ปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง

• หากคุณตอเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ผานทางฮับ USB ตองตรวจดู
วาไดเปดใชงานฮับแลว หากเปดใชงานฮับแลว ใหลองตอสายกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรอืน่ คุณอาจตองถอดสายของ
ผลิตภัณฑรุนเกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน
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• ลองตอสาย USB กับพอรต USB อีกพอรตหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจากที่
ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปดเคร่ือง
HP Photosmart แลวเปดใหม

• หากจำเปน ใหนำซอฟตแวรที่ทานติดตั้งดวย HP Photosmart ออก แลวติด
ต้ังอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 134
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 15

ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ
ขอแนะนำตอไปนี้จะชวยบำรุงรักษาตลับบรรจุหมกึ HP และใหมีคุณภาพการ
พิมพสม่ำเสมอ

• ติดต้ังตลับบรรจุหมึกตามวันท่ีหรือกอนวันที ่ติดตั้งภายใน ซึ่งพิมพอยูบนซอง
บรรจุตลับหมึก

• เก็บตลับบรรจุหมึกทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมท่ีผนึกไวอยางแนนหนา จน
กวาจะใชงาน

• ปดเครื่อง HP Photosmart โดยกดปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณ หามปดเครื่อง
โดยปดสวิตชที่ปลั๊กพวง หรือดึงปลั๊กออกจาก HP Photosmart ถาคุณปด
HP Photosmart ไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตำแหนงที่ถูก
ตอง

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

จนกวาจะมีตลับบรรจุหมึกใหมสำรองพรอมติดต้ัง
หากคุณจัดสง HP Photosmart ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดอุปกรณแลว
โดยกดปุม เปด เพื่อปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี ้ตองแนใจดวยวาไมได
ถอดตลับบรรจุหมึกออก การกระทำเชนนัน้จะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซึม
ออกจากชุดหัวพิมพ

• ทำความสะอาดหัวพิมพเมื่อคุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทำความสะอาดหัวพิมพโดยไมจำเปน เพราะจะทำใหเปลืองหมึกและทำ

ใหตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอยางระมัดระวัง การทำหลน กระแทกหรือการถือ

จับอยางไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทำใหเกิดปญหาการพิมพช่ัวคราว
ได
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ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
HP Photosmart ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชงานกับประเภทกระดาษสวน
ใหญ ควรทดสอบกับกระดาษประเภทตางๆ กอนจะซ้ือเปนจำนวนมาก ควรหา
ประเภทกระดาษที่ใชงานกับเครื่องไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด และควรปฏิบัติตามคำ
แนะนำตอไปนี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป เนื้อกระดาษมัน หรือยืดงาย เพราะอาจทำให
ปอนกระดาษเขาไปในเครื่องไมถูกตอง เปนเหตุใหกระดาษติด

• ควรเก็บวัสดุพิมพภาพถายไวในบรรจุภัณฑเดมิในถุงพลาสติกที่สามารถ
ผนึกซ้ำไดบนพื้นผิวเรียบในทีท่ี่เย็นและแหง เมื่อคุณพรอมจะพิมพ ใหนำ
เฉพาะกระดาษที่ตองการใชออกมาทันท ีเมื่อพิมพเรียบรอยแลว ใหนำ
กระดาษภาพถายท่ีไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม

• อยาทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษ
อาจมวนตัวทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษที่มวนตัวอาจทำให
กระดาษติดดวย

• ควรจับกระดาษภาพถายที่ขอบ ลายนิ้วมือที่ติดบนกระดาษภาพถายอาจทำ
ใหคุณภาพการพิมพลดลง

• อยาใชกระดาษเนื้อหนา เพราะอาจทำใหภาพหรือขอความที่พิมพไมถูกตอง
• อยารวมประเภทหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอนกระดาษเขา

กระดาษท้ังหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองเปนชนิดและขนาดเดียวกัน
• ควรเก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือที่เก็บหนังสือเพื่อ

ปองกันการซึมของสีอันเนื่องจากความชื้นสูง ควรใชกระดาษภาพถาย
HP Premium Plus เพ่ือประสิทธิภาพการพิมพสูงสุด

การแกปญหากระดาษติด
ถาเคร่ือง HP Photosmart มีกระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง ถากระดาษ
ที่ติดไมอยูในลูกกล้ิงดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานบน
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การนำกระดาษติดออกจากฝาปดดานหลัง
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. กดแถบที่อยูบนฝาปดดานหลังเพื่อถอดฝาปดออก ถอดฝาปดโดยการดึงออก

จาก HP Photosmart

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษทีต่ิดออกจากดานหนาของ
HP Photosmart อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเม่ือทานนำออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนำ
เศษกระดาษท่ีติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมาก
ข้ึน

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

การนำกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบดานบน
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
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3. ยกฝาครอบดานบนที่อยูหลังตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

4. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนำออกจากลูกกล้ิง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนำ
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมาก
ข้ึน

5. ปดฝาปดดานบน
6. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

7. เปดเคร่ือง HP Photosmart แลวแตะที่ OK (ตกลง) เพื่อทำงานตอไป

ูไฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกำหนดระบบและปญหาในการติดตั้งที่
อาจเกิดขึ้นไดจากไฟล Readme
ทานสามารถไปยังไฟล Readme ไดโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนซึ่งอยูใน
โฟลเดอรบนสุดในซีดีรอมซอฟตแวร HP Photosmart
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การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนสำหรับ HP Photosmart
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเม่ือเชื่อมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บน
คอมพิวเตอร ถาทานเช่ือมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคำ
สั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทำตามขั้นตอนดังตอไปนี:้

วิธีการแกปญหาเบื้องตนสำหรับปญหาทั่วไปเรื่องการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดตั้งซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP Photosmart รอหนึ่งนาท ีแลวรีสตารทเคร่ือง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เคร่ือง HP Photosmart ไมทำงาน
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP Photosmart

รวมกับคอมพิวเตอร
• จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง
• การวัดคาที่ไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม
• ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตำแหนงเครื่องพิมพลมเหลว
• ฉันไดรับขอความบนหนาจอวามีกระดาษติดหรือหัวพิมพมีส่ิงกีดขวาง

เคร่ือง HP Photosmart ไมทำงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วิธีแกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับ HP Photosmart และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับทีต่อสายดิน
ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับที่ตอสายดิน

• หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงาน
อยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเคร่ือง HP Photosmart เขากับเตารับที่ตอ
สายดินโดยตรง

• ตรวจสอบตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทำงานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP Photosmart เขากับเตารับที่มีสวิตช ใหตรวจดู
วาเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

วิธีแกไข: เครื่อง HP Photosmart อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม
เปด เร็วเกินไป กดปุม เปด หนึ่งคร้ัง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให
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HP Photosmart เปดเคร่ือง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี ้ทาน
อาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวัง ถา HP Photosmart ยังคงไมทำงาน อาจเปนไปไดวามี
ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปลั๊ก HP Photosmart ออกจากเตา
รับ และติดตอ HP โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP Photosmart รวม
กับคอมพิวเตอร

สาเหตุ: มีการเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เชื่อมตอสาย USB กอนที่จะมีขอความปรากฏอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดได
วิธีแกไข: กอนอื่นทานตองติดตั้งซอฟตแวรซึ่งมากับเคร่ือง
HP Photosmart กอนที่จะเช่ือมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคำแนะนำบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
HP Photosmart ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของ
สาย USB เขาที่ดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของ
เคร่ือง HP Photosmart ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยู
ดานหลังคอมพิวเตอรได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมือการติดตั้งที่มาพรอมกับ HP Photosmart
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จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง

สาเหตุ: คุณอาจเลือกภาษาไมถูกตองเมื่อตั้งคา HP Photosmart
วิธีแกไข: คุณสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมน ูPreferences (ลักษณะที่
ตองการ) ไดตลอดเวลา

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค ” ในหนา 17

การวัดคาที่ไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

สาเหตุ: คุณอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคท่ีไมถูกตอง เมื่อต้ังคา
HP Photosmart ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือกจะกำหนดขนาดกระดาษที่
ปรากฏบนจอแผงการควบคุม

วิธีแกไข: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคไดจากเมนู
Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกำหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค ” ในหนา 17

ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพลมเหลว

สาเหตุ: บรรจุกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ (เชน กระดาษสี
กระดาษที่มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท)

วิธีแกไข: ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตำแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 112

ฉันไดรับขอความบนหนาจอวามีกระดาษติดหรือหัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
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วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก แลวปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดง
ผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินการตอ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพ

วิธีแกไข: อาจมีวัสดุหีบหออยูภายใน HP Photosmart ปดเครื่อง
HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก นำวัตถุใดๆ ที่กีดขวาง
ชุดหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีก
ครั้ง ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพือ่
ดำเนินการตอ

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
อานสวนนี้เพื่อแกไขปญหาท่ีอาจพบในการตดิต้ังซอรฟแวร HP Photosmart
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เม่ือใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิด

ข้ึน
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ำปรากฏขึ้น
• มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามีขอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
• ถอนการติดตั้งและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
• ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart

เมื่อใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิดขึ้น

สาเหตุ: การติดตั้งไมรันโดยอัตโนมัติ
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วิธีแกไข: ถาการติดตัง้ไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดตั้งได
ดวยตนเอง

การเริ่มการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. จาก Windows ในเมน ูStart (เริ่มตน) ใหคลิก Run (รัน) (หรือคลิก

Accessories (อุปกรณเสริม) แลวคลิก Run (รัน))
2. ในกรอบโตตอบ Run (รัน) ใหปอน d:\setup.exe แลวคลิก OK

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของคุณไมไดระบุเปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษร
ของไดรฟที่เหมาะสม

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ำปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ระบบของทานไมตรงตามขอกำหนดขัน้ต่ำในการติดตั้ง
ซอฟตแวร

วิธีแกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนท่ีจะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพ่ือระบุวาการเช่ือม
ตอ USB เสร็จเรียบรอยแลว เครื่องหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ
USB ลมเหลว
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วิธีแกไข: ตรวจสอบวา HP Photosmart เปดอยู แลวลองเชื่อมตอ
USB อีกครั้ง

การลองเชื่อมตอ USB อีกคร้ัง
1. ถอดปลั๊กไฟ HP Photosmart ออก จากนั้นเสียบปล๊ักไฟอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตออีกคร้ัง หากยังใชงานไมได
ใหทำขั้นตอนตอไป

4. ตรวจสอบวาติดตั้งสาย USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
• ถอดสาย USB และเสียบใหมอีกครั้ง หรือลองเสียบสาย USB เขา

ในพอรต USB อื่น
• หามเชื่อมตอสาย USB เขากับแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาสาย USB ตองมีความยาวไมเกิน 3 เมตร
• หากที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีสาย USB ตออยูหลายสาย คุณ

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดำเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเม่ือระบบแจงเตือน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 134

ปรากฏขอความวามีขอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดขึ้น

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

วิธีแกไข: พยายามติดตั้งตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด ทาน
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อาจตองถอนการติดต้ังและติดตั้งซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ
แอพพลิเคชันไฟล HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิตี้ถอนการติดต้ังที่มี
อยูเมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 134

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบียนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ

วิธีแกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
D7200 series แลัวคลิก Product Registration (การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ)

ถอนการตดิตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครัง้
หากการติดตั้งของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดตั้งซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจำเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดตั้งที่มีอยูเมื่อทานติดตั้ง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart

เมื่อตองการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธีที ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร อยาเชื่อม

ตอ HP Photosmart เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบูรณ

2. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Photosmart
D7200 series, Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

3. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมีขอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานีอ้าจไมสามารถทำงานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก
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5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนท่ีจะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. หากตองการติดตั้งซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีรอม HP Photosmart ใน
ไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนา
จอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ
HP Photosmart

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP Photosmart กับ
คอมพิวเตอรของทาน

8. กดปุม เปด เพื่อเปดเครื่อง HP Photosmart
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP Photosmart ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดำเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

9. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อตองการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธีที ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี ้หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู Start
(เริ่มตน) ของ Windows

1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้ง
คา) Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบ
คุม))

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก
Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))

3. เลือก HP Photosmart Printer Driver Software (ซอฟตแวร
ไดรเวอรเครื่องพิมพ HP Photosmart) แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนท่ีจะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ
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6. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
คุณแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีในคูมือการติดต้ัง
ที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

เมื่อตองการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธีที ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมน ูStart
(เร่ิมตน) ของ Windows

1. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดตั้ง)

2. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทำตามคำสั่งบนหนาจอ
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนที่จะรี
สตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. การเริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สำหรับ HP Photosmart อีกครั้ง
6. เลือก Install (ติดต้ัง)
7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติด

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วิธีแกไข: ติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP Photosmart ถาติดตั้งแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วิธีการติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของ

คอมพิวเตอรทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดตั้ง)
2. เม่ือไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือ

การติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
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วิธีแกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วิธีแกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วิธีแกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดาน
หลังเครื่อง HP Photosmart แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา
ปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่อง
คอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง
HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP Photosmart และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดตั้งเครอืขายแบบใชสาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP Photosmart
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง
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เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP Photosmart
สาเหตุ: สายเคเบิลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบสายเคเบิลตางๆ ตอไปนี ้เพื่อใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง
• สายเคเบิลระหวาง HP Photosmart และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิลท่ีตอไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

ของ HP Photosmart (ถามี)

สาเหตุ: ตั้งคาการด Local Area Network (LAN) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคาการด LAN ไวอยางถูกตอง

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. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

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. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

สาเหตุ: คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทำงานอยู
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วิธีแกไข: ตรวจดูวาคุณมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูหรือไม

วิธีการตรวจดูวาทานเชื่อมตอเครือขายอยูหรือไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทำงานของอีเธอรเน็ตสองดวงท่ีอยูดานบนและดาน

ลางของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง
HP Photosmart ไฟสัญญาณจะระบุสิ่งตอไปนี้
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณ

เช่ือมตอกับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หาก
ไฟสัญญาณดานบนนี้ปดอยู แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับ
ขอมูลผานเครือขาย

วิธีการสรางการเชื่อมตอเครือขายที่ทำงาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP Photosmart กับเกตเวย เรา

ตเตอร หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. ถาการเชื่อมตอเสถียรดี ใหกดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด

HP Photosmart แลวปดเครื่องบนเราเตอรหรือฮับ เปดเราเตอรหรือ
ฮับกอน แลวกดปุม เปด เพ่ือเปด HP Photosmart

สาเหตุ: กอนหนานี้สามารถเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย
แตขณะนี้ไมเช่ือมตอ

วิธีแกไข: ปด HP Photosmart เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอร รอ
30 วินาที เปดเราเตอรกอน แลวจึงเปด HP Photosmart และเคร่ือง
คอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเช่ือมตอกับเครอื
ขายเดียวกัน

วิธีแกไข: ลองเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวท่ีอยูบน HP Photosmart
หากตองการหาที่อยู IP ใหพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย

หัวขอที่เกี่ยวของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 35
• “การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)”

ในหนา 37
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หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ต้ัง

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart ไมไดเปดอยู
วิธีแกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: คุณไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทำงานอยู

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทำงานอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอเครือขายของทานทำงานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง

HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อ
ปด HP Photosmart และกดปุมเดิมอีกครั้งเพื่อเปดเคร่ือง นอกจากนี้
ใหปดไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP Photosmart กับเกตเวย เรา
เตอร หรือฮับวามีการเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP Photosmart เชื่อมตอกับเครือขายท่ีมี
สายเคเบิลอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหตุ: สายเคเบิลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบสายเคเบิลตางๆ ตอไปนี ้เพื่อใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง:
• สายเคเบิลระหวาง HP Photosmart และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิลท่ีตอไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

ของ HP Photosmart (ถามี)

สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมให HP Photosmart ของคุณเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
วิธีแกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart แลวรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรชั่วคราว แลวติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart อีกครั้ง คุณสามารถ
เปดใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีก
ครั้งหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นแลว ถาคุณเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้น
ปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง
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ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
แลวรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟรวอลลชั่วคราว กอนติดตั้ง
ซอฟตแวร HP Photosmart อีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟ
รวอลลไดอีกคร้ังหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลว ถาคุณยังเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้น
ปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให
HP Photosmart เขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วิธีแกไข: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดำเนินการติดตั้งตอ

หมายเหตุ HP Photosmart จะใชงานไมไดระหวางการใช VPN อยาง
ไรก็ตาม งานพิมพจะบันทึกไวในคิวการพิมพ เมื่อคุณออกจากการใช
VPN งานพิมพในคิวการพิมพจะพิมพออกมาตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดนี้และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

• เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกท่ีเติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับบรรจุหมึกของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสำหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ู“กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ”
ในหนา 62 และ “เลือกกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 47

• ส่ังพิมพและประเมินผลรายงานการทดสอบเครื่อง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ู“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง”
ในหนา 105
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ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีขอบกพรอง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
• ทำความสะอาดตลับบรรจุหมึกโดยอัตโนมัติ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด

ดู “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• ถางานพิมพมีบรรทัดหายไป ใหทำความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก”
ในหนา 114

• ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมีปญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุ
อื่นๆ เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

สำหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกเพิ่มเติม ใหเขาไปที่เว็บไซต
HP ที่ www.hp.com/support
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หมึกพิมพเลอะหรือเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซ่ึงอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารที่พิมพออกมามีเสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามีสีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรือเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนร้ิวแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบี้ยว
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

หมึกพิมพเลอะหรือเปอน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสำหรับ HP Photosmart
วิธีแกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับ HP Photosmart

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดหัวพิมพ

วิธีแกไข: ทำความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามีปญหาหรือไม 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) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 112

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลหัวพิมพจนเกินไป

วิธีแกไข: ถากระดาษอยูใกลกับหัวพิมพในระหวางการพิมพ หมึกพิมพ
อาจเปอนเลอะได ปญหานี้จะเกิดข้ึนถากระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือ มีความ
หนามากเชนซองจดหมาย แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบเสมอ
กัน

หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 62

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart ถูกต้ังไวในระดับต่ำ
วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จำนวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกำลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดหัวพิมพ
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วิธีแกไข: ทำความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามีปญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทำความสะอาดและปรับตำแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 112

สาเหตุ: ทานกำลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วิธีแกไข: HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซ่ึงทำใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

ตัดขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนแบบกำหนดขนาดเอง

วิธีแกไข: แอพพลิเคชันบางตัวของซอฟตแวรมีแบบอักษรที่กำหนดเองซึ่ง
มีขอบขุรขระเมื่อขยายหรือพิมพออกมา เชนเดียวกัน ถาทานตองการพิมพ
ขอความแบบ bitmap ขอความอาจมีขอบขรุขระเมื่อขยายหรือพิมพออกมา
ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType เพ่ือใหแนใจวา
HP Photosmart จะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เม่ือเลือก
แบบอักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType
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งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพถายของคุณมีจุดสีฟา เทา หรือน้ำตาลพิมพอยูที่ดานลางของ
หนา

วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จำนวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกำลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพมิพภาพที่ดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ

สาเหตุ: คาคุณภาพงานพิมพถูกตั้งไวสูงเกินไปสำหรับประเภทกระดาษที่
ใสใน HP Photosmart
วิธีแกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพที่ต่ำ
ข้ึนเพ่ือลดปริมาณหมึกที่ใชสำหรับการพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 63

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสำหรับ HP Photosmart
วิธีแกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับ HP Photosmart

สาเหตุ: คุณกำลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วิธีแกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ำหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกำลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ำดานมันลง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50
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สาเหตุ: ทานกำลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วิธีแกไข: HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซ่ึงทำใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดหัวพิมพ

วิธีแกไข: ทำความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามีปญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทำความสะอาดและปรับตำแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 112

เอกสารที่พิมพออกมามีเสนริ้วตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 51

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart ถูกตั้งไวในระดับต่ำ
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วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จำนวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกำลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดหัวพิมพ

วิธีแกไข: ทำความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามีปญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทำความสะอาดและปรับตำแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 112

เอกสารที่พิมพออกมามีสีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart ถูกต้ังไวในระดับต่ำ
วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จำนวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกำลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper

การแกไขปญหาเบ้ืองตนคุณภาพการพิมพ 147

กา
รแ
ก ไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ตน

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=all&h_product=3315739&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1


หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอ่ืนเพื่อหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนที่ดานลางของภาพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสำหรับ HP Photosmart
วิธีแกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับ HP Photosmart

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 62

สาเหตุ: ตองทำความสะอาดหัวพิมพ

วิธีแกไข: ทำความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามีปญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทำความสะอาดและปรับตำแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทำความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 113
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 112

เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสำหรับ HP Photosmart
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วิธีแกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับ HP Photosmart

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วิธีแกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 62

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart ถูกต้ังไวในระดับต่ำ
วิธีแกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จำนวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกำลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดตั้งพรอมกับ HP Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ำตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

สาเหตุ: คุณกำลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วิธีแกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ำหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกำลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ำดานมันลง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสำหรับ HP Photosmart
วิธีแกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับ HP Photosmart
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เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบี้ยว

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 51

สาเหตุ: มีการใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วิธีแกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: ฝาดานหลังอาจติดตั้งไมแนนหนา

วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาฝาดานหลังติดต้ังอยางแนนหนา

ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP Photosmart ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนำกระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นำกระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินงานพิมพตอ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลท่ีไมคาดคิด
• HP Photosmart ไมตอบสนอง
• HP Photosmart พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
• เครื่องไมทำงานเมื่อพยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลำดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
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• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP Photosmart เม่ือพิมพภาพถาย

ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วิธีแกไข: นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ ใสปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

วิธีแกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลที่ไมคาดคิด

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมีขอบจากแอพพลิเคชันซอฟตแวรที่ไมใช
ของ HP จะใหผลที่ไมเปนไปตามคาด
วิธีแกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตวแวรประมวลผลภาพถายท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

HP Photosmart ไมตอบสนอง
สาเหตุ: HP Photosmart กำลังทำงานอื่นอยู
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วิธีแกไข: เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมีการพิมพใดๆ เกิด
ข้ึนหลังจากสั่งพิมพดวยเครื่อง HP Photosmart ใหตรวจสอบจากหนาจอ
เครื่องคอมพิวเตอรของทานวามีขอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูใน HP Photosmart
วิธีแกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
นำวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP Photosmart อีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP Photosmart
วิธีแกไข: หาก HP Photosmart เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผดิพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เชื่อมตอกับ
HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามท่ีแสดงดานลางนี้
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ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมีสิ่งใดพิมพออกมาหลังจากที่ทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP Photosmart เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP Photosmart ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121

สาเหตุ: HP Photosmart ปดอยู
วิธีแกไข: ดูที่ปุม เปด ซึ่งอยูดานบนของ HP Photosmart ถาปุมไมมีไฟ
ติดสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟ
เขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart พบขอผิดพลาด
วิธีแกไข: ปด HP Photosmart และถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับ
เขาไป แลวจึงกดปุม เปด เพื่อเปด HP Photosmart

สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปลี่ยนไป

วิธีแกไข: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพอาจเปลี่ยนเปน ออฟไลน หรือ
หยุดพิมพ

การตรวจสอบสถานะไดรเวอรของเครื่องพิมพ
1. ใน HP Solution Center คลิกเลือกแท็บแสดงอุปกรณ
2. คลิก Settings (การตั้งคา)
3. คลิก Status (สถานะ)

ถาสถานะเปน offline (ไมมีการเชื่อมตอ) หรือ stop printing  (หยุด
การพิมพ) ใหเปลี่ยนสถานะเปน ready (พรอมสำหรับการทำงาน)

สาเหตุ: งานพิมพที่ถูกลบท้ิงยังคงอยูในคิว

วิธีแกไข: งานพิมพอาจยังอยูในคิวหลังจากที่ถูกยกเลิกไปแลว งานพิมพที่
ถูกยกเลิกอาจทำใหคิวมีปญหาและทำใหไมสามารถพิมพงานถัดไปได
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จากคอมพิวเตอร ใหเปดโฟลเดอรเครื่องพิมพและดูวางานท่ีถูกยกเลิกยังอยู
ในคิวการพิมพหรือไม พยายามลบงานออกจากคิว ถางานพิมพยังคางอยูใน
คิว ใหลองทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอไปนี้

• ดึงสายเคเบิล USB ออกจาก HP Photosmart แลวรีสตารท
คอมพิวเตอร แลวจึงเชื่อตอสายเคเ บิล  USB เขาไปยัง
HP Photosmart

• ปด HP Photosmart รีสตารทคอมพิวเตอร แลวจึงรีสตารท
HP Photosmart

HP Photosmart พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
สาเหตุ: ไมมีหนวยความจำเหลือใน HP Photosmart
วิธีแกไข: ปด HP Photosmart และคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลา 60
วินาที แลวจึงเปดเครื่องและคอมพิวเตอร และลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: เอกสารมีขอเสียหาย

วิธีแกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอ็พพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
สามารถพิมพเอกสารได ใหพยายามสั่งพิมพเอกสารเวอรชันที่บันทึกไวกอน
หนาที่ไมมีขอผิดพลาด

เครื่องไมทำงานเมื่อพยายามพิมพ

สาเหตุ: HP Photosmart ปดอยู
วิธีแกไข: ดูที่ปุม เปด ซึ่งอยูดานบนของ HP Photosmart ถาปุมไมมีไฟ
ติดสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟ
เขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart กำลังทำงานอื่นอยู
วิธีแกไข: เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมีการพิมพใดๆ เกิด
ข้ึนหลังจากสั่งพิมพดวยเครื่อง HP Photosmart ใหตรวจสอบจากหนาจอ
เครื่องคอมพิวเตอรของทานวามีขอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP Photosmart ไมใชเครื่องพิมพที่เลือกไว
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วิธีแกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ได
เลือกไวในแอ็พพลิเคชนัซอฟตแวร

เคล็ดลับ ทานสามารถกำหนดให HP Photosmart เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเพื่อใหเครื่องพิมพนี้ถูกเลือกอัตโนมัติเม่ือทานเลือก Print (พิมพ)
ในเมนู File (ไฟล) ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP Photosmart
วิธีแกไข: หาก HP Photosmart เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมีสิ่งใดพิมพออกมาหลังจากที่ทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP Photosmart เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP Photosmart ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด
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วิธีแกไข: ปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
นำวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP Photosmart อีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart ไมมีกระดาษ
วิธีแกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

หนาในเอกสารเรียงลำดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่อง HP Photosmart จะทำใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูก
จัดเรียงไว สวนลางของตั้งกระดาษ

วิธีแกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลำดับ เม่ือพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลำดับที่ถูกตอง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลำดับที่กลับกัน” ในหนา 78

ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว

สาเหตุ: ระยะขอบที่กำหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วิธีแกไข: การตรวจสอบระยะขอบ
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ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสำหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP Photosmart

วิธีการตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP Photosmart จะใชระยะขอบที่ทานกำหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นต่ำที่
HP Photosmart รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

สาเหตุ: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสำหรับโปรเจ็กตที่คุณกำลัง
พิมพ

วิธีแกไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกคาขนาดกระดาษที่ถูกตองสำหรับ
โปรเจ็กต ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษขนาดถูกตองอยูในถาดปอน
กระดาษ

สาเหตุ: ต้ัวกั้นกระดาษอยูในตำแหนงท่ีไมถูกตอง

วิธีแกไข: นำต้ังกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเลือ่นตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วิธีแกไข: นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมือ

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ 157

กา
รแ
ก ไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ตน



สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 55

ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กำหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วิธีแกไข:

วิธีการตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP Photosmart จะใชระยะขอบที่ทานกำหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดงักลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นต่ำที่
HP Photosmart รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสำหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ีการ
พิมพของ HP Photosmart

สาเหตุ: ขนาดเอกสารที่คุณกำลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ
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วิธีแกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่คุณกำลังพิมพพอดีกับขนาดกระดาษ
ที่ HP Photosmart สนับสนุน

วิธีการดูตัวอยางเคาโครงงานพิมพ
1. วางกระดาษที่มีขนาดถูกตองลงในถาดปอนกระดาษ
2. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
3. ตรวจสอบรูปภาพในเอกสารเพื่อใหแนใจวาขนาดปจจุบันพอดีกับพื้นที่

การพิมพของ HP Photosmart
4. ยกเลิกงานพิมพหากรูปภาพไมพอดีกับพื้นที่ในการพิมพของหนา

เคล็ดลับ โปรแกรมซอฟตแวรประยุกตบางตัว ชวยใหทานกำหนดขนาด
ของเอกสารใหเหมาะสมกับขนาดของกระดาษที่เลือกไวในขณะนั้น ทาน
ยังสามารถกำหนดขนาดของเอกสารจากกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ) สำหรับการพิมพไดอีกดวย

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

วิธีแกไข: ถาปอนกระดาษผิด อาจทำใหบางสวนของเอกสารถูกตัดออกไป

นำปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษตามขั้นตอน
ตอไปนี้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: เอกสารท่ีกำลังพิมพมีหนาวาง

วิธีแกไข: ใหเ ปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนา
หรือบรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP Photosmart ดึงกระดาษสองแผน
วิธีแกไข: ถา HP Photosmart มีกระดาษเหลืออยูไมกี่แผน ใหใส
กระดาษเพิ่มในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนเปนจำนวนมาก
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ใหนำกระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึง
นำกระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 50

หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP Photosmart เมื่อพิมพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดปอนกระดาษ คุณกำลังใชกระดาษผิดประเภท

วิธีแกไข: แนใจวาคุณไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษปอนกอน
จะพิมพงานพิมพแบบไมมีขอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจำและพอรต
USB ดานหนา

ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจำ
• การดหนวยความจำไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• เครื่อง HP Photosmart ไมสามารถอานการดหนวยความจำหรืออุปกรณ

จัดเก็บขอมูลได
• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจำกำลังกะพริบ
• ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเมื่อใสการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเกบ็

ขอมูล
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูลไมสามารถ

ถายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
• การดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลใชงานไมได
• ภาพที่อยูในกลองถายรูปดิจิตอลซึ่งเชื่อมตอกับ PictBridge ไมพิมพออกมา
• การสำรองขอมูลลมเหลว
• เอาการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลออก
• การบันทึกลมเหลว
• ไมมีการดหนวยความจำ
• ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย
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• ผูใชรายอ่ืนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัด
เก็บขอมูลผม/ดิฉัน

• ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวา
พาธและชื่อไฟลถูกตอง

การดหนวยความจำไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล

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
วิธีแกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจำใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจำในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT

เคร่ือง HP Photosmart ไมสามารถอานการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัด
เก็บขอมูลได

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วิธีแกไข: หันการดหนวยความจำโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึน้ และให
แถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบท่ี
ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจำไมถูกตอง HP Photosmart จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจำ) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจำถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: เสียบการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลไมสุด

วิธีแกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจำในชองเสียบท่ีถูกตองเขาที่
แลวใน HP Photosmart หรือ ถาคุณใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลเชนไดรฟ
ขนาดพกพา (keychain drive) ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสยีบอุปกรณนั้น
เขาท่ีพอรต USB ดานหนาจนสุดแลว
ถาเสียบการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไมถูกตอง
HP Photosmart จะไมทำงานและไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบ
การดหนวยความจำ) จะไมสวางขึ้น
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หลังจากเสียบการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลถูกตองแลว ไฟ
สัญญาณภาพถายจะกะพริบสองสามวินาท ีจากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจำและอุปกรณเก็บขอมูลพรอมกัน

วิธีแกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจำออกอันหนึง่ คุณสามารถเสียบการดหนวยความจำไดครั้งละ
หนึ่งอันเทานั้น

ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจำและอุปกรณเก็บขอมูล ใหดึงการดหนวย
ความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลอยางใดอยางหนึ่งออก คุณสามารถใชครั้งละ
หนึ่งอยางเทานั้น

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วิธีแกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งจะให
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา

ถาระบบไฟลที่อยูในการดมีขอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจำ
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวัง การฟอรแมตการดหนวยความจำใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจำไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจำกำลังกะพริบ

สาเหตุ: HP Photosmart กำลังอานการดหนวยความจำ
วิธีแกไข: อยาดึงการดหนวยความจำออก ในขณะที่ไฟภาพถายกะพริบ
สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP Photosmart กำลังใชงานการดหนวย
ความจำ รอจนกวาไฟสัญญาณสวางคางไว การนำการดหนวยความออกใน
ขณะที่กำลังใชงานอาจทำใหขอมูลในการดเสียหรือทำให
HP Photosmart และการดเสียหาย
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ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเม่ือใสการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล

สาเหตุ: HP Photosmart ตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวย
ความจำ

วิธีแกไข: นำการดหนวยความจำออกแลวใสใหมอีกคร้ัง คุณอาจเสียบ
การดหนวยความจำไมถูกตอง หันการดหนวยความจำโดยใหดานที่มีฉลาก
หงายขึ้น และใหแถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขา
ในชองเสียบท่ีถกูตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจำอาจเสีย

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจำและอุปกรณเก็บขอมูลพรอมกัน

วิธีแกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจำออกอันหนึง่ คุณสามารถเสียบการดหนวยความจำไดครั้งละ
หนึ่งอันเทานั้น

ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจำและอุปกรณเก็บขอมูล ใหดึงการดหนวย
ความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลอยางใดอยางหนึ่งออก คุณสามารถใชครั้งละ
หนึ่งอยางเทานั้น

ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไมสามารถถาย
โอนไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วิธีแกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP Photosmart ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วิธีการติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของ

คอมพิวเตอรทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)
2. เมื่อไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือ

การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
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วิธีแกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วิธีแกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วิธีแกไข: ถา HP Photosmart เชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย
สาย USB ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart ไปยัง
คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลัง
เครื่อง HP Photosmart แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีก
ดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปดเครื่อง
HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง
ถา HP Photosmart เช่ือมตออยูในเครือขาย ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ
เครือขายทางกายภาพและดูใหแนใจวาเครือขายทำงานได เม่ือคุณตรวจสอบ
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายแลว ใหลองทำงานอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121
• “การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย”

ในหนา 137

การดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลใชงานไมได

สาเหตุ: ถามีขอความนี้ปรากฏขึ้นบนหนาจอ แสดงวาผูใชรายอื่นกำลังใช
งานการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลผานเครือขาย ผูใชรายอื่นที่
พยายามใชอุปกรณหนวยความจำเดียวกันอาจเห็นขอความแสดงขอผดิ
พลาดในการอาน/เขียน อุปกรณหนวยความจำอาจไมปรากฏ (ตามที่คาด
หวัง) ในรายการไดรฟเครือขายที่ใชงานรวมกนั นอกจากนั้น ถา
HP Photosmart เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB คอมพิวเตอรอาจ
กำลังใชงานการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลอยู ซึ่งจะทำให
HP Photosmart ไมสามารถใชงานการดหรืออุปกรณเก็บขอมูลได
วิธีแกไข: ใหรอจนกระทั่งผูใชรายอื่นเสร็จส้ินการใชงานการดหนวยความ
จำหรืออุปกรณเก็บขอมูล
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ภาพที่อยูในกลองถายรูปดิจิตอลซ่ึงเช่ือมตอกับ PictBridge ไมพิมพออกมา
สาเหตุ: กลองถายรูปดิจิตอลไมไดอยูในโหมด PictBridge
วิธีแกไข: ถากลองถายรูปสนับสนุน PictBridge ตองตั้งกลองถายรูปใหอยู
ในโหมด PictBridge โปรดอานขั้นตอนวิธีการตั้งคาดังกลาวในคูมือผูใชที่
มาพรอมกับกลอง

สาเหตุ: รูปภาพไมอยูในรูปแบบที่รองรับ

วิธีแกไข: ตองแนใจวากลองดิจิตอลบันทึกภาพถายใหอยูในรูปแบบไฟล
ซึ่งคุณลักษณะการถายโอนแบบ PictBridge รองรับ (exif/JPEG,
JPEG และ DPOF)

สาเหตุ: คุณยังไมไดเลือกภาพใดๆ จากกลองถายรูปเพื่อนำมาพิมพ

วิธีแกไข: กอนท่ีจะเช่ือมตอกลองถายรูปดิจิตอลเขากับพอรต USB ดาน
หนาของ HP Photosmart ใหเลือกภาพถายจากกลองถายรูปท่ีจะนำมา
พิมพ

หมายเหตุ กลองดิจิตับบางตัวไมใหทานเลือกภาพถายจนกวาทานจะ
เชื่อมตอ PictBridge ถาเปนเชนนัน้ ใหเชื่อมตอกลองดิจิตัลเขาที่พอรท
USB ดานหนา เปดกลองแลวเปลี่ยนเปนโหมด PictBridge แลวจึงใช
กลองเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ

การสำรองขอมูลลมเหลว

สาเหตุ: การดหนวยความจำถูกเอาออก

วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวใสการดหนวยความจำอีกครั้ง

สาเหตุ: อุปกรณเก็บขอมูลถูกเอาออก

วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวใสอุปกรณเก็บขอมูลอีกครั้ง

สาเหตุ: อุปกรณเก็บขอมูลเต็ม

วิธีแกไข: เอาอุปกรณเก็บขอมูลออก ลบไฟลบางไฟลเพื่อใหมีพ้ืนที่วาง
แลวใสอุปกรณเก็บขอมูลอีกครั้ง

สาเหตุ: ไมสามารถอานการดหนวยความจำได
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วิธีแกไข: เอาการดหนวยความจำออก ตรวจสอบใหแนใจวาการดมีไฟล
รูปภาพ (และไฟลรูปภาพไมเสียหายหรืออยูในรูปแบบที่ไมถูกตอง) แลวใส
การดอีกครั้ง

สาเหตุ: อุปกรณเก็บขอมูลอยูในรูปแบบอานอยางเดียว ดังนั้นจึงไม
สามารถเขียนไฟลลงในอุปกรณเก็บขอมูลได

วิธีแกไข: เอาอุปกรณเก็บขอมูลแบบอานอยางเดียวออก และใสอุปกรณ
เก็บขอมูลท่ีสามารถเขียนได

สาเหตุ: เกิดขอผิดพลาดในการเขียนขอมูลลงบนอุปกรณเก็บขอมลู

วิธีแกไข: เอาอุปกรณเก็บขอมูลออก ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไมเสีย
หายหรืออยูในรูปแบบที่ไมถูกตอง แลวใสอุปกรณเก็บขอมูลอีกครั้ง

เอาการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลออก

สาเหตุ: อุปกรณเก็บขอมูลเช่ือมตอกับพอรต USB ดานหนาอยูกอนแลว
จากนั้นมีการใสการดหนวยความจำเขาในชองเสียบการดหนวยความจำ

วิธีแกไข: เอาอุปกรณเก็บขอมูลหรือการดหนวยความจำอยางใดอยางหนึ่ง
ออก เครื่องสามารถเขาใชงานการดหรืออุปกรณไดเพียงอยางเดียวเทานั้น
ในแตละครั้ง

การบันทึกลมเหลว

สาเหตุ: ไมพบการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูล

วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวใสการดหนวยความจำเขาในชองเสียบ
การด หรือเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลกับพอรต USB ดานหนา

สาเหตุ: การดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลเต็ม

วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวเอาการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลออก ลบไฟลบางไฟลเพื่อใหมีพ้ืนท่ีวาง แลวใสการดหนวยความจำหรอื
อุปกรณเก็บขอมูลอีกคร้ัง

สาเหตุ: การดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลอยูในรูปแบบอานอยาง
เดียว ดังนั้นจึงไมสามารถเขียนไฟลลงบนการดหนวยความจำหรืออุปกรณ
เก็บขอมูลได
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วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวเอาการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบอานอยางเดียวออก และใสการดหนวยความหรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลที่เขียนได

สาเหตุ: การดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลถูกเอาออก

วิธีแกไข: แตะ OK (ตกลง) แลวใสการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลอีกครั้ง

ไมมีการดหนวยความจำ

สาเหตุ: ไมพบการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูล

วิธีแกไข: ใสการดหนวยความจำหรือเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลท่ีมีไฟล
วิดีโอ

ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart ไมสนับสนุน Unicode นี่เปนขอจำกัด
ของเซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตท่ัวไป (CIFS)
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP Photosmart ที่เชื่อมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทำใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลใน HP Photosmart ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือ
ขาย ซ่ึงจะทำใหทานสามารถอานและเขยีนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในเครื่อง HP Photosmart ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจำแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมูลอื่นๆ ได

วิธีแกไข: ถาช่ือไฟลสรางดวย Unicode โดยแอพพลิเคชันอื่น ช่ือไฟลนั้น
จะแสดงผลเปนอักขระที่อานไมออก

ผูใชรายอื่นบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลผม/ดิฉัน

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP Photosmart ไมรองรับการพิสูจนตัวตน นี่เปนขอจำกัดของเซิรฟเวอร
CIFS
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เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP Photosmart ที่เชื่อมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทำใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลใน HP Photosmart ในฐานะทีเ่ปนไดรฟของเครือ
ขาย ซึ่งจะทำใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในเครื่อง HP Photosmart ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจำแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมูลอื่นๆ ได

วิธีแกไข: ผูใชทุกคนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลได

ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวาพาธ
และช่ือไฟลถูกตอง

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP Photosmart ไมทำงาน
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP Photosmart ที่เชื่อมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทำใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจำหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลใน HP Photosmart ในฐานะทีเ่ปนไดรฟของเครือ
ขาย ซึ่งจะทำใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในเครื่อง HP Photosmart ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจำแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมูลอื่นๆ ได

วิธีแกไข: ลองทำงานของคุณใหมภายหลัง

ขอผิดพลาด
สวนนี้จะประกอบดวยประเภทขอความบนอุปกรณดังตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
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ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• ปญหาถาดกระดาษภาพถาย
• ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาท่ี
• ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP Photosmart ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

วิธีแกไข: หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เกิดขอผิดพลาดทางกลไก

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
วิธีแกไข: นำกระดาษที่ติดออก

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพหรือชุดหัวพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปดเคร่ือง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
นำวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP Photosmart อีกครั้ง

ปญหาถาดกระดาษภาพถาย

สาเหตุ: กระดาษในถาดกระดาษภาพถายไมเพียงพอ

วิธีแกไข: ถาถาดกระดาษภาพถายไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยู
นอย ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาด ถามีกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย ให
นำกระดาษออก เคาะตั้งกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึงใส
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กระดาษกลับลงในถาดอีกครั้ง ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนจอภาพ หรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพงานตอ

สาเหตุ: เครื่องดึงกระดาษอยางไมปกติหรือใสกระดาษผิด

วิธีแกไข: ตองแนใจวาไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดถูกตองแลว

สาเหตุ: อาจมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป

วิธีแกไข: อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจ
สอบใหแนใจวากระดาษภาพถายท้ังต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และ
ไมสูงกวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษอาจติดกันหลายแผน

วิธีแกไข: นำกระดาษออกจากถาดกระดาษภาพถาย และสับกระดาษไปมา
เพ่ือไมใหติดกัน ใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย แลวลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: กระดาษภาพถายอาจมวนงอ

วิธีแกไข: ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ ใหใสกระดาษในถุงพลาสติก
และคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบตรง ถาปญหายังคงอยู ให
เปล่ียนไปใชกระดาษภาพถายที่ไมมวนงอ

สาเหตุ: เครื่องพิมพอาจอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความชื้นสูงหรือต่ำมากๆ

วิธีแกไข: ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่

สาเหตุ: ถาดกระดาษภาพถายอาจยังไมถูกดันเขาจนสดุ

วิธีแกไข: ยกถาดรับกระดาษ แลวดันถาดกระดาษภาพถายใหเขาจนสุด
จากนั้นดันถาดรับกระดาษลงจนสุด

ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

สาเหตุ: ถาดรับกระดาษอาจยังไมถูกดันลงจนสุด

วิธีแกไข: ดันถาดรับกระดาษใหลงจนสุด
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ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลที่อานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ไมมีไฟลวิดีโอ
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลท่ีสนับสนุนของ HP Photosmart
• ไฟลเสียหาย

เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP Photosmart ไมสามารถเปดหรือบันทึกไฟลได
วิธีแกไข: ตรวจสอบวาคุณพิมพชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไฟลที่อานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจำที่เสียบอยูหรือในอุปกรณเกบ็
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: เสียบการดหนวยความจำเขาใน HP Photosmart อีกครั้ง หรือ
ลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจำ
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวอีกครั้งโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สำเนาอาจไมเสีย
หาย ถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหมดวยกลองดิจติอลเปนตัวชวย
สุดทาย

ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจำที่เสียบอยูหรือในอุปกรณเกบ็
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: เสียบการดหนวยความจำเขาใน HP Photosmart อีกครั้ง หรือ
ลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจำ
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวอีกครั้งโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สำเนาอาจไมเสีย
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หาย ถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหมดวยกลองดิจติอลเปนตัวชวย
สุดทาย

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูล

วิธีแกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนานี้คุณได
บันทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายนั้นได
โดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจำในคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอสำหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วิธีแกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทำงานอีกครั้ง

ไมมีไฟลวิดีโอ

สาเหตุ: ไมพบไฟลวิดีโอบนการดหนวยความจำหรอือุปกรณเก็บขอมลู

วิธีแกไข: บันทึกวิดีโอบางวิดีโอดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนา
นี้คุณไดบันทึกไฟลวิดีโอลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพ
วิดีโอนั้นไดโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจำที่เสียบอยูหรือในอุปกรณเกบ็
ขอมูลท่ีตออยูไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: เสียบการดหนวยความจำหรอือุปกรณเก็บขอมูลเขาใน
HP Photosmart อีกครั้ง หรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชตวัอานการดหนวยความจำหรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไป
ยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart สำเนาอาจไมเสียหาย ถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
วิดีโออีกครั้งดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP Photosmart ไมยอมรับหรือรองรับรูปแบบไฟล
ภาพที่คุณกำลังพยายามเปดหรือบันทึกอยู หากนามสกลุไฟลระบุวาเปน
ประเภทไฟลที่รองรับ ไฟลอาจไดรับความเสียหาย
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วิธีแกไข: ใหเปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น แลวบันทึกไวในรูปแบบท่ี
ซอฟตแวร HP Photosmart ยอมรับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP Photosmart” ในหนา 173

ช่ือไฟลไมถูกตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณปอนไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตรวจสอบวาคุณไมไดใชสัญลักษณที่ไมถูกตองใดๆ ในช่ือไฟล

หมายเหตุ แมวาชื่อไฟลอาจดูเหมือนถูกตอง แตอาจมีอักขระที่ใชไมได
ใสช่ือไฟลใหมแทนชื่อไฟลเดิม

ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP Photosmart
ซอฟตแวร HP Photosmart จะยอมรับรูปแบบไฟลตอไปนี้ BMP, DCX,
FPX, GIF, JPG, PCD, PCX และ TIF

ไฟลเสียหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจำที่เสียบอยูหรือในอุปกรณเกบ็
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: เสียบการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บขอมูลเขาใน
HP Photosmart อีกครั้ง หรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชตัวอานการดหนวยความจำหรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไป
ยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart สำเนาอาจไมเสียหาย ถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
ภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วิธีแกไข: ตรวจสอบหนาจอเพือ่ดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่แจงให
ทราบวาภาพในการดหนวยความจำหรืออปุกรณเก็บขอมูลเสียหาย
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ถาระบบไฟลที่อยูในการดมีขอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจำ
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวัง การฟอรแมตการดหนวยความจำใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจำไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับผูใชโดยทั่วไป
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจำ
• ขาดการเชื่อมตอ
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทานั้น
• เสียบการดไมถูกตอง
• เสียบการดไมเขาตำแหนง
• การดชำรุดเสียหาย

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจำ

สาเหตุ: มีการดหนวยความจำสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP Photosmart ในเวลาเดียวกัน
วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออกใหเหลือเพียงหนึ่งอัน
HP Photosmart อานการดหนวยความจำที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกท่ีเก็บไวในการดหนวยความจำ

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจำ Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมื่อคุณเสียบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจำใหสุด
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วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจำอีกครั้งจนกวาจะสุด

ขาดการเชื่อมตอ

สาเหตุ: สถานการณหลายอยางอาจเปนสาเหตุใหขอความแสดงขอผิด
พลาดนี้ปรากฏขึ้น
• เปดคอมพิวเตอรไมได
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP Photosmart
• ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart ไดรับการติดตั้งไม

ถูกตอง
• ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง HP Photosmart แลวแตเครื่อง

ไมทำงาน

วิธีแกไข: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเปดอยูและเชื่อมตอเขากับ
เคร่ือง HP Photosmart และตองตรวจสดูวาคุณไดติดตั้งซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ HP Photosmart แลว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย”

ในหนา 137

ไมมีพื้นที่วางบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจำบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสำหรับการทำ
งาน

วิธีแกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทำงานอีกครั้ง

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มีการดหนวยความจำสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP Photosmart ในเวลาเดยีวกัน
วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออกใหเหลือเพียงหนึ่งอัน
HP Photosmart อานการดหนวยความจำที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกที่เก็บไวในการดหนวยความจำ
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สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจำ Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมื่อคุณเสียบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจำใหสุด

วิธีแกไข: ดึงการดหนวยความจำออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจำอีกครั้งจนกวาจะสุด

ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทานั้น

สาเหตุ: มีการดหนวยความจำหลายอันเสียบอยูใน HP Photosmart
วิธีแกไข: คุณสามารถเสียบการดหนวยความจำไดคร้ังละหนึ่งอันเทานั้น

ถามีการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งอันเสียบอยู ไฟสัญญาณเตือนจะ
กะพริบถี่ และจะมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ดึงการด
หนวยความจำเสริมออกเพื่อแกปญหา

เสียบการดไมถูกตอง

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วิธีแกไข: หันการดหนวยความจำโดยใหดานท่ีมีฉลากหงายขึ้น และให
แถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่
ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจำไมถูกตอง HP Photosmart จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจำ) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจำถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจงึสวางคางไว

เสียบการดไมเขาตำแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาที่

วิธีแกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจำในชองเสียบที่ถูกตองเขาท่ี
แลวใน HP Photosmart
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ถาเสียบการดหนวยความจำไมถูกตอง HP Photosmart จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจำ) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจำถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

การดชำรุดเสียหาย

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
วิธีแกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจำใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจำในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วิธีแกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่จะแจงให
ทราบวาภาพในหนวยความจำเสียหาย

ถาระบบไฟลที่อยูในการดมีขอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจำ
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวัง การฟอรแมตการดหนวยความจำใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจำไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมึกพิมพกำลังแหง
• ไมมีกระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง
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ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษในถาดปอนกระดาษมีไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP Photosmart ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนำกระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นำกระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินงานพิมพตอ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 51

หมึกพิมพกำลังแหง

สาเหตุ: แผนใสและวัสดุพิมพอื่นๆ บางประเภทตองใชเวลารอใหหมึก
พิมพแหงนานกวาปกติ

วิธีแกไข: ควรทิ้งเอกสารไวในถาดรับกระดาษจนกวาขอความจะหายไป
หากจำเปนตองนำเอกสารที่พิมพแลวออกมากอนที่ขอความจะหายไป ใหถือ
เอกสารที่พิมพดานลางหรือจับที่ขอบดวยความระมัดระวัง แลววางลงบนพื้น
ราบเพื่อปลอยใหแหง

ไมมีกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษในถาดปอนกระดาษมีไมพอ

วิธีแกไข: ถา HP Photosmart ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนำกระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นำกระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินงานพิมพตอ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 51

สาเหตุ: ไมมีฝาครอบดานหลัง HP Photosmart
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วิธีแกไข: หากคุณเปดฝาครอบดานหลังเพื่อนำเอากระดาษที่ติดออก ใหใส
ฝาครอบกลับที่เดิม

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว

สาเหตุ: กระดาษติดในเครื่อง HP Photosmart
วิธีแกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออก แตะที่ OK (ตกลง) เพื่อพิมพงานตอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 124

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพหรือชุดหัวพิมพติดขัด

วิธีแกไข: ปดเคร่ือง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
นำวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP Photosmart อีกครั้ง

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพสำหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทหรือขนาด
กระดาษที่ใสใน HP Photosmart
วิธีแกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กำหนดประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ” ในหนา 62
• “การกำหนดขนาดกระดาษ” ในหนา 61
• “ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124

ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพที่เลือกสำหรับงานพิมพไมตรงกับกระดาษที่ใส
ใน HP Photosmart
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วิธีแกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 124
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสำหรับงานปจจุบัน” ในหนา 60

ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเครื่อง
และการเชื่อมตอ
• การทดสอบการสื่อสารลมเหลว
• ไมพบ HP Photosmart
• ปดเครื่องไมถูกตอง
• การขาดการสื่อสารสองทาง

การทดสอบการสื่อสารลมเหลว

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP Photosmart หากจอแสดงผลวาง
เปลาและไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเคร่ือง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊ก
ไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดตอกับ HP Photosmart
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วิธีแกไข: ถาตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรไมถูกตอง จะเกิดขอ
ผิดพลาดในการสื่อสาร ตองตอสาย USB กับ HP Photosmart และ
คอมพิวเตอรใหแนนหนา ตามที่แสดงในภาพดานลาง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121

ไมพบ HP Photosmart
สาเหตุ: ขอผิดพลาดนี้มีผลตอเครื่องที่เช่ือมตอ USB เทานั้น เสียบสาย
USB ไมถูกตอง
วิธีแกไข: ถา HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยาง
ถูกตอง จะเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
USB เช่ือมตออยูกับ HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนา
ตามที่แสดงใหเห็นดานลาง
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121

ปดเคร่ืองไมถูกตอง

สาเหตุ: มีการปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใช HP Photosmart
หากปดเครื่อง HP Photosmart โดยปดสวิตชที่แผงเตารับหรือปดสวิตชท่ี
ผนัง เครื่องอาจไดรับความเสียหาย

วิธีแกไข: ควรกดปุม เปด ที่แผงควบคุมของเครื่อง HP Photosmart เพ่ือ
เปดปดเครื่อง

การขาดการสื่อสารสองทาง

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
วิธีแกไข: การดูจอแสดงผลบน HP Photosmart หากจอแสดงผลวาง
เปลาและไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเคร่ือง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊ก
ไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดเช่ือมตอกับ HP Photosmart
วิธีแกไข: ถาไมไดตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร สาย USB ตองตอกับ
HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามท่ีแสดงในภาพดาน
ลาง
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 121

ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
ตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
• พิมพไมได
• ตลับบรรจุหมึกไมถูกตอง
• ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมึกนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทำงาน โปรดเปลี่ยน

ตลับบรรจุหมึก
• ปญหาตลับบรรจุหมึก
• ตลับบรรจุหมึกไมมีหมึก
• การจายหมึกพิมพลมเหลว
• การจายหมึกผิดพลาด
• ตลับบรรจุหมึกหมดอายุ
• ตลับบรรจุหมึกใกลหมดอายุ
• หมึกพิมพท่ีไมใชของ HP
• หมึกพิมพของแท HP ถูกใชงาน
• หัวพิมพติดขัด
• หัวพิมพไมทำงาน
• การปรับตำแหนงลมเหลว
• ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกในเร็วๆ นี้
• การดูแลรักษาตามตาราง
• ใสตลับบรรจุหมึกผิด
• ไมมีตลับบรรจุหมึก ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วิธีแกไข: หากในถาดปอนกระดาษมีกระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะปรับตำแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับเทียบคาดังกลาวลมเหลว
ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
จากนั้นปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผล
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พิมพไมได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมึกหมด

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพื่อใหสามารถพิมพงานได

HP Photosmart จะไมพิมพตอจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
หยุดงานพิมพทั้งหมด

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

ตลับบรรจุหมึกไมถูกตอง

สาเหตุ: ไดมีการติดตั้งตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับที่ถูกตองสำหรับ
HP Photosmart หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซ้ือใหมสำหรับตลับ
บรรจุหมึกทั้งหมดที่ HP Photosmart สนับสนุน คุณสามารถดูไดจาก
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วิธีแกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมึกนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทำงาน โปรดเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ: ไดมีการติดตั้งตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วิธีแกไข: ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับที่ถูกตองสำหรับ
HP Photosmart หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซ้ือใหมสำหรับตลับ
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บรรจุหมึกทั้งหมดที่ HP Photosmart สนับสนุน คุณสามารถดูไดจาก
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วิธีแกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ปญหาตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้สูญหายหรือเสียหาย

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ แต
คุณยังไดรับขอความนี้หลังจากทำความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมึกแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกยังอยูภายใต
เง่ือนไขการรับประกันและยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันท่ีสิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109
• “การทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก” ในหนา 114
• “ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก” ในหนา 193
• “รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 119
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ตลับบรรจุหมึกไมมีหมึก

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมึกหมด

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ดวยตลับใหม

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

การจายหมึกพิมพลมเหลว

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง HP Photosmart ไม
สามารถพิมพตอไปได

วิธีแกไข: ปดเครื่อง HP Photosmart แลวถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นให
รอ 10 วินาที แลวเสียบปลั๊กไฟกลับเขาที่เดิม และเปดเครื่อง

หากคุณยังคงไดรับขอความนี้ ใหจดรหัสขอผิดพลาดที่ใหไวในขอความ แลว
ติดตอศูนยบริการของ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

การจายหมึกผิดพลาด

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุถูกนำออกไประหวางการดูแลรักษา

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบุไปเปนตลับบรรจุหมึกอันกอน
ระหวางขั้นตอนการดูแลรักษา หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการดูแลรักษา คุณ
สามารถใสตลับบรรจุหมึกตลับใหมได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

ตลับบรรจุหมึกหมดอายุ

สาเหตุ: หมึกในตลับบรรจุหมึกนี้หมดอายุแลว

วิธีแกไข: ตลับบรรจุหมึกแตละตลับจะมีวันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงค
ในการแจงวันหมดอายุคือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพื่อรับประกัน
คุณภาพหมึกพิมพ เม่ือคุณไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหมดอายุ ให
ถอดและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุจากนั้นจึงปดขอความดังกลาว คุณ
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ยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตองเปล่ียนตลับบรรจุหมึก โดยใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำบน HP Photosmart หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุ
หมึกที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ HP ขอแนะนำใหเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึกที่หมดอายุแลว HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของตลับ
บรรจุหมึกที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอัน
เปนผลจากการใชหมึกพิมพที่หมดอายุจะไมอยูภายใตการรับประกัน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

ตลับบรรจุหมึกใกลหมดอายุ

สาเหตุ: หมึกในตลับหมึกพิมพนี้ใกลหมดอายุ

วิธีแกไข: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาใกลหมดอายุแลว

ตลับบรรจุหมึกแตละตลับมีวันหมดอายุ วันหมดอายุมีขึ้นเพ่ือปองกันระบบ
การพิมพและเพื่อใหแนใจวาหมึกพิมพมีคุณภาพ เมื่อทานไดรับขอความ
ระบุวาตลับบรรจุหมึกหมดอาย ุใหนำตลับบรรจุหมึกท่ีหมดอายุนั้นออก แลว
จึงปดขอความ ทานสามารถดำเนินการพิมพตอไปไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับ
บรรจุหมึก โดยการปฏิบัติตามข้ันตอนบน HP Photosmart หรือขอความที่
ระบุวาตลับบรรจุหมึกหมดอายบุนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน เราขอแนะ
นำใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุHP ไมรับประกันคุณภาพหรือความ
นาเชื่อถือของหมึกพิมพที่หมดอายุแลว บริการหรือการซอมเคร่ืองที่เปนผล
มาจากการใชหมึกพิมพหมดอายุไมอยูภายใตการรับประกัน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

หมึกพิมพที่ไมใชของ HP
สาเหตุ: HP Photosmart ไดตรวจพบหมึกพิมพที่ไมใชของ HP
วิธีแกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมึกที่ระบุ

HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทำ
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง
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หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

หากคุณซ้ือตลับบรรจุหมึก HP ของแท โปรดดูท่ี
www.hp.com/go/anticounterfeit
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

หมึกพิมพของแท HP ถูกใชงาน
สาเหตุ: แสดงวามีการใชงานหมึกพิมพในตลับบรรจุหมึกของแทของ HP
นี้แลว

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบ ุหรือแตะ OK (ตกลง) เพื่อดำเนิน
การตอ

HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซ่ึงทำ
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

หัวพิมพติดขัด

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ
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วิธีแกไข: นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพมิพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณ

ข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

2. นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ซึ่งรวมถึงวัสดุหีบหอตางๆ
3. ปดเคร่ือง HP Photosmart แลวเปดอีกครั้ง
4. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หัวพิมพไมทำงาน

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง HP Photosmart ไม
สามารถพิมพตอไปได

วิธีแกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

การปรับตำแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วิธีแกไข: หากในถาดปอนกระดาษมีกระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมีการปรับตำแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตำแหนงดังกลาว
ไมทำงาน ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตำแหนง
ไมทำงาน แสดงวาตัวเซ็นเซอรอาจเสีย

โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที:่
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www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: หัวพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วิธีแกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกในเร็วๆ นี้

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย และอาจตองเปลี่ยน
ใหมโดยเร็ว

วิธีแกไข: คุณอาจทำการพิมพตอไปไดในระยะเวลาสั้นๆ ดวยหมึกที่เหลือ
อยูในชุดหัวพิมพ เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบุ หรือปฏิบัติตามการแจงเตือน
บนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อดำเนินการตอ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

การดูแลรักษาตามตาราง

สาเหตุ: HP Photosmart ดำเนินข้ันตอนการดูแลรักษาตามระยะเวลา
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด

วิธีแกไข: ใสกระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 ลง
ไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือ
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดำเนินการตอ

ใสตลับบรรจุหมึกผิด

สาเหตุ: ไดมีการติดตั้งตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วิธีแกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP Photosmart เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกใน
ตลับบรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ
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ในการแกไขขอผิดพลาดนี ้ใหเปลี่ยนหมึกพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมึกพิมพ
ที่สงมาพรอมกับเครื่องพิมพ HP Photosmart
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

ไมมีตลับบรรจุหมึก ติดตั้งไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย

วิธีแกไข: ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตำแหนงแลว

สาเหตุ: ไมมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือติดตั้งไมถูกตอง

วิธีแกไข: ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตำแหนงแลว หากยังแกปญหาไมได ใหทำ
ความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับบรรจุหมึก

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109
• “การทำความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก” ในหนา 114

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกเสียหรือออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วิธีแกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ แต
คุณยังไดรับขอความนี้หลังจากทำความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมึกแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที:่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

สาเหตุ: ไดมีการติดตั้งตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง
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วิธีแกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP Photosmart เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมี
กในตลับบรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี ้ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกท่ีเกิดปญหาโดยใชตลับ
บรรจุหมึกที่สงมาพรอมกับ HP Photosmart
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109
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13 การรับประกันและบริการของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสำหรับ
เครื่อง HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP Photosmart สำหรับการสง
• การบรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง

การรับประกัน
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับบรรจุหมึกถูกใชกับ
อุปกรณการพิมพของ HP ที่กำหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมกึ
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทำใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกนันานเทาที่หมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่
แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว:

สำหรับสำเนาของเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่
ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

การรบัประกันและบริการของ HP 193
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ขั้นตอนการสนับสนุน
หากทานประสบปญหา ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP Photosmart
2. เย่ียมชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสำหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตนี้
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
นี้
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับ HP Photosmart
• HP Photosmart ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับ

ปญหาทั่วๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเม่ือทานลงทะเบียน HP Photosmart
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พื้นท่ี และภาษา

กอนที่คุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP Photosmart หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญของ
บริษัทนั้น

หากตองการติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนโทร
ติดตอ:
1. ตรวจสอบวา

a. HP Photosmart เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับบรรจุหมึกที่กำหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเคร่ือง HP Photosmart
a. ปดเครื่อง HP Photosmart โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP Photosmart
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP Photosmart ใหม
d. เปดเครื่อง HP Photosmart โดยกดปุม เปด
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3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว
คลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP เพื่อตรวจดูขอมูลที่อัพเดตหรือขอแนะนำการแกไข
ปญหาเบื้องตนสำหรับ HP Photosmart

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาที่ฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้
a. จดชื่อเครื่อง HP Photosmart ตามที่ปรากฎบนแผงควบคุม
b. การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทำสำเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสำหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
e. เตรียมหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ซึ่งจะอยูท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ HP Photosmart หมายเลขผลิตภัณฑ
เปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

5. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP Photosmart ในขณะ
ท่ีโทรศัพท

หัวขอท่ีเกี่ยวของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 105

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
สำหรับรายการหมายเลขโทรศัพทใหบริการสนับสนุน โปรดดูไดท่ีเอกสารประกอบที่มา
กับเครื่อง
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิ
ฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปท่ี www.hp.com/support โดย
มีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP 195
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การโทรศัพทติดตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
HP Photosmart กรุณาเตรยีมขอมูลเหลานี้ใหพรอม
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP Photosmart)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP Photosmart)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคำถามเหลานี้

• เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
• ทานสามารถทำใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
• ทานเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่ม

เกิดปญหานี้หรือไม
• มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง HP Photosmart

ถูกเคลื่อนยาย)

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ
HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพื่อรับ
ทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู “การ
บรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง” ในหนา 199

HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 197
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การเตรียมเคร่ือง HP Photosmart สำหรับการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยังจุดขายที่คุณตองสง
HP Photosmart เพื่อรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนำส่ิงของตอไปนี้ออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP Photosmart

ขอควรระวัง เครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย
เก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภยัจนกวาเครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยน
แทนจะมาถึง

• กระดาษใดๆ ที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ
• นำตนฉบับใดๆ ท่ีคุณวางไวใน HP Photosmart ออก
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ
• การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก

การดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับวิธีที่ทานควรดูแลระบบจาย
หมึกพิมพเพื่อปองกันไมใหหมึกพมิพรั่วซึมอยูใน HP Photosmart ระหวางการจัดสง
ฝายสนับสนุนอาจแนะนำใหทานเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม
ถาทานไดรับ HP Photosmart ใหม โปรดอานขั้นตอนตางๆ ในกลองเพ่ือดูขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ HP Photosmart ใหมจะมีตลับหมึกพิมพท่ี
ทานสามารถใชเพือ่ติดต้ังในเครื่องของทานเพ่ือปองกันไมใหหมึกร่ัวซึมในระหวางการ
จัดสง

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 197

หัวขอที่เกี่ยวของ
“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 109

การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกกอนนำ HP Photosmart ไปซอม

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สำหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 197

ขอควรระวัง ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP Photosmart ออกกอนที่จะปฏิบัติข้ัน
ตอนเหลานี้
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วิธีการถอดฝาครอบแผงควบคุม
1. กดปุม เปด เพ่ือปดเคร่ือง HP Photosmart
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP Photosmart อยาสงสายไฟมา

กับเครื่อง HP Photosmart
3. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปนี้

a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. ใชปลายน้ิวงัดฝาครอบแผงควบคุมออก

4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
HP Photosmart

ขอควรระวัง เคร่ือง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยนแทนอาจไมมีฝาครอบแผง
ควบคุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในที่ปลอดภยั และเมื่อ
เครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผงควบ
คุมกลบัเขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพื่อใชฟงกชันตางๆ
ของแผงควบคุมบนเครื่อง HP Photosmart ที่เปลี่ยนแทน
หมายเหตุ สำหรับวิธีการประกอบแผนชื่อปุมบนแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart เครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยนแทน
อาจมาพรอมกับคำแนะนำสำหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ

การบรรจุ HP Photosmart ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหลังจากทานเตรียมจัดสง HP Photosmart
การบรรจุ HP Photosmart ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP Photosmart เพื่อการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกบัอุปกรณสำหรับเปลี่ยน

การบรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง 199
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดมิ โปรดใชวัสดุหีบหออืน่ท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงทีเ่กิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปนี้ลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชำรุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

• สำเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซือ้เพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานที่สามารถติดตอไดในระหวางวัน
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14 ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP Photosmart มีอยูใน
สวนน้ี
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบทีม่าพรอมกับ HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคสำหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอนี ้สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบทีม่าพรอมกับ HP Photosmart

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกำหนดเกี่ยวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก † ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

กระดาษ Legal 20 ถึง 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

การด น้ำหนักสูงสุดคือ 110
ปอนด (200 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 10 แผน 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 20 แผน 15 หรือนอยกวา ไมระบุ

ปาย ไมระบุ สูงสุด 20 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 5 x 7 น้ิว
(13 x 18 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 25 สูงสุด 20 แผน
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ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก † ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษภาพถาย 8.5 x 11
นิ้ว (216 x 279 มม.)

ไมระบุ สูงสุด 20 แผน 10 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่คณุใชมีผลตอความจขุองถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนำใหคุณหมั่นนำ
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

* ความจุสูงสุด

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
• พิมพขาวดำไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
• พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอรดวย

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาดพาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
• รอบการทำงาน: พิมพได 3000 แผนตอเดือน

ความละเอียดในการพิมพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 63

จำนวนการพิมพของตลับบรรจุหมึก
เขาไปที ่www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสยีงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปที:่ www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภัณฑน้ี จำนวนวัสดุไดถูกจำกัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ท่ีสุดในขณะที่ยังรักษาสภาพการทำงานและความสม่ำเสมอในการทำงานไดอยางเหมาะ
สม วัสดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่องมือพื้นฐาน ช้ิน
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สวนท่ีมีความสำคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเรว็เพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสำหรับ HP inkjet
• ประกาศเกี่ยวกับ Energy Star®
• วิธีการดูแลวัสดุแบบพิเศษ
• Attention California users
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทำจากพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกำกับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนำไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล
HP นำเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญที่สุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนำผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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โครงการรีไซเคิลวัสดุสำหรับ HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดำเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนำตลับหมึกพิมพมารไีซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

ประกาศเกี่ยวกับ Energy Star®
ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ไมทำใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทำงานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ ผลิตภัณฑนี้ได
มาตรฐานของ ENERGY STAR โครงการอาสาสมัครท่ีกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาอุปกรณสำนักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการใหบริการที่จดทะเบียนของสหรัฐของ U.S.
EPA ในฐานะหุนสวนของ ENERGY STAR HP ไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ีใหตรงตาม
แนวทาง ENERGY STAR สำหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเย่ียมชมท่ีเว็บไซต
www.energystar.gov

วิธีการดูแลวัสดุแบบพิเศษ
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม-แมงกานีสไดออกไซดท่ีอยูในชุดแผงวงจร
ไฟฟาหลักซึ่งอาจตองการการดูแลเปนพิเศษจนกวาจะหมดอายุการใชงาน

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material.
Special handling may apply. For more information, go to the following
Web site:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Battery disposal in the Netherlands

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.   
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Battery disposal in Taiwan
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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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ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Noise emission statement for Germany
• Toxic and hazardous substance table
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Photosmart D7200 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สำหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0710 อยาจำสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart D7200 series อื่นๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (CC975A 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.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Toxic and hazardous substance table

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 D7200 series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY 
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 

 

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0710-rel.1.0 

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127, USA 

 

declares, that the product 
 

Product Name: HP Photosmart D7200 Series (CC975A,B,C,D,E) 

Regulatory Model:4) SDGOB-0710 

Product Options: ALL 

Power Adapter: 0957-2230 
 

conforms to the following Product Specifications: 
 

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
IEC 60825-1 Ed. 1.2: 2001 / EN 60825-1 + A2 + A1: 2002 (LED)  
GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 +A1:2000 +A2:2002 / EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 Class B 3) 

CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 Class B3)  

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 

 

Supplementary Information: 

1. The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage 
Directive 73/23/EEC and carries the CE-Marking accordingly 

2. 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 

3. The product was tested in a typical configuration. 

4. For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should 
not be confused with the product name or the product number(s). 

 

San Diego, CA, USA 
15 September, 2006  

For Regulatory Topics only, contact: 
European Contact:   Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 
  Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 
USA Contact:  Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, San Diego, (858) 655-4100 
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สัญลักษณ/ตัวเลข
(สหภาพยุโรป)

Directive 2002/95/
EC 204

2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 77

4 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 77

802.3 ใชสาย, หนาการ
กำหนดคา 40

ีการแกไขปญหาเบื้องตน
ติด, กระดาษ 130
หัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง

130

B
Bluetooth

การต้ังคาการรักษาความ
ปลอดภัย 24

การพิมพจาก
คอมพิวเตอร 26

การรับรองรหัสผาน
24

ความสามารถในการเขา
ถึง 24

เชื่อมตอกับ
HP Photosmart
22

Bluetooth, หนาการ
กำหนดคา 42

C
customer support

การรับประกัน 196

D
declaration of

conformity
European Economic

Area 209
United States 210

E
EWS. ด ูเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝงตัว

H
hostname 43
HP Photosmart

สงรูปภาพ 92

I
IP

การตั้งคา 37
ท่ีอยู 41
แอดเดรส 40

R
regulatory notices

declaration of
conformity
(European
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209

declaration of
conformity
(U.S.) 210

S
Store Demo (สาธิตการใช
งาน) 20

T
Tips Slideshow (สไลด
โชวขอแนะนำ) 20

U
URL 40

ก
กระดาษ

การใส 50
ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 179

ขนาดท่ีแนะนำสำหรับ
การพิมพ 61

ขอแนะนำ 124
ความกวางไมถูกตอง

179
ติด 58, 124, 130,

169, 179
ประเภทกระดาษที่แนะ
นำ 47

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 50

ประเภทกระดาษไมถูก
ตอง 179

ปอนกระดาษผิด 179
ปอนกระดาษไมได

150
ลักษณะเฉพาะ 201
เลือก 47
ไมมี 178

กระดาษ A4, การใส 51
กระดาษ legal

การใส 51
ลักษณะเฉพาะ 201
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กระดาษ letter
การใส 51
ลักษณะเฉพาะ 201

กระดาษภาพถาย
การใส 53
ลักษณะเฉพาะ 201

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
การใส 53
ลักษณะเฉพาะ 201

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 53

การกลับไปใชการตั้งคาที่
กำหนดโดยโรงงาน 20

การกำหนดคาซอรส (แบบ
ใชสาย 802.3) 41

การขจัดหมึกออกจากผิว
หนังและเสื้อผา 116

การจัดสงเคร่ือง 198
การดูแลรักษา

การกลับไปใชคาดี
ฟอลตท่ีกำหนดโดยโรง
งาน 20

จัดระบบเครื่องพิมพ
112

ทำความสะอาดหัว
พิมพ 113

รายงานการทดสอบ
เครื่อง 105

การตั้งคา
การเรียกคืนคาดีฟอลต

35
ประเทศ/ภูมิภาค 17
ภาษา 17
เครือขาย 34
เมนู 11

การตั้งคาการพิมพ
ความละเอียด 63
ความเร็ว 63

คุณภาพ 63
ประเภทกระดาษ 62

การตั้งคาดีฟอลต
การกลับไปใช 20

การตั้งคาดีฟอลต, การเรียก
คืน 35

การตั้งคาเครือขายข้ันสูง
36

การติดตั้งซอฟตแวร
ติดตั้งใหมอีกคร้ัง 134
ถอนการติดต้ัง 134
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 131

การติดตั้งสายเคเบลิ
USB 129

การพิมพ
2 หรือ 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน 77

การกลับดานรูปภาพ
79

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 150

ขอบไมถูกตอง 158
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 142,
143

งานพิมพท่ีผิดสวน
145

งานพิมพพิเศษ 69
จากคอมพิวเตอร 59
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 59

ฉลาก 81
ซองจดหมาย 81
ตัวเลือกการพิมพ 60,

66
ท่ีอยู 81
บนกระดาษภาพถาย

70
ภาพตัวอยาง 65

ภาพถายแบบไมมีขอบ
69

ยกเลิกงาน 83
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 105

รูปเลม 75
ลักษณะเฉพาะ 202
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 79

หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 73

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดียว 77

เอกสารที่พิมพออกมาวาง
เปลา 159

แกไขลำดับให ถูก
ตอง 78

แผนใส 80
โปสเตอร 81

การพิมพสองดาน 73,
75

การพิมพแบบรูปเลม 75
การรักษาความปลอดภัย

Bluetooth 42
อะแด็ปเตอร

Bluetooth 24
เครือขาย, กุญแจ

WEP 32
การรับประกัน 193, 196
การรีไซเคิล 204
การวางกระดาษแนวตั้ง

64
การวางกระดาษแนวนอน

64
การสนับสนนุทาง
โทรศัพท 195

การสั่งซื้อ
ตลับบรรจุหมึก 119
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

119
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การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
109

การเรียกคืนคาดีฟอลตของ
เครือขาย 35

การเรียกดูภาพถาย 19
การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 169

การแกไขปญหาเบื้องตน
Printer Not Found

(ไมพบเคร่ืองพิมพ)
140

การติดตั้งฮารดแวร
127

การปรับตำแหนง
เคร่ืองพิมพ 130

การพิมพ 150
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 168

ชื่อไฟลปรากฏเปนคำที่
ไมมีความหมาย
167

ติด, กระดาษ 58
ปญหาดานการสื่อสาร

121
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

142, 143
ผูใชรายอื่นบนเครือขาย
สามารถเขาถึงการด
หนวยความจำ 167

ภาษา, แสดงผล 130
ระบบไฟล 160
สายเคเบิล USB 129
ไมพบไฟลหรือ
รายการ 168

ไมสามารถคนหา
อุปกรณ 138

การใชรวมกัน 33
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Mac 29
Windows 29

การใส
กระดาษ A4 51
กระดาษ legal 51
กระดาษ letter 51
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 51

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 53
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x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 53

ฉลาก 56
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บัตรดัชนี 54
บัตรอวยพร 56
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รีด 56

แผนใส 56
การดหนวยความจำ

HP Photosmart ไม
สามารถอานขอมูล
161
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อานขอมูล 161
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เหลว 166
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คอมพิวเตอร 94
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เหลว 165
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เกิดขอผิดพลาด 164

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 174

ชองเสียบการด 85
ภาพถายหายไป 171
วิดีโอหายไป 172
อีเมลภาพถาย 92

เขาใชงานไมได 164
เสียบ 94
เอาออก 166
แลกเปลี่ยนภาพถาย

92
ไฟลท่ีอานไมได 171

เกตเวย, การต้ังคาดีฟอลต
41
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สาย 802.3) 41
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ขอบ

ขอความหรือภาพถูกตัด
ออก 158

ไมถูกตอง 156
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194
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ถูกตัดออก 158
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ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 201

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 202

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
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โทนสี 65

คาดีฟอลตท่ีกำหนดโดยโรง
งาน, กลับไปใช 20

เครือขาย
การตั้งคาขั้นสูง 36
การเรียกคืนการต้ังคา

35
ประเภทการเชื่อมตอ

40

สถานะ: 40
อัพเกรด 34

เครื่องฉายแผนใส, การ
พิมพ 80

เครื่องพิมพ, จัดระบบ
112

เครื่องพิมพดีฟอลต, ต้ัง
เปน 60

จ
จอสี 9
จอแสดงผล

ภาวะพัก 10
ไอคอน 10

จัดระบบเครื่องพิมพ 112

ฉ
ฉลาก

การใส 56
ลักษณะเฉพาะ 201

เฉดส,ี การเปลี่ยนลักษณะใน
การพิมพ 65

ช
ช่ือบริการ mDNS 40
ช่ืออุปกรณ (Bluetooth)

42
ช่ือโฮสต 40
ช่ือไฟลไมถูกตอง 173
เชื่อมตอ

การเชื่อมตอเครือขาย
แบบใชสาย (อีเธอ
รเน็ต) 30

ซ
ซองจดหมาย

การใส 55
ลักษณะเฉพาะ 201

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 59

ซับเน็ตมาสก 41
เซิรฟเวอร DNS (แบบใช
สาย 802.3) 41

ด
ดูภาพตัวอยางงานพิมพ

65
ดูแลรักษา

การเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึก 109

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 107

ตั้งคาโหมด FEMP
117

ต
ตลับบรรจุหมึก

การจายผิดพลาด 186
การสั่งซื้อ 119
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 130

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 183, 191

ขอแนะนำ 123
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 107

ทำความสะอาดแถบ
114

ลมเหลว 186
หมดอายุ 186, 187
หมึกพิมพ HP ถูกใช
งาน 188

หมึกพิมพที่ไมใชของ
HP 187

หายไป 185
เปลี่ยน 109
เปลี่ยนในเร็วๆ นี้ 190
เสียหาย 185
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ไมถูกตอง 184, 190,
191

ไมมีหมึก 186
ตลับหมึกพิมพ

หมึกพิมพเหลือนอย
159

ตั้งคา
ตัวเลือกการพิมพ 60,

66
ตาแดง, แก 96
ติด, กระดาษ 58, 130
ติดตั้งซอฟตแวร, วิธีการแก
ไขปญหาเบื้องตน 126

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 134

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

134

ท
ทำ ความสะอาด

หัวพิมพ 113
แถบตลับบรรจุหมึก

114
ท่ีอยู MAC 40
ท่ีอยู Media Access

Control (MAC) 40
ท่ีอยู, การพิมพ 81
ท่ีอยูฮารดแวร (แบบใชสาย

802.3) 40
แท็บช็อตคัตการพิมพ 66
โทนสี, การเปลี่ยนลักษณะใน
การพิมพ 65

โทรสาร
ความกวางกระดาษไมถูก
ตอง 179

ระดับเสียง 18
เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ำ 142,
143

โทรสารที่พิมพออกมามี
คุณภาพต่ำ 142, 143

บ
บริการ

ติดตอ 194
บัตรอวยพร, การใส 56
บันทึก

ภาพลงในคอมพิวเตอร
94

ป
ประกาศขอบังคับ

Directive 2002/95/
EC 204

จีน 204
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 207

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กำหนด 17

ประเภทกระดาษ 62
ประเภทการเชื่อมตอที่
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 29

อะแดปเตอร
Bluetooth 22

ประเภทของการเชื่อมตอท่ี
รองรับ
อีเทอรเน็ต 22

ปรับขนาดภาพ
ปุม 96
ภาพถาย 96

ปล๊ัก RJ-45 31, 43

ปญหา
การพิมพ 150
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 168

ปญหาดานการสื่อสาร
การขาดการสื่อสารสอง
ทาง 182

การทดสอบลมเหลว
180

ปญหาเกี่ยวกับการเช่ือมตอ
HP All-in-One ไมทำ
งาน 127

ไมพบอุปกรณ 181
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณภาพการพิมพต่ำ
143

หมึกพิมพเปอน 142
ปดเครื่องไมถูกตอง 182
ปุม, แผงควบคุม 9
โปสเตอร 81

ผ
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

การซื้อ 119
แผงควบคุม

คุณลักษณะ 9
ปุม 9
ภาพรวม 8

แผนใส
การใส 56
ลักษณะเฉพาะ 201

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การรับประกัน 193

พ
พิมพ

ขอบไมถูกตอง 156
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คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 146,
148

ฉลากซีดี/ดีวีดี 72
ซองจดหมายพิมพไมถูก
ตอง 151

สีซีดจาง 147
หนาเว็บ 82
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 154

เคร่ืองไมทำงาน 154
เรียงลำดับหนากลับ

156
เสนร้ิวตามแนวตั้ง

149
แบบไมมีขอบลมเหลว

151
แพ็กเกตทั้งหมดที่สง (แบบ
ใชสาย 802.3) 41

แพ็กเกตทั้งหมดที่ไดรับ
(แบบใชสาย 802.3)
42

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 173
รูปแบบที่ไมถูก
สนับสนุน 172, 173

อานไมได 171
ไฟล Readme 126
ไฟลวิดีโอ

หายไป 172

ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
92

ครอบตัด 96
ตาแดง, แก 96

ปรับขนาดภาพ 96
ปรับความสวาง 96
พลิกภาพตามแนว
นอน 96

พิมพบนกระดาษภาพ
ถาย 70

พิมพแบบไมมีขอบ 69
หมึกพิมพพนกระจาย

160
หมุน 97
หายไป 171
อีเมล 92
เพ่ิมเฟรม 96
เพ่ิมเอฟเฟกตสี 96
เมนูของ photosmart

express 11
แลกเปลี่ยน 92

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การพิมพ 69

ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 69

ภาวะพัก 10
ภาษา, การกำหนด 17

ม
เมนู

การตั้งคา 11
วิธีใช 11

ไมมีกระดาษ 178

ย
ยกเลิก

ปุม 9
พิมพงาน 83

ร
รหัสผาน (Bluetooth)

42
รหัสผาน admin 40

รหัสผาน, เว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัว 40

ระดับหมึก
ไอคอน 10

ระดับหมึกพิมพ, การตรวจ
สอบ 107

ระดับเสียง, การปรับ 18
ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 195

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 105

รายงานการทดสอบเครื่อง
105

รีไซเคิล
ตลับหมึกพิมพ 204

รูปภาพ
ครอบตัด 96
ปรับขนาดภาพ 96
หมุน 97

ล
ลำดับหนา 78
ลิงค

การกำหนดคา 41
ความเร็ว 36

เลือกกระดาษ 47

ว
วัสดุพิมพ. ดู กระดาษ
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การติดตั้งซอฟตแวร
131

การวัดคาท่ีไมถูกตอง
130

ไฟล Readme 126
วิธีใช

เมนู 11
เวอรชันของเฟรมแวร 40
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เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
การต้ังรหัสผาน 40
การเขาถึงโดยใชเว็บเบ
ราเซอร 38

ส
สถานะ, เครือขาย 40
สภาพแวดลอม

โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 202

สาย USB
การขาดการสื่อสาร

182
สายเคเบิลอีเธอรเน็ต

CAT-5 31
สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด

79
สิ่งพิมพท่ีผนึกลงบนเสื้อยืด.
ดู ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด

สี
หมน 147
เลอะ 145

เสียง, การปรับระดับ 18
เสียหาย, ตลับบรรจุหมึก

185
แสดงผล

เปลี่ยนการวัดคา 130
เปลี่ยนภาษา 130

ห
หนาการกำหนดคา

802.3 ใชสาย 40
Bluetooth 42
ขอมูลท่ัวไป 40

หนาการกำหนดคาเครือ
ขาย 39

หนาจอการคนพบ
เครื่องพิมพ,
Windows 33

หนาเว็บ, พิมพ 82
หมายเลขโทรศัพท, การ
บริการลูกคา 194

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผิวหนังและเสื้อผา 116

หมึกพิมพ
พนกระจายอยูดานใน

HP Photosmart
160

เปลี่ยนในเร็วๆ นี้ 190
เวลาใหหมึกพิมพแหง

178
เหลือนอย 159
ไมมีหมึก 186

หมึกพิมพเปอน, โทรสาร
142

หมุนภาพถาย 97
หยุด

พิมพงาน 83
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 196

หัวพิมพ
ติดขัด 188
ทำ ความสะอาด 113
ไมทำงาน 189

หัวพิมพ, สิ่งกีดขวาง 130
หัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง 130
หายไป

ตลับบรรจุหมึก 185

อ
อัพเกรดสูเครือขาย 34
อุปกรณ

ไมตอบสนอง 151
ไมพบ 181

แอดเดรสอุปกรณ
(Bluetooth) 42
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