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1 ขอมลูเบือ้งตนของผลติภณัฑ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● ภาพรวมผลิตภัณฑ

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● ซอฟตแวรของผลิตภัณฑที่สนับสนุน
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การเปรยีบเทียบผลติภณัฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคุณสมบัติดังน้ี

HP LaserJet M1319 MFP

● พมิพกระดาษขนาด Letter ดวยความเร็วถงึ 19 หนาตอนาท ี(ppm) และขนาด A4 ดวยความเร็วถึง 18 ppm

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● การพิมพสองดาน (พมิพสองหนา) ดวยตนเอง, การรับแฟกซ และการทาํสําเนา

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอรตหโูทรศัพท 1 พอรต

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

● พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 2 พอรต

● หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 32 MB

● อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ทีใ่สกระดาษไดถึง 30 แผน

● หโูทรศพัทในตัว
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
การพมิพ ● พมิพหนาขนาด Letter ดวยความเร็วสูงสุด 19 ppm และหนาขนาด A4 ดวยความเร็วสูงสุด 18 ppm

● พมิพดวยความละเอียด 600 จุดตอนิว้ (dpi) และ FastRes 1200 dpi

● การตั้งคาทีป่รับแตงไดเพื่อคณุภาพการพมิพสูงสุด

การทาํสาํเนา ● ทาํสําเนาดวยความละเอียด 300 จุดตอนิว้ (dpi)

การสแกน ● การสแกนทกุโทนสีความละเอียด 600 พกิเซลตอนิว้ (ppi)

แฟกซ ● ความสามารถดานแฟกซทีม่ีคุณสมบัตกิารใชงานครบครันตามมาตรฐานแฟกซ V.34 ประกอบดวยสมุด
โทรศัพท และการหนวงเวลาแฟกซ

หนวยความจาํ ● มีหนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 32 เมกะไบต (MB)

การจดัการกระดาษ ● ถาดปอนกระดาษหลักใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษไดถงึ 100 แผน

คณุสมบตัขิองไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● FastRes 1200 ที่มีคณุภาพการพิมพ 1200 จุดตอนิ้ว (dpi) สําหรับการพมิพขอความและภาพในงานธรุกจิ
ดวยความรวดเร็วและมีคณุภาพสูง

การเชือ่มตออนิเตอรเฟส ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11

การพมิพแบบประหยดั ● การพิมพแบบ N-up (พมิพงานมากกวาหนึง่หนาในกระดาษหนึง่แผน)

● การตั้งคาโหมดประหยดัผงหมึกที่ใชผงหมึกนอยกวา

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

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่ใชไดกบัผูอานคูมือโดยใชโหมดขอความตัวอักษร

● ตดิตัง้และใสตลับหมึกพมิพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว
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ภาพรวมผลติภณัฑ

ภาพดานหนา

1

2

3

4
5

9

7

8

6

1 ถาด 1

2 ถาดปอนกระดาษหลัก

3 ถาดกระดาษออก

4 ถาดกระดาษออกของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

5 ถาดกระดาษเขาของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

6 กานปรับสื่อของ ADF

7 แผงควบคมุ

8 หโูทรศัพท

9 สลักชองใสตลับหมึกพิมพ

ภาพดานหลงัเครือ่งพมิพ

10

11 12

13

10 พอรตแบบเชื่อมประสาน

11 Kensington lock

12 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

13 ชองเสียบสายไฟ

4 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ THWW



พอรตอินเตอรเฟซ

ผลิตภัณฑมีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูง พอรตแฟกซและโทรศัพท และพอรตหูโทรศัพท

2

1

3

1 พอรตหูโทรศพัท

2 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

3 พอรตสําหรับแฟกซ

ทีต่ัง้ของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเคร่ือง
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ระบบปฏบิตัิการที่สนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32 บิต)

● Windows Vista (32 บิต)

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนทีสู่งกวา

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

● Windows XP (64 บิต)

● Windows Vista (64 บิต)

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิตและ 64 บิต)

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

ซอฟตแวรทีม่าพรอมกบัผลติภณัฑ

คุณมีตวัเลือกหลายตัวเลือกเพ่ือดําเนินการติดตั้งที่แนะนํา การตดิตั้งอยางงายจะทําการตดิตั้งดวยการใชคาเร่ิมตน การติดตัง้
ขั้นสูงใหคณุสามารถดูขอตกลงในการอนุญาตใชงานและคาเร่ิมตนได

การตดิต้ังอยางงายสําหรบั Windows
● ไดรเวอร HP

◦ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

◦ ไดรเวอรการสแกน

◦ ไดรเวอรแฟกซ

● ซอฟตแวร HP MFP

◦ โปรแกรม HP LaserJet Scan

◦ โปรแกรม PC Fax Send

◦ โปรแกรม HP Toolbox

◦ โปรแกรมถอนการติดตัง้

● โปรแกรมอ่ืนๆ

◦ Readiris OCR (ไมไดติดตัง้ไรวมกับซอฟตแวรอ่ืน และจําเปนตองติดตั้งแยกตางหาก)

การตดิต้ังขัน้สงู

การติดตั้งขั้นสูงรวมคุณสมบัตทิั้งหมดของการตดิตั้งอยางงาย HP Customer Participation Program สามารถเลือกได

ซอฟตแวร Macintosh

● HP Product Setup Assistant

● HP Uninstaller

● ซอฟตแวร HP LaserJet

◦ HP Scan

◦ HP Director

◦ โปรแกรม Scan to e-mail

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ

เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows และ Macintosh ที่ชวยใหคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกับ
เคร่ืองพิมพได โดยซอฟตแวรน้ีเรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คุณลักษณะ
ตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชนัลาสุดไดที่ www.hp.com/support/ljm1319 โปรแกรมการติดตั้งสําหรับ
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบการเชือ่มตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุด โดยขึ้น
อยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

THWW ซอฟตแวรของผลิตภัณฑที่สนับสนุน 7

http://www.hp.com/support/ljm1319


8 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ THWW



2 แผงควบคมุ

● ภาพรวมแผงควบคมุ

● เมนูแผงควบคุม
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ภาพรวมแผงควบคมุ

2 3 41
1 ปุมควบคมุการสงแฟกซ ใชปุมควบคมุการสงแฟกซในการปรับเปล่ียนคาสําหรับสงแฟกซทีใ่ชงานบอย

2 ปุมตวัเลขและตวัอกัษร ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรเพือ่พิมพขอมูลลงในหนาจอแผงควบคมุของเครื่อง และกดหมายเลขโทรศพัททีต่องการสงแฟกซ

3 ปุมควบคมุการตัง้คาและการยกเลกิ ใชปุมควบคมุเหลานี้เพือ่เลือกตัวเลือกตางๆ ของเมน ูตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ และยกเลิกงานปจจุบัน

4 ปุมควบคมุการทาํสาํเนา ใชปุมตางๆ เหลานีเ้พือ่เปล่ียนคาเร่ิมตนตางๆ ทีใ่ชบอยและเร่ิมการทําสําเนา
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เมนูแผงควบคมุ

การใชเมนขูองแผงควบคมุ

ในการเขาถึงเมนูแผงควบคุม ใหใชขัน้ตอนตอไปน้ี

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามรายการตางๆ

● กด ตกลง เพ่ือเลือกตวัเลือกที่ตองการ

● กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการดําเนินการหรือกลับไปยังสถานะพรอม

เมนหูลกัของแผงควบคมุ

จากเมนูหลักของแผงควบคมุ จะมีเมนูตอไปน้ี:

● ใชเมนู สถานะการสงแฟกซ เพื่อแสดงรายการแฟกซทั้งหมดที่รอการสง, หรือแฟกซที่ไดรับแตกําลังรอเพ่ือพิมพ, สง
ตอ หรืออัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร

● ใชเมนู ฟงกชนัแฟกซ เพ่ือกําหนดคาฟงกชันตางๆ ของแฟกซ เชน การตั้งหนวงเวลาแฟกซ, การยกเลิกโหมด รบัไปที่
คอมพวิเตอร, การพิมพแฟกซที่พิมพกอนหนาซํ้าอีกคร้ัง หรือการพิมพแฟกซที่จัดเก็บอยูในหนวยความจํา

● ใชเมนู การตัง้คาการทาํสําเนา เพ่ือกําหนดการตั้งคาเร่ิมตนในการทําสําเนาทั่วไป เชน ความคมชัด, การเรียงลําดับ
หนา หรือจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ

● ใชเมนู รายงาน เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● ใชเมนู การตัง้คาแฟกซ เพ่ือกําหนดคาสมุดโทรศัพทของแฟกซ, ตัวเลือกของแฟกซขาออกและขาเขา และการตั้งคาพ้ืน
ฐานสําหรับแฟกซทั้งหมด

● ใชเมนู การตัง้คาระบบ ในการตั้งคาพ้ืนฐานของเครื่อง เชน ภาษา, คุณภาพการพิมพ หรือระดับเสียง

● ใชเมนู บริการ เพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตน, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปดใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคุณภาพงาน
พิมพ

หมายเหต:ุ ในการพิมพรายการโดยละเอียดของเมนูแผงควบคุมทั้งหมด ใหส่ังพิมพผังเมนู โปรดดทูี่ หนาขอมูล
ในหนา 126

ตาราง 2-1  เมนสูถานะการสงแฟกซ

รายการเมนู คาํอธบิาย

สถานะการสงแฟกซ แสดงการสงแฟกซทีร่อดําเนินการอยู และใหคณุสามารถยกเลิกการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยูได

ตาราง 2-2  เมนฟูงกชนัแฟกซ

รายการเมนู คาํอธบิาย

สงแฟกซภายหลัง ใหคุณสามารถสงแฟกซภายหลังได

หยดุรับไปทีค่อมพิวเตอร ยกเลิกการตั้งคา รบัไปทีค่อมพวิเตอร ทีท่าํใหคอมพวิเตอรสามารถอัปโหลดแฟกซปจจุบันทัง้หมดทีย่งัไมไดรับการ
พิมพ รวมทัง้แฟกซในอนาคตทัง้หมดที่เคร่ืองไดรับไปทีค่อมพิวเตอรได

พมิพแฟกซลาสุดซ้ํา พมิพแฟกซที่จัดเก็บในหนวยความจําของเคร่ืองซ้ํา
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รายการเมนู คาํอธบิาย

รับการเรียกเอกสาร ชวยใหเคร่ืองสามารถเรียกเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหนึง่ที่เปดใชการสงการเรียกเอกสารได

ลบแฟกซทีบ่ันทกึไว ลบแฟกซทัง้หมดทีบ่ันทกึไวในหนวยความจําของเครื่อง

ตาราง 2-3  เมนกูารตัง้คาการทาํสาํเนา

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

คณุภาพเริม่ตน ขอความ

ราง

ผสม

ฟลมถายรปู

รปูภาพ

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับคณุภาพของสําเนา

ความจาง/เขมเริ่มตน  ตัง้คาตัวเลือกความคมชัดเร่ิมตน

จาํนวนสาํเนาเริม่ตน (ระหวาง: 1-99) ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับจํานวนสําเนา

ยอ/ขยายเริม่ตน ตนฉบบั = 100%

A4 เปน Letter=94%

Letter เปน A4 = 97%

เตม็หนา = 91%

2 หนา/แผน

4 หนา/แผน

กาํหนดเอง: 25-400%

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารที่ทาํสําเนา

เรยีกคนืคาเริม่ตน  ตัง้คาสําเนาท่ีกาํหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ตาราง 2-4  เมนรูายงาน

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

หนาตวัอยาง   พิมพหนากระดาษทีแ่สดงคุณภาพการพิมพ

ตาราง 2-2  เมนฟูงกชนัแฟกซ (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

รายงานแฟกซ การยนืยนัแฟกซ ไมเคย

แฟกซทีส่งเทานัน้

รบัแฟกซ

แฟกซทัง้หมด

ตั้งคาวาตองการใหเคร่ืองพิมพรายงานการยนืยนัหลังจากการสง
หรือรับแฟกซสําเร็จหรือไม

รายงานขอผดิพลาดแฟกซ ทกุขอผดิพลาด

ขอผดิพลาดในการสง

ขอผดิพลาดในการรับ

ไมเคย

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องพิมพรายงานหลังจากการสงหรือรับแฟกซ
ลมเหลวหรือไม

รายงานการโทรลาสดุ  พิมพรายงานโดยละเอียดของการใชงานแฟกซคร้ังลาสุด ไมวาจะ
เปนการสงหรือรับแฟกซก็ตาม

รวมหนาแรก เปด

ปด

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องใสภาพยอของหนาแรกของแฟกซลงใน
รายงานดวยหรือไม

บนัทกึการใชงานแฟกซ พมิพบนัทกึเดีย๋วนี้

พมิพบนัทกึอตัโนมตัิ

พมิพบนัทกึเดีย๋วนี:้ พิมพรายการของแฟกซ 50 รายการลาสุดทีม่ี
การสงออกหรือไดรับโดยเครื่อง

พมิพบนัทกึอตัโนมตั:ิ เลือก เปด เพื่อใหพิมพรายงานหลังการสง
แฟกซทกุคร้ังโดยอัตโนมัต ิเลือก ปด เพือ่ปดคณุสมบัตกิารพิมพ
อัตโนมัติ

รายงานสมดุโทรศพัท  พิมพรายการหมายเลขการโทรดวนทีต่ั้งไวในเคร่ือง

รายการแฟกซทีล่็อค  พิมพรายการของหมายเลขโทรศัพททีถู่กบล็อกจากการสงแฟกซมา
ยังเครื่องนี้

รายงานแฟกซทัง้หมด  พิมพรายงานเกีย่วกบัแฟกซทัง้หมด

โครงสรางเมนู   พิมพตารางเมนแูผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแต
ละเมนู

รายงานการกาํหนด
คา

  พิมพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเครื่อง

ตาราง 2-5  เมนกูารตัง้คาแฟกซ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

หวัแฟกซ หมายเลขแฟกซของคณุ

ชือ่บรษิทั

 ตัง้คาขอมูลการระบุตัวตนทีจ่ะสงยงัเคร่ืองรับ

สมดุโทรศพัท การตัง้คาแตละรายการ เพิม่/แกไข

ลบ

แกไขหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมในสมุด
โทรศัพทของแฟกซ เคร่ืองสามารถรองรับรายชื่อสมุดโทรศพัทได 120
รายการ ซึง่เปนไดทัง้ชนิดรายบุคคลหรือรายการโทรกลุมกไ็ด

การตัง้คากลุม เพิม่/แกไขกลุม

ลบกลุม

ลบรายชือ่ในกลุม

ลบทัง้หมด  

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

การตัง้คาการสงแฟกซ ความละเอยีดเริม่ตน ละเอยีด

ละเอยีดพเิศษ

ภาพถาย

มาตรฐาน

ตัง้คาความละเอียดของเอกสารทีส่ง ภาพทีม่ีความละเอียดสูงจะมีจํานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึน้ จึงใหรายละเอียดไดมากขึน้ดวย ภาพทีม่ีความ
ละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิว้นอยลงและใหรายละเอียดนอยลง แต
ขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกนั

การเปลี่ยนการตั้งคาความละเอียดอาจมีผลตอความเร็วของแฟกซ

ความจาง/เขมเริม่ตน  ตัง้คาความเขมของแฟกซขาออก

โหมดการหมนุเลขหมาย โทน

พลัส

เลือกวาจะใหเคร่ืองใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

โทรซ้าํถาไมวาง เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซ้ําหากสายไมวางหรือไม

โทรซ้าํเมือ่ไมรับสาย เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซ้ําหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับ
ไมรับสาย

โทรซ้าํเมือ่การสือ่สารขดั
ของ

เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซ้ําไปยงัหมายเลขแฟกซของผูรับหาก
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารหรือไม

หมนุเลขหมายนาํหนา เปด

ปด

ระบุหมายเลขนําหนาทีจ่ะตองหมนุเมื่อทาํการสงแฟกซจากเครื่อง

ตรวจสอบสญัญาณหมนุ
หมายเลข

เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซ
หรือไม

ตาราง 2-5  เมนกูารตัง้คาแฟกซ (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คา การรบัแฟกซ โหมดการรบัสาย อตัโนมตัิ

ดวยตนเอง

ตัง้คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตวัเลือกดังตอไปนี:้

● อตัโนมตั:ิ เคร่ืองจะรับสายทีเ่ขาโดยอัตโนมัตเิมื่อครบจํานวนคร้ัง
ของกริ่งตามที่กาํหนดไว

● ดวยตนเอง : ผูใชจะตองกดปุม เร่ิมการสงแฟกซ หรือใชเคร่ือง
โทรศัพทสายพวงในการทําใหเคร่ืองรับสายเรียกเขานั้น

จํานวนเสยีงกริง่ตอบรบั (ระหวาง 1-9) ระบุจํานวนคร้ังของเสียงกร่ิงที่จะเกดิขึน้กอนแฟกซโมเดม็จะตอบรับ

ประเภทกริ่งรบัสาย ทกุกริง่

หนึง่ครั้ง

สองครัง้

สามครั้ง

สองครัง้และสามครั้ง

ชวยใหผูใชสามารถใชหมายเลขโทรศพัท 2 หรือ 3 หมายเลขกบัสาย
โทรศัพทสายเดียว แตละหมายเลขจะใหรูปแบบเสียงกร่ิงทีแ่ตกตางกนั
(ในระบบโทรศัพทที่มีบริการเสียงกร่ิงเฉพาะ)

● ทกุกริง่: เคร่ืองจะตอบรับสายทีเ่รียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึง่ครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ัง
เดยีว

● สองครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองครั้ง

● สามครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดงัสามครั้ง

● สองครัง้และสามครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิง
แบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง

โทรศพัทพวง เปด

ปด

เมื่อเปดใชคุณสมบัตนิี ้ผูใชสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ทีโ่ทรศพัท
พวงเพ่ือใหเคร่ืองตอบรับสายเรียกเขาทีเ่ปนสายแฟกซได

การตรวจสอบแบบเงยีบ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองรับแฟกซจากเครื่องแฟกซรุนเกาทีไ่มสงสัญญาณ
แฟกซเร่ิมตนซึ่งใชระหวางการสงแฟกซหรือไม

พอดกีบักระดาษ เปด

ปด

ยอแฟกซทีใ่หญกวาขนาด Letter หรือ A4 เพือ่ใหพิมพลงในหนาขนาด
Letter หรือ A4 ได หากตัง้คาคุณสมบัตินีเ้ปน ปด แฟกซทีใ่หญกวา
ขนาด Letter หรือ A4 จะถกูพิมพลงในกระดาษหลายหนา

ประทบัขอมลูบนแฟกซ เปด

ปด

ตัง้คาเคร่ืองเพื่อพมิพวันที ่เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และหมาย
เลขหนาลงในแฟกซทกุหนาทีเ่คร่ืองไดรับ

สงแฟกซตอ เปด

ปด

ตัง้คาเคร่ืองใหสงแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดตอไปที่เคร่ืองแฟกซอีกเคร่ือง
หนึง่

ตาราง 2-5  เมนกูารตัง้คาแฟกซ (ตอ)
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

 แฟกซทีถ่กูลอ็ค เพิม่รายการ

ลบรายการ

ลบทัง้หมด

แกไขรายการแฟกซทีถู่กบล็อคไว รายการโทรสารทีบ่ล็อคไวมไีดสูงสุด
30 หมายเลข เมื่อเคร่ืองไดรับสายจากหมายเลขแฟกซทีถ่กูบล็อคไว
เคร่ืองจะลบแฟกซทีเ่ขามา นอกจากนี ้ยงัล็อกโทรสารทีบ่ล็อคไว
ในล็อกการใชงาน พรอมขอมูลเกีย่วกบัแอคเคาทงาน

พมิพแฟกซซ้าํ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะสามารถพมิพซ้ําแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดซึ่งเกบ็ในหนวยความ
จําไดหรือไม

รบัสวนตวั เปด

ปด

การตั้งคาเมน ูรับสวนตวั เปน เปด ผูใชจะตองตัง้รหสัผานในสวน การ
รักษาความปลอดภัยของเครื่อง หลังจากทีต่ั้งรหสัผานแลว เคร่ืองจะตัง้คา
ตวัเลือกดังตอไปนี:้

● รบัสวนตวั จะถูกเปดใชงาน

● แฟกซกอนหนาทัง้หมดจะถกูลบออกจากหนวยความจํา

● สงตอแฟกซ หรือ รบัไปทีค่อมพวิเตอร จะถกูตั้งคาเปน เปด และไม
สามารถตั้งคาได

● แฟกซขาเขาทัง้หมดจะถกูจัดเกบ็ในหนวยความจํา

แฟกซทัง้หมด การแกไขขอผดิพลาด เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองสงหรือรับขอมูลสวนทีเ่กดิขอผดิพลาดอีกคร้ังหรือไม
เมื่อเกดิขอผดิพลาดในการรับสงแฟกซ

ความเร็วแฟกซ เรว็(V.34)

ปานกลาง(V.17)

ชา(V.29)

เพิ่มหรือลดความเร็วของการรับสงแฟกซทีใ่หใชได

ตาราง 2-6  เมนกูารตัง้คาระบบ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

ภาษา (รายการภาษาบนหนา
จอของแผงควบคุมที่
เลือกใชได)

 ตัง้คาภาษาทีแ่ผงควบคมุใชแสดงขอความและรายงานเกี่ยวกับเคร่ือง

การตัง้คากระดาษ ขนาดกระดาษทีเ่ปนคา
เริ่มตน

Letter

A4

Legal

ตัง้คาขนาดกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพมิพใดๆ ที่
ไมไดระบุขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษทีเ่ปน
คาเริม่ตน

แสดงรายการประเภท
ของวัสดพุิมพ

ตัง้คาประเภทกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพิมพใดๆ
ทีไ่มไดระบุประเภทกระดาษ

ความเขมในการพมิพ (ระหวาง 1-5)  ตัง้คาปริมาณผงหมึกที่เคร่ืองควรใชเพ่ือเพิม่ความเขมใหเสนและขอบ
ตางๆ

ตาราง 2-5  เมนกูารตัง้คาแฟกซ (ตอ)

16 บท 2   แผงควบคุม THWW



รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คาความดงั ความดงัของเสยีงเตอืน เบา

ปานกลาง

ดงั

ปด

ตัง้คาระดบัความดังของเสียงของเครื่องพิมพ

ความดงัของเสยีงกริง่

ความดงัของปุมกด

ความดงัของสาย
โทรศพัท

ความดงัของหโูทรศพัท

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

 ตัง้คาเวลาและวันทีข่องเคร่ือง

ตาราง 2-7  เมนบูริการ

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

เรยีกคนืคาเริ่มตน  ตัง้คาทีก่ําหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

โหมดการทาํความสะอาด  ทาํความสะอาดเครื่องพิมพเมื่อมีคราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงานพิมพ
กระบวนการทาํความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทาง
เดนิของกระดาษ

เมื่อเลือก เคร่ืองพมิพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ
A4 ในถาด 1 กด ตกลง เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวน
การจะเสร็จสมบูรณ นาํหนาทีพ่ิมพแลวทิง้ไป

ความเรว็ USB สงู

เตม็

ตัง้ความเร็ว USB

กระดาษมวนนอยลง เปด

ปด

เมื่องานที่พมิพออกมางอเสมอๆ ตวัเลือกนีจ้ะตัง้คาเคร่ืองพมิพใหทํางานในโหมด
ทีล่ดการโคงงอ

คาเร่ิมตนคือ ปด

พมิพเกบ็ถาวร เปด

ปด

เมื่อพมิพหนาเอกสารทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ตวัเลือกนี้จะตัง้คาเคร่ืองพิมพให
ทาํงานในโหมดทีล่ดรอยเปอนและฝุนละอองจากผงหมึก

คาเร่ิมตนคือ ปด

พมิพบนัทกึการทาํงานของ T.30 ไมเคย

เดีย๋วนี้

หากมขีอผดิพลาด

เมือ่วางสาย

พมิพหรือกําหนดเวลารายงานทีใ่ชแกปญหาการสงแฟกซ

ตาราง 2-6  เมนกูารตัง้คาระบบ (ตอ)
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพและเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ

● ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows
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ระบบปฏบิตัิทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP (32 บิต)

● Windows Vista (32 บิต)

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

● Windows XP (64 บิต)

● Windows Vista (64 บิต)

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิตและ 64 บิต)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คณุลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาด
เอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุดไดที่ www.hp.com/support/ljm1319 โปรแกรมการติดตั้งสําหรับ
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุด โดยขึ้น
อยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

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

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ
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เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพและเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ
ระบบปฏบิตักิาร การเปลี่ยนการตัง้คางานพมิพทีต่องการ

พมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงาน
พมิพทัง้หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

Windows 2000, XP,
Server 2003 และ
Vista

1. ในเมน ูFile (ไฟล) ของ
โปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พมิพ)

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

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวน
การนีเ้ปนกระบวนการทีใ่ชเปนสวน
ใหญ

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Printing Preferences
(กาํหนดลักษณะการพมิพ)

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

สําหรับ Windows Vista
ใหคลิก Start คลิก Control
Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และ
เลือก Properties (คุณสมบัต)ิ

3. จากนัน้ คลิกทีแ่ถบ จดัโครงแบบ
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ประเภทการตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรบั Windows
ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรมีดังตอไปน้ี:

● Easy (อยางงาย) ตดิตั้งโซลูชันของซอฟตแวรทั้งหมด

● Advanced (ขัน้สูง) เลือกตวัเลือกน้ีเพ่ือเลือกซอฟตแวรและไดรเวอรที่จะติดตั้ง

การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP และคลิก HP LaserJet M1319

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูิลติีทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
ซอฟตแวร HP Toolbox

HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

ซอฟตแวรแจงขอมลูสถานะ

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

ซอฟตแวรยงัมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเคร่ืองพิมพ การแจง
เตือนจะมีขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหา

สวนประกอบและยทูลิติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน
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4 ใชเครือ่งพมิพกบั Macintosh

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh

● สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)

● สงแฟกซเอกสารจากคอมพิวเตอร Macintosh
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตัิการ Macintosh
ระบบปฏบิตักิารที่สนบัสนนุสาํหรบั Macintosh

อุปกรณสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปนี้

● Mac OS X v10.3, v10.4 และรุนที่สูงกวา

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

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh
โปรแกรมติดตั้ง HP จะมีไฟล PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ
HP Printer Utility สําหรับใชงานในเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh

PPD ที่มีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript จะชวยใหคุณสามารถเขาใชงานคุณสมบัติตางๆ ของอุปกรณได ใช
เคร่ืองพิมพ PostScript ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอร

ลาํดบัความสําคญัสําหรบัการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Macintosh
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

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

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

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

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครื่องพมิพ: การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนๆ

การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Macintosh

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

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

2. เปล่ียนแปลงคาทีค่ณุตองการใน
เมนปูอปอัปตางๆ

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

2. เปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการใน
เมนปูอปอัปตางๆ

3. ในเมนปูอปอัป Presets (คาลวงหนา)
ใหคลิก Save as (บันทกึเปน) และพิมพ
ชือ่ทีต่องการตั้งเปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทึกไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้คณุตอง

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

2. เปด Utilities และเปด Printer Setup
Utility

3. คลิกที่ควิการพิมพ
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การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริ่มตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

เลือกตวัเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังท่ีคณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

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

5. คลิกเมน ูInstallable Options (ตวัเลือก
ที่ตดิตัง้ได)

หมายเหต:ุ หากเลือกโหมด Classic คณุอาจ
ไมสามารถกําหนดคาได

ประเภทการตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบั Macintosh

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

2 เมตร (6.56 ฟุต)

2. ใสแผนซีดีเคร่ืองพิมพลงในไดรฟซีดีรอมแลวรันโปรแกรมติดตั้ง หากเมนูซีดีไมเปดทํางานเองโดยอัตโนมัต ิให
ดบัเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีบนเดสกท็อป

3. ดบัเบิลคลิกไอคอน Installer (โปรแกรมตดิตั้ง) ในโฟลเดอร HP LaserJet Installer

4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

ควิสําหรับเคร่ืองพิมพ USB จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร อยางไรก็ด ีควิจะใช
PPD ทั่วไปหากไมไดรันโปรแกรมติดตัง้กอนเชื่อมตอสายเคเบิล USB ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือเปล่ียน PPD ของ
ควิ

5. บนฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร ใหเปด Applications เปด Utilities และเปด Printer Setup Utility

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

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

8. พิมพหนาทดสอบจากโปรแกรมซอฟตแวรใดก็ไดเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาตดิตั้งซอฟตแวรถูกตอง

หากการติดตั้งลมเหลว ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง หากยงัไมสามารถติดตั้งได ใหดูหมายเหตุการติดตัง้หรือไฟล
Readme ลาสุด ที่มีอยูในแผนซีดีของอุปกรณ หรือแผนเอกสารที่ใหมาในกลองเพ่ือขอความชวยเหลือ
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ใชคุณสมบตัิตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh
พมิพ

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการตั้งคาการพิมพ

4. ใชอง Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก Save As... (บันทึกเปน) และพิมพชื่อที่ตองการตั้งเปนคาลวงหนา

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสําหรบัพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพที่คณุตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Factory Default (คาที่ตัง้จากโรงงาน)

การปรับขนาดเอกสารหรอืการพมิพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

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

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในสวนของ Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ใหเลือก Scale to fit paper size  (ปรับใหพอ
ดกัีบขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

4. หากคุณตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทานั้น ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทาน้ัน)

การพมิพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนูปอปอัป Cover Page (หนาปก) แลวเลือกวาจะพิมพหนาปก Before Document (กอนเอกสาร) หรือ
After Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมนูปอปอัป Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหต:ุ หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)
เปน Standard (มาตรฐาน)
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การใชลายน้าํ

ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน “ความลับ”

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

2. เปดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

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

4. ถัดจาก Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

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

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาที่เหลือ

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนูปอปอัป Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่ทานตองการพิมพในแตละหนา (1, 2,
4, 6, 9, หรือ 16)

5. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน)
1. ในกลองโตตอบ พิมพ ใหเลือก พมิพสองดานดวยตนเอง

2. ในพื้นที่ พิมพสองดานดวยตนเอง ใหเลือก พมิพสองดาน (ดวยตนเอง)

3. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ
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4. หลังจากพิมพดานหน่ึงเสร็จแลว นํากระดาษที่เหลือออกจากถาดปอนกระดาษ แลวแยกไวจนกวางานพิมพสองดานของ
คณุจะเสร็จสมบูรณ

5. นําปกส่ือทีพ่ิมพแลวออกจากถาดกระดาษออกแลวจัดใหตรง โดยยงัคงวางตามแนวกระดาษเดมิ

6. ใสปกส่ือในถาดปอนกระดาษอีกคร้ังตามแนวกระดาษเดิม ดานที่พิมพแลวจะตองควํ่าลง

7. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง และรอใหเคร่ืองพิมพพิมพดานที่สอง
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สแกนจากเครือ่งพมิพและ HP Director (Macintosh)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานและการตั้งคาที่อธบิายในสวนน้ี โปรดดูที่วิธีใชแบบออนไลนของ HP Director

งานสแกน

หากตองการสแกนไปยงัโปรแกรม ใหสแกนขอมูลโดยใชโปรแกรมน้ัน โปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได
สามารถสแกนภาพได หากโปรแกรมที่คุณใชไมสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได คุณสามารถบันทึกภาพที่สแกน
เปนไฟล และวาง เปด หรือนําเขาไฟลในโปรแกรมได

ใชการสแกนแบบหนาตอหนา

1. วางตนฉบับที่จะสแกนควํ่าลงใน ADF

2. ดบัเบิลคลิกที่ชื่อ HP Director บนเดสกทอป

3. คลิก HP Director และคลิก Scan เพ่ือเปดกลองโตตอบ HP

4. คลิก Scan

5. ในการสแกนหลายหนา ใหปอนหนาถัดไป และคลิก สแกน ทําซํ้าจนกวาจะสแกนครบทุกหนา

6. คลิก Finish และคลิก Destinations

สแกนไปยงัไฟล

1. ใน ปลายทาง ใหเลือก บนัทกึเปนไฟล

2. ตัง้ชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3. คลิก Save เคร่ืองจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

สแกนไปยงัอีเมล

1. ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2. ขอความอีเมลเปลาจะเปดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเปนเอกสารแนบ

3. ปอนผูรับอีเมล, เพ่ิมขอความ หรือเอกสารแนบอ่ืนๆ แลวคลิก Send
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สงแฟกซเอกสารจากคอมพวิเตอร Macintosh
1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ในเมนู File ใหเลือก Print

2. คลิก PDF แลวเลือก Fax PDF

3. ปอนหมายเลขแฟกซในฟลด To

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

5. คลิก Fax
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5 การเชื่อมตอ

● เชือ่มตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย USB

THWW 33



เชือ่มตอเครือ่งพมิพกับคอมพวิเตอรโดยตรงดวย USB
หมายเหต:ุ อยาเชื่อมตอสาย USB จากเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรจนกวาโปรแกรมติดตัง้จะพรอมตใหคุณดําเนินการ

1. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรยังไมเร่ิมตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล
setup.exe บนแผนซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟลดงักลาว

2. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตัง้

3. รอจนกระบวนการติดตัง้เสร็จสมบูรณ จากน้ันรีสตารตคอมพิวเตอร

34 บท 5   การเชื่อมตอ THWW



6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพที่รองรับ

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ

● กําหนดคาถาด
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การทาํความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดที่ปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

● กระดาษติดมากขึน้

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ซ่ึงออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะเทาน้ัน
อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใช
วัสดุพิมพของบริษัทอ่ืนเน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได

อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือน้ี แตยงัไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอ่ืนๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดงักลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF
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ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษทีเ่หมาะสมในไดรเวอรพิมพกอนที่
จะทําการพิมพ

ตาราง 6-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพที่รองรบั

ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

A3 297 x 420 มม.   

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

16k 197 x 273 มม.

16k 195 x 270 มม.

16k 184 x 260 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 61 107 x 152 มม.

5 x 81 127 x 203 มม.

10 x 15 ซม.1 100 x 150 มม.

กําหนดเอง ถาดปอนกระดาษหลกั: ขนาดเล็กทีสุ่ด 76 x127 มม.; ขนาด
ใหญที่สุด 216 x 356 มม.

1 สนบัสนุนขนาดเหลานี้โดยใชขนาดทีก่ําหนดเอง

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั

ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Envelope #10 105 x 241 มม.

Envelope DL 110 x 220 มม.

Envelope C5 162 x 229 มม.
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ขนาด ขนาด ถาดปอนกระดาษหลัก ถาด 1

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope Monarch 98 x 191 มม.

โปสการด 100 x 148 มม.

Double postcard 148 x 200 มม.

ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษพเิศษหรอืวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการพิมพบนส่ือพิเศษ ใชขอกําหนดตอไปน้ีเพ่ือสรางงานพิมพที่นาพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุ
พิมพ ดใูหแนใจวา ไดตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอรพิมพของทานเพื่อใหไดงานพิมพที่ดทีี่สุดแลว

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพ่ือยดึอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุดอยางแมน
ยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดบัสูง การใชกระดาษแบบอิงคเจ็ตที่ไมได
ออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยน้ีีอาจทําใหเคร่ืองพิมพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไปจน
ถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวทีล่อกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพมิพเลเซอรเทานั้น

● วางแผนใสบนพืน้ผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
กระดาษของ HP ที่ไดรับอนมุัติใหใชกบั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผวิมนัหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ่อกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั (ตอ)
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การใสกระดาษและวสัดทุี่ใชพมิพ

ถาดปอนกระดาษหลกั

คุณสามารถเขาใชงานถาดปอนกระดาษหลักจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพจะพิมพโดยใชถาดปอนกระดาษ
หลักกอนที่จะทําการพิมพโดยใชถาด 1

ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษขนาด 75 g/m2 ไดถึง 10 แผนหรือซองจดหมาย 1 ซอง, หรือแผนใส 1 แผน หรือ
การด 1 แผน คุณสามารถใชถาดปอนกระดาษหลัก เพ่ือพิมพหนาแรกบนกระดาษที่ตางไปจากหนาอ่ืนๆ ของเอกสาร

ตัวก้ันกระดาษชวยใหแนใจวากระดาษจะถูกโหลดเขาไปในเคร่ืองพิมพอยางถูกตองและงานพิมพไมเอียง (เกิดการพิมพเอียง
บนกระดาษ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตวัก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่คณุใช

ถาด 1
ถาด 1 บรรจุกระดาษ 75 g/m2 ไดมากถึง 250 แผน หรือนอยกวาสําหรับกระดาษที่หนากวา (ปกกระดาษสูงไมเกิน
25 มม.) ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และควํ่าหนาที่ตองการพิมพลง

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 1 มีตัวก้ัน
กระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
คุณใช
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หมายเหต:ุ เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หามคล่ี
กระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษตดิ โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ
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กาํหนดคาถาด
ในการตั้งคาขนาดหรือประเภทกระดาษเริ่มตนจากแผงควบคุม ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี

กาํหนดคาถาดสาํหรบังานทาํสําเนา

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper size (ขนาดกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน) หรือ Def. paper type (ประเภทกระดาษ
ที่เปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทหรือขนาดเร่ิมตนของถาด และกด ตกลง

หมายเหต:ุ ในการกําหนดคาถาดกระดาษของเครื่องสําหรับงานพิมพ ใหใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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7 งานพมิพ

ในสวนน้ีจะมีขอมูลเก่ียวกับงานพิมพแบบทั่วไป

● เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขอความชวยเหลือสําหรับตวัเลือกการพิมพใดๆ

● ยกเลิกงานพิมพ

● เปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตน

● การจัดทําหนังสือเลมเล็ก

● เปล่ียนการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

● เปล่ียนความเขมของงานพิมพ

● พิมพบนวัสดพิุมพชนิดพิเศษ

● ใชกระดาษและปกสําหรับพิมพชนิดอ่ืน

● การพิมพหนาวางในหนาแรก

● ปรับขนาดเอกสาร

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแหลงกระดาษ

● การเลือกประเภทกระดาษ

● การกําหนดการวางแนวกระดาษที่จะพิมพ

● การใชลายนํ้า

● ประหยดัผงหมึก

● พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดาน)

● การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Windows

● การตัง้คาการประหยดั
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เปลีย่นแปลงไดรเวอรเครือ่งพมิพใหเหมาะสมกบัประเภทและขนาดกระดาษ
การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขึน้อยางเห็นไดชดัสําหรับกระดาษที่มีนํ้าหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาที่ผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ

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

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

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในกลองรายการ ประเภทกระดาษ หรือ ขนาดกระดาษ ใหเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษ

5. คลิก OK

ประเภทกระดาษทีร่องรบัและความจขุองถาด

ผลิตภัณฑน้ีกําหนดลําดับความสําคัญของถาดสําหรับปอนวัสดุพิมพไวดังตอไปน้ี:

1. ถาดปอนกระดาษหลัก

2. ถาด 1

ขนาดท่ีเล็กที่สุดของวัสดุพิมพคือ 76 x 127 มม.

ขนาดท่ีใหญที่สุดของวัสดุพิมพคือ 216 x 356 มม.

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด ใหเปล่ียนการตั้งคาขนาดกระดาษและประเภทกระดาษในไดรเวอรเคร่ืองพิมพกอนการ
พิมพ

ประเภท ขอกาํหนดรายละเอยีดของวัสดพุมิพ ถาดปอนกระดาษหลกั ความจถุาด 12

ธรรมดา

สี

พมิพมากอนแลว

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

รีไซเคิล

75 g/m2 ถงึ 104 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมเกนิ 250 แผน

บาง 60 g/m2 ถงึ 75 g/m2 ไมเกนิ 10 แผน ไมเกนิ 260 แผน

ซองจดหมาย นอยกวา 90 g/m2 ซองจดหมาย 1 ซอง ซองจดหมาย 10 ซอง

ฉลาก มาตรฐาน 1 แผน ไมสนับสนนุ

กระดาษบอนด 75 g/m2 ถงึ 104 g/m2 1 แผน ไมเกนิ 250 แผน

หยาบ 75 g/m2 ถงึ 104 g/m2 1 แผน ไมเกนิ 200 แผน

แผนใส 4 มม. สําหรับเคร่ืองโอเวอรเฮดขาวดํา 1 แผน ไมเกนิ 200 แผน

หนกั 110 g/m2 ถงึ 125 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมสนับสนนุ

กระดาษหัวจดหมาย 75 g/m2 ถงึ 104 g/m2 ไดถึง 10 แผน ไมเกนิ 250 แผน

2 ความสูงปกกระดาษสูงสุดของถาด 1 คือ 25 มม. (1 นิว้)
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ขอความชวยเหลอืสาํหรบัตัวเลอืกการพมิพใดๆ
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเคร่ืองหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

Windows Macintosh

● ในกลองโตตอบ คณุสมบตั ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกทีปุ่ม
ความชวยเหลือ

● กดปุม F1 บนแปนพิมพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามทีมุ่มขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพมิพ

● คลิกขวาทีร่ายการใดๆ ในไดรเวอร แลวคลิก What's This?

ในกลองโตตอบ พมิพ ใหคลิกทีปุ่ม ?
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ยกเลกิงานพมิพ
หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกด ยกเลิก จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกด ยกเลิก จะ
ลบงานท่ีปรากฏอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือควิการพิมพได

หากตองการหยดุงานพิมพทันที ใหนําส่ือที่ใชพิมพที่เหลือออกจากเครื่องพิมพ หลังจากเครื่องหยุดพิมพแลว ใหใชตัวเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงดงัตอไปน้ี:

● แผงควบคมุของเครือ่ง: หากตองการยกเลิกงานพิมพ ใหกดแลวปลอย ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถยกเลิกงาน
พิมพได

● ควิการพมิพของ Windows:  หากมีงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือที่เก็บ
พักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดังกลาว

◦ Windows 2000: ไปที่กลองโตตอบ Printer คลิก Start คลิก Settings แลวคลิก Printers ดับเบิลคลิกที่
ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง เลือกงานพิมพ และคลิก Delete

◦ Windows XP หรอื Server 2003: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตัง้คา) และคลิก Printers
and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพ
ที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนา
ตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

● ควิการพมิพของ Macintosh: เปดควิการพิมพโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ
และคลิก Delete
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เปลีย่นการตั้งคาเริม่ตน
1. คลิกที่ปุม Start คลิก Settings แลวคลิก Printers (Windows 2000) หรือ Printers and Faxes (Windows

XP Professional และ Server 2003) หรือ Printers and Other Hardware Devices (Windows XP
Home)

สําหรับ Windows Vista ใหคลิก Start คลิก Control Panel แลวคลิก Printer

2. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ

3. จากน้ัน คลิกที่แถบ จัดโครงแบบ

4. เปล่ียนการตั้งคา แลวคลิก ตกลง
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การจดัทาํหนงัสอืเลมเลก็
คุณสามารถทําสําเนาหนากระดาษ 2 หนาลงบนกระดาษแผนเดียวเพ่ือใหคุณสามารถพับตรงก่ึงกลางหนาทําใหเปนสมุดเลม
เล็กได เคร่ืองจะจัดเรียงหนาในลําดับที่ถูกตอง ตัวอยางเชน หากเอกสารตนฉบับมี 8 หนา เคร่ืองจะพิมพหนา 1 และหนา 8 ลง
ในกระดาษแผนเดยีวกัน

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

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

3. คลิกที่แถบ Finishing (ตกแตง)

4. เลือก Print On Both Sides (พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน)

5. ในชองดรอปดาวนของ Booklet Layout (รูปแบบหนังสือเลมเล็ก) เลือก Left Edge Binding  (เย็บเลมขอบดาน
ซาย) หรือ Right Edge Binding (เย็บเลมขอบดานขวา) การตั้งคา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) จะ
เปล่ียนมาที่ 2 หนาตอแผนโดยอัตโนมัติ

6. คลิก OK (ตกลง)

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

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือกการตัง้คาความละเอียดหรือคณุภาพการพิมพที่คณุตองการจากเมนูแบบดงึลงของ
Print Quality

3. คลิก ตกลง

เปลีย่นความเขมของงานพมิพ
การเพิ่มความเขมของงานพิมพจะทําใหงานพิมพบนหนากระดาษมีความเขมมากขึ้น

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

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

3. คลิกแถบ การตัง้คาอุปกรณ

4. ใชตัวเล่ือน ความเขมในการพมิพ ในการเปล่ียนการตั้งคา

5. คลิก OK

48 บท 7   งานพิมพ THWW



พมิพบนวสัดุพมิพชนดิพเิศษ
ตรวจสอบวากระดาษหรือวัสดพิุมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดของ HP โดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพท่ีดีกวา

1. เปดถาดกระดาษเขาและนําส่ือใด ๆ ที่อยูในถาดออก

2. ใสส่ือที่ใชพิมพ ดูใหแนใจวา ดานบนสุดของส่ือหันเขาหาเคร่ือง และดานที่พิมพหงายขึน้

3. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดีกับความสูงและความกวางของส่ือสําหรับพิมพ

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

ขอควรระวงั: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภทวัสดุพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง เคร่ืองพิมพจะปรับ
อุณหภูมิฟวเซอรตามการตัง้คาประเภทวัสดุพิมพ เม่ือพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ เชน แผนใสหรือฉลาก การปรับ
คานี้จะปองกันไมใหฟวเซอรทําใหวัสดเุสียหายเม่ือปอนวัสดผุานเคร่ืองพิมพ

5. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ

THWW พิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ 49



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

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

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกกระดาษท่ีตองการ

4. คลิก ใชกระดาษอยางอื่น

5. เลือกหนาที่คุณตองการใชในการพิมพหนาเฉพาะในกระดาษชนิดอ่ืน

6. ในการพิมพปกหนาหรือปกหลัง เลือก เพิม่หนาวางหรอืปกทีพ่มิพไวแลว

7. คลิก OK

หมายเหต:ุ ขนาดกระดาษในงานพิมพทุกหนาจะตองเทากัน

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

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

3. ในแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหคลิก ใชกระดาษอยางอืน่

4. ในกลองรายชื่อ คลิก ปกหนาหรือปกหลัง

5. คลิก เพิ่มหนาวางหรอืปกทีพ่มิพไวแลว

6. คลิก OK
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ปรบัขนาดเอกสาร
ใชตัวเลือกการปรับขนาดเอกสารเพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกต ินอกจากน้ี ทานสามารถเลือกพิมพ
เอกสารลงบนกระดาษขนาดแตกตางกัน โดยปรับหรือไมปรับขนาดเอกสารก็ได

ลดหรอืเพิม่ขนาดเอกสาร

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลักษณะ ใหเลือก % ของขนาดปกต ิและพิมพเปอรเซ็นตที่คุณตองการยอหรือขยายเอกสาร

ทานสามารถใชแถบเล่ือนในการปรับเปอรเซ็นตได

4. คลิก OK

การพมิพเอกสารบนกระดาษขนาดแตกตางกัน

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ลักษณะ ใหคลิก พมิพเอกสารบน

4. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

5. ในการพิมพเอกสารโดยไมปรับขนาดใหพอดกัีบกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาทาน ไมได เลือกตวัเลือก ปรับขนาดให
พอดี

6. คลิก OK

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

4. คลิก ตกลง

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกแหลงจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

4. คลิก ตกลง
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การเลอืกประเภทกระดาษ
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือกประเภทจากจากรายการดรอปดาวน ประเภท

4. คลิก ตกลง

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. ในแถบ ตกแตง ใหเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน ในสวน การวางแนวกระดาษ

4. คลิก ตกลง

การใชลายน้าํ
ลายนํ้าคอืขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน "ความลับ"

1. ในเมนู File ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. จากแถบ ลักษณะ ใหคลิกรายการแบบดรอปดาวน ลายน้าํ

4. คลิกที่ลายนํ้าที่คุณตองการใช

5. หากทานตองการใหลายนํ้าปรากฏเฉพาะในหนาแรก ใหคลิก หนาแรกเทานัน้

6. คลิก OK

ในการลบลายนํ้า ใหคลิก (ไมมี) ในรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties หรือ Preferences

3. บนแถบ Paper/Quality ใหคลิก EconoMode

4. คลิก ตกลง
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พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน)
หมายเหต:ุ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพยังประกอบดวยสวนของคําแนะนําและกราฟกสําหรับการพิมพสองดานดวยตัวเอง

1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเปดคุณสมบัติ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)

2. ที่แท็บ การตกแตง ใหเลือก พมิพสองดาน (ดวยตนเอง)

หมายเหต:ุ หากตัวเลือก พิมพทัง้สองดาน เปนสีจางหรือไมมีอยู ใหเปดคุณสมบัติ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ) ในแท็บ การ
ตัง้คาอุปกรณ หรือแท็บ ตัง้คาคอนฟก ใหเลือก พิมพสองดานดวยตนเองได แลวคลิก ตกลง ปฏิบัติขั้นท่ี 1 และ 2 ซํ้า

3. ส่ังพิมพงานไดตามตองการ

4. หลังจากพิมพดานหน่ึงเสร็จแลว นํากระดาษที่เหลือออกจากถาดปอนกระดาษ แลวแยกไวจนกวางานพิมพสองดานของ
คณุจะเสร็จสมบูรณ

5. นําปกส่ือที่พิมพแลวออกจากถาดกระดาษออกแลวจัดใหตรง โดยยงัคงวางตามแนวกระดาษเดิม
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6. ใสปกส่ือในถาดปอนกระดาษอีกคร้ังตามแนวกระดาษเดิม ดานที่พิมพแลวจะตองควํ่าลง

7. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง และรอใหเคร่ืองพิมพพิมพดานที่สอง
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Windows
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได

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

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

3. คลิกแถบ ตกแตง

4. ในรายการดรอปดาวน ตวัเลอืกเอกสาร ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละแผน (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

5. หากจํานวนหนามากกวา 1 ใหเลือกตัวเลือกที่ถูกตองสําหรับ พมิพขอบหนา และ ลาํดบัหนา

● หากคุณตองการเปลี่ยนแนวการวางกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

6. คลิก OK เคร่ืองน้ีจะไดรับการตัง้คาใหพิมพตามจํานวนหนาตอแผนตามที่ทานเลือกไว
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การตัง้คาการประหยดั

EconoMode
การตั้งคา EconoMode ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเคร่ืองพิมพเพ่ือประหยัดผงหมึก

พมิพเกบ็ถาวร

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพท่ีเกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพเกบ็ถาวร เลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง
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8 การทาํสาํเนา

● ใสเอกสารตนฉบับ

● ใชทําสําเนา

● การตัง้คาการทําสําเนา

● งานทําสําเนาพิมพสองหนา (สองดาน)
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ใสเอกสารตนฉบบั
หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 30 แผน หรือวัสดุพิมพที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดปอนกระดาษของ ADF โดยใหดานหนาของเอกสารควํ่าลงและใหหนาแรกอยู
ดานลางสุด

2. ตรวจดใูหแนใจวา กานปรับส่ือของ ADF ตั้งไวอยางถูกตองสําหรับเอกสารแบบแผนเดียวหรือหลายๆ แผน

3. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

โหลดเอกสารแลว จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม

4. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดกัีบกระดาษ
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ใชทําสาํเนา

ทาํสาํเนาแบบกดปุมเดยีว

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของ ADF

2. กด เร่ิมการคัดลอก บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเพ่ือเร่ิมการทําสําเนา

3. ทําตามขั้นตอนเดมิหากตองการทําสําเนาหนาอ่ืนๆ อีก

สาํเนาหลายชดุ

เปลีย่นจาํนวนสาํเนาของงานปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหใชปุมตัวอักษรและตวัเลขเพ่ือตั้งคาจํานวนสําเนา (ระหวาง 1 และ 99) ที่คุณตองการ
สําหรับงานปจจุบัน

2. กด เร่ิมการคัดลอก เพ่ือเร่ิมการทําสําเนางานของคุณ

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

เปลีย่นจาํนวนสาํเนาเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. # of copies (จํานวนสําเนาเร่ิมตน) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรในการกําหนดจํานวนสําเนา (ระหวาง 1 ถึง 99) ที่คุณตองการใหเปนคาเร่ิมตน

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกของคุณ

ยกเลกิงานทาํสาํเนา

หากตองการยกเลิกงานทําสําเนา ใหกด ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน
การกด ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ยอหรอืขยายขนาดสําเนา

ยอหรอืขยายขนาดสาํเนาของงานปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุเคร่ือง ใหกด ยอ/ขยาย

2. เลือกขนาดท่ีคุณตองการยอหรือขยายเอกสารตนฉบับ

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%) ใหใชปุมลูกศรในการตั้งคาเปอรเซ็นต

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

3. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันท ีหรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน
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หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยงัคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

คุณตองเปลี่ยนขนาดของส่ือท่ีใชพิมพที่ระบบตั้งไว ที่จะใชในถาดปอนกระดาษเพื่อใหตรงกับขนาดที่ตองการ มิฉะน้ัน สําเนา
บางสวนจะถูกตัดออก

ปรบัขนาดสาํเนาเริ่มตน

หมายเหต:ุ ขนาดในการทําสําเนาที่ระบบตัง้ไว คือ ขนาดที่เอกสารตนฉบับจะถูกยอหรือขยายโดยปกต ิหากคณุใชการตัง้คา
ขนาดเร่ิมตนจากโรงงาน คอื Original=100% (ตนฉบับ=100%) สําเนาทั้งหมดจะมีขนาดเดียวกับเอกสารตนฉบับ

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. Redu/Enlrg (ยอ/ขยายเร่ิมตน) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตวัเลือกของการยอหรือขยายในการทําสําเนาท่ีตองการ

หมายเหต:ุ หากคณุเลือก Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%) ใหใชปุมลูกศรในการตั้งคาเปอรเซ็นตของ
ขนาดตนฉบับที่คุณตองการทําสําเนาตามปกติ

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

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เคร่ืองพิมพสามารถยอสําเนาไดสูงสุดถึง 25% ของตนฉบับ หรือขยายสําเนาไดสูงสุดถึง 400% ของตนฉบับย

การตัง้คาการยอ/การขยาย

● Original=100% (ตนฉบับ=100%)

● A4 > Ltr=94% (A4 เปน Letter = 94%)

● Ltr > A4=97% (Letter เปน A4 = 97%)

● Full Page=91% (เตม็หนา=91%)

● 2 pages/sheet (2 หนา/แผน)

● 4 pages/sheet (4 หนา/แผน)

● Custom: 25-400% (กําหนดเอง: 25-400%)

หมายเหต:ุ ในการตั้งคา 2 pages/sheet (2 หนา/แผน) หรือ 4 pages/sheet (4 หนา/แผน) ใหเลือกการวางแนว
กระดาษของหนา (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การตัง้คาการทําสาํเนา

คณุภาพของการทาํสําเนา

การตั้งคาคุณภาพการทําสําเนามี 5 แบบดงัตอไปน้ี: Text (ขอความ), Draft (ราง), Mixed (ผสม), Film photo (ฟลมรูป
ถาย) และ Picture (รูปภาพ)

คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับคณุภาพของสําเนาคือ Text (ขอความ) โดยการตัง้คาน้ีเหมาะสําหรับการสแกนขอมูลที่ประกอบ
ดวยขอความที่ประกอบดวยตัวอักษรเปนสวนใหญ
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เม่ือทําสําเนาภาพถายหรือกราฟก คุณสามารถเลือกการตั้งคา Film photo (ฟลมรูปถาย) สําหรับภาพถาย หรือการตั้งคา
Picture (รูปภาพ) สําหรับกราฟกอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของสําเนา เลือกการตัง้คา Mixed (ผสม) สําหรับเอกสารที่ประกอบ
ดวยขอความและกราฟก

ปรบัคณุภาพของสําเนาสาํหรบังานปจจุบนั

1. ที่แผงควบคุมของอุปกรณ ใหกดปุม การตั้งคาการทําสําเนาเพ่ิมเติม สองคร้ังเพ่ือดูการตัง้คาคุณภาพปจจุบันของสําเนา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดตูัวเลือกการตั้งคาคุณภาพ

3. เลือกการตั้งคา และกด เร่ิมการคดัลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมงานการทําสําเนาทันท ีหรือกด ตกลง เพ่ือบันทึกการ
เลือกโดยไมเร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

ปรบัคณุภาพของสําเนาที่ระบบตัง้ไว

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Default quality (คุณภาพเริ่มตน) ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคุณภาพของการทําสําเนา และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

ปรับคาความเขม (ความคมชดั)
การปรับคาความเขมจะสงผลตอความสวางหรือความมืด (ความคมชัด) ในการทําสําเนาเอกสารทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือ
เปล่ียนระดบัความคมชัดของงานพิมพปจจุบันเทาน้ัน

ปรบัระดบัความเขมของหมกึในงานพมิพปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด จางลง/เขมขึน้ เพื่อดูการตั้งคาความคมชัดปจจุบัน

2. ในปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลงจากตนฉบับ หรือเล่ือนแถบ
ไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความเขมใหสูงกวาตนฉบับ

3. กดปุม เร่ิมการคัดลอก เพ่ือบันทึกการเลือก และเร่ิมตนงานทําสําเนาทันท ีหรือกดปุม ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือกโดยไม
เร่ิมตนงาน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาน้ีจะยังคงมีผลใชงานตอไปอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากไดทําสําเนาเอกสารเสร็จแลว
ระหวางชวงเวลาน้ี การตัง้คาทีก่าํหนดเอง จะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

ปรบัการตัง้คาความจาง/เขม

หมายเหต:ุ การปรับคาความเขมในการทําสําเนาที่ระบบตั้งไวจะสงผลกับการทําสําเนาทั้งหมด

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการทาํสาํเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ความจาง/เขมเริม่ตน และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรในการปรับการตั้งคา เล่ือนแถบเลื่อนไปทางดานซายเพ่ือลดความเขมลง หรือเล่ือนไปทางขวาเพื่อเพ่ิมความ
เขมในการทําสําเนาใหมากขึ้น

5. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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เปลีย่นความเขมของการพมิพงานทาํสาํเนา

การเพิ่มความเขมของงานพิมพที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะปรับการพิมพในหนาใหเขมขึ้น

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Print Density (ความเขมของงานพิมพ) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเพ่ิมหรือลดการตั้งคาความเขม และกด ตกลง

กาํหนดคาสาํเนาแบบกาํหนดเอง

เม่ือคณุเปล่ียนการตั้งคาการทําสําเนาที่แผงควบคุม Custom settings (การตั้งคาที่กําหนดเอง) จะปรากฏบนขึ้นที่หนาจอ
แผงควบคุม การตั้งคาที่กําหนดเองจะยังมีผลตอไปอีกประมาณ 2 นาที และเคร่ืองพิมพจะกลับไปใชการตั้งคาเร่ิมตน หากตอง
การกลับไปใชการตัง้คาเร่ิมตนทันที ใหกด ยกเลิก

พมิพหรือทาํสาํเนาแบบจรดขอบ

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

ทาํสาํเนาบนวสัดพุมิพประเภทและขนาดอืน่

เคร่ืองพิมพไดรับการตัง้คาใหทําสําเนาบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 โดยขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นท่ีที่ซ้ือเคร่ืองพิมพ คุณ
สามารถเปล่ียนขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่คณุตองการใชทําสําเนาสําหรับงานทําสําเนาปจจุบันหรือสําหรับงานทํา
สําเนาทั้งหมดได

การตัง้คาขนาดวัสดพุมิพ

● Letter

● Legal

● A4

การตัง้คาประเภทวัสดพุมิพ

● ธรรมดา

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษหวัจดหมาย

● แผนใส

● กระดาษสาํหรบัแฟมเจาะ

● ฉลาก

● กระดาษบอนด

● กระดาษทีน่าํกลับมาใชใหม

● กระดาษสี
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● กระดาษบาง

● กระดาษหนา

● การดสตอ็ค

● ซองจดหมาย #10

● กระดาษหยาบ

เปลีย่นการตัง้คาขนาดวสัดพุมิพเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper size (ขนาดกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกขนาดกระดาษ แลวกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เปลีย่นการตัง้คาประเภทวสัดพุิมพเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตั้งคาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Paper setup (การตั้งคากระดาษ) และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Def. paper type (ประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทวัสดพิุมพ และกด ตกลง

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

เรยีกคนืคาเริม่ตนการตัง้คาการทาํสาํเนา

ใชแผงควบคุมเพ่ือเรียกคืนการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตั้งคาการทําสําเนา และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Restore defaults (เรียกคืนคาเร่ิมตน) และกด ตกลง
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งานทาํสาํเนาพมิพสองหนา (สองดาน)
ทาํสาํเนาตนฉบบัทีม่ีสองดานใหเปนเอกสารทีม่ีเพียงดานเดยีว

สําเนาที่ไดจากขัน้ตอนเหลาน้ีจะถูกพิมพลงบนดานเดยีว และจําเปนตองจัดเรียงดวยตนเอง

1. ใสหนาแรกของเอกสารที่จะทําสําเนาลงใน ADF

2. กด เร่ิมการคัดลอก

3. พลิกหนาตนฉบับ และใสลงใน ADF อีกคร้ัง

4. กด เร่ิมการคัดลอก

5. ทําซํ้าขั้นที่ 1 ถึง 4 สําหรับแตละหนาจนกระทั่งทําสําเนาเอกสารตนฉบับครบทุกหนา

การทาํสาํเนาตนฉบบัทีม่ีสองดานใหเปนเอกสารทีม่ีสองดาน

1. ใสหนาแรกของเอกสารที่จะทําสําเนาลงใน ADF

2. กด เร่ิมการคัดลอก

3. พลิกหนาตนฉบับ และใสลงใน ADF อีกคร้ัง
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4. นําหนาที่ทําสําเนาแลวออกจากถาดกระดาษออก และวางควํ่าหนาลงในถาดปอนกระดาษหลัก

5. กด เร่ิมการคัดลอก

6. นําหนาสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แลววางไวเพ่ือจัดเรียงหนาดวยตนเองตอไป

7. ทําซํ้าขั้นที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับหนาเอกสารตนฉบับ จนกระทั่งทําสําเนาเอกสารตนฉบับครบทุกหนา
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9 การสแกน

● ใสตนฉบับสําหรับการสแกน

● ใชสแกน

● การตัง้คาสแกน
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ใสตนฉบบัสาํหรบัการสแกน
หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 30 แผน หรือวัสดุพิมพที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดปอนกระดาษของ ADF โดยใหดานหนาของเอกสารควํ่าลงและใหหนาแรกอยู
ดานลางสุด

2. ตรวจดใูหแนใจวา กานปรับส่ือของ ADF ตั้งไวอยางถูกตองสําหรับเอกสารแบบแผนเดียวหรือหลายๆ แผน

3. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

โหลดเอกสารแลว จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม

4. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดกัีบกระดาษ
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ใชสแกน

วธิกีารสแกน

งานสแกนสามารถดําเนินการไดโดยใชวิธตีอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

● การสแกนโดยใช HP Director (Macintosh) โปรดดูที่ สแกนจากเครื่องพิมพและ HP Director (Macintosh)
ในหนา 31

● สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application
(WIA) ได

หมายเหต:ุ หากตองการศึกษาและใชงานซอฟตแวรการจดจําขอความ ใหติดตัง้โปรแกรม Readiris จากแผนซีดีรอม
ซอฟตแวร ซอฟตแวรการจดจําขอความยังรูจักกันในชื่อซอฟตแวร optical character recognition (OCR)

สแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)
1. ในกลุมโปรแกรมของ HP ใหเลือก Scan to เพ่ือเร่ิมตน HP LaserJet Scan

2. เลือกปลายทางการสแกน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ ตกลง ควรระบุถึงการดําเนินการที่คุณตองทําใหเสร็จ

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

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

เม่ือคณุอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัติการสแกน
และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปดอยูได สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ไฟลวิธีใชหรือเอกสารที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

สแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN

โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําส่ังเชน Acquire, File Acquire, Scan,
Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดงักลาวได
หรือไม หรือคุณไมทราบคําส่ังที่เรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ หาก
โปรแกรม HP LaserJet Scan เร่ิมตน คณุสามารถทําการเปลี่ยนแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเร่ิมตน
โดยอัตโนมัติ ภาพจะไปยงัโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขัน้ตอนในการใช
จากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกบัมาตรฐาน WIA (Windows XP และ Vista เทานัน้)

WIA เปนอีกวิธีหน่ึงสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมไดโดยตรง เชน Microsoft Word WIA ใชซอฟตแวรของ
Microsoft ในการสแกน แทนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
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โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําส่ัง เชน Picture/From Scanner or
Camera ในเมนู Insert หรือ File หากทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดวิูธีใชหรือ
เอกสารของโปรแกรม

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขัน้ตอนในการใชจาก
วิธใีชหรือเอกสารของโปรแกรม

-หรอื-

ในโฟลเดอร Cameras and Scanner ใหดบัเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ การทําเชนน้ีจะชวยเปดวิซารด Microsoft
WIA มาตรฐาน ซ่ึงชวยใหคุณสแกนขอมูลเปนไฟลได

การสแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)
คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR ของบริษัทอ่ืน เพ่ือสแกนขอความจากเอกสารตนฉบับลงในโปรแกรม Word Processing
เพ่ือทําการแกไขตอไปได

Readiris

โปรแกรม Readiris OCR อยูในซีดรีอมที่แยกตางหากที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หากตองการใชโปรแกรม Readiris ใหติด
ตั้งโปรแกรมจากแผนซีดีรอมซอฟตแวร จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําในวิธีใชแบบออนไลน

การยกเลกิการสแกนเอกสาร

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

● บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด ยกเลิก

● คลิกปุม ยกเลกิ ในกลองโตตอบบนหนาจอ
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การตัง้คาสแกน

รปูแบบไฟลการสแกน

รูปแบบไฟลเร่ิมตนของเอกสารที่สแกนหรือภาพถายจะขึน้อยูกับประเภทการสแกนและวัตถุท่ีสแกน

● การสแกนเอกสารหรือภาพถายไปยังคอมพิวเตอรจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .TIF

● การสแกนเอกสารแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .PDF

● การสแกนภาพถายแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .JPEG

หมายเหต:ุ คุณสามารถเลือกประเภทไฟลตางๆ ไดเม่ือใชโปรแกรมซอฟตแวรสแกน

ความละเอยีดและสขีองเครือ่งสแกน

ในกรณีที่คุณพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เคร่ืองสแกนไมตรงกับท่ีคุณตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัตขิองรูปที่สแกนดังตอไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พ้ืนผิวและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

● เวลาที่ใชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอน้ิว (ppi)

หมายเหต:ุ ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลี่ยนกับระดบั dpi (จุดตอน้ิว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คณุสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรเคร่ืองสแกนไดสูง
สุดถึง 1200 ppi ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่มความละเอียดไดสูงถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดคาสีและโทนสีเทาไดที่ 1
บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) ถึง 24 บิต (สีที่แทจริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัตติามเพ่ือใหไดงานสแกนที่ตรงตามความตองการ

หมายเหต:ุ การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเน้ือที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูล
มาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตัง้คาความละเอียดและสี ใหคณุกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของ
รูปท่ีสแกนกอน
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คาํแนะนาํเกีย่วกบัการตัง้คาความละเอยีดและสี

ตารางตอไปน้ีอธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ 

วตัถปุระสงคในการใชงาน ความละเอยีดทีแ่นะนาํ การตัง้คาสทีีแ่นะนาํ

แฟกซ 150 ppi ● ขาวดํา

อีเมล 150 ppi ● ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมีการไลสีทีล่ะเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีทีล่ะเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดํา

พมิพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกที่ซับซอน หรือคุณตอง
การขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดาํสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายทีม่ีการไลระดับสีหรือ
ภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดาํสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาทีแ่นะนาํใหใช

กระดาษสี ใชการตัง้คานีส้ําหรับภาพถายหรือเอกสารสทีี่มีคณุภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดาํ ใชการตัง้คานีส้ําหรับเอกสารทีม่ีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตัง้คานีเ้มื่อคํานงึถงึเร่ืองขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คณุภาพการสแกน

ทาํความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแทนสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้น
ตอนดังตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแทนสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ักออกเตาเสียบ

2. เอียงแผงควบคมุไปดานหนา
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3. ทําความสะอาดกระจกและแทนสีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขดัถู

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไร
ดกับสวนหน่ึงสวนใดของเครื่องพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือ
แทนโดยตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและแทนใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปนจุด

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดที่สวิตชเปดปด
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10 แฟกซ

● คณุสมบัติของแฟกซ

● การตัง้คา

● การเปลี่ยนการตั้งคาแฟกซ

● การใชแฟกซ

● การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคมุการทํางานของแฟกซในแผงควบคุม โปรดดูท่ี แผงควบคุม ในหนา 9
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คณุสมบตัขิองแฟกซ
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัตขิองแฟกซที่สามารถใชงานไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของผลิตภัณฑดังตอไปน้ี

● หูโทรศัพทในตวั

● วิซารดการตั้งคาแฟกซเพ่ือชวยในการกําหนดคาแฟกซไดอยางงายดาย

● แฟกซแบบอะนาล็อกที่ใชกระดาษธรรมดาพรอมดวยอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ที่ปอนกระดาษไดถึง 30
แผน และถาดกระดาษออกที่รองรับกระดาษไดสูงสุด 100 แผน

● บันทึกรายการในสมุดโทรศพัทได 120 หมายเลข และหมายเลขการโทรแบบเร็ว 10 หมายเลขจากแผงควบคุม

● โทรซํ้าอัตโนมัติ

● จัดเก็บแฟกซในรูปแบบดิจิตอลไดสูงสุด 500 หนา

● สงตอแฟกซ

● ดเีลยการสงแฟกซ

● คณุสมบัติเสียงกร่ิง: กําหนดการทํางานรวมกันของจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับและเสียงกร่ิงเฉพาะ (ตองใชบริการผาน
บริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมในทองถ่ิน)

● รายงานการยนืยนัแฟกซ

● บล็อกแฟกซขอความโฆษณา

● มีใบปะหนาแฟกซใหเลือกใช 8 แบบ

หมายเหต:ุ คุณสมบัติบางอยางอาจไมไดแสดงอยูในรายการ คณุอาจตองติดตัง้ซอฟตแวรของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถใช
งานคุณสมบัติบางอยางได
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การตัง้คา

การตดิตัง้และเชือ่มตอฮารดแวร

การตอเขากบัสายโทรศพัท

ผลิตภัณฑน้ีเปนอุปกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมการใชงานโทรศัพทอ่ืน โปรดดูที่ การใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX, ISDN
หรือ VoIP ในหนา 98

การเชือ่มตออุปกรณเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑน้ีมีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:

● พอรต “สายโทรศัพท” ( ) ที่ใชตอแจ็คโทรศัพทที่ผนัง

● พอรต “โทรศัพท” ( ) ที่ใชเชื่อมตออุปกรณเพ่ิมเตมิเขากับผลิตภัณฑ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธ:ี

● โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอ่ืนที่เสียบเขากับสายโทรศัพทเดยีวกัน

● โทรศัพทแบบ Downstream คือโทรศพัทที่เสียบเขากับผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่ตอเขากับผลิตภัณฑ

ตออุปกรณอ่ืนตามลําดับที่อธิบายไวในขัน้ตอนตอไปน้ี พอรตเอาตพุตของอุปกรณแตละตวัจะเชือ่มตอเขากับพอรตอินพุตของ
อุปกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคุณไมตองการเชื่อมตออุปกรณใด ใหขามขั้นตอนที่อธบิายถึงอุปกรณดังกลาว และไป
ยังอุปกรณถัดไป

หมายเหต:ุ ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อุปกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑน้ีไมรองรับขอความเสียง

1. ถอดปล๊ักสายไฟของอุปกรณทั้งหมดที่คุณตองการตอ

2. หากยงัไมไดเชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับสายโทรศัพท โปรดดูท่ีคูมือการเร่ิมตนใชงานกอนดําเนินการตอ ผลิตภัณฑควรมี
แจ็คโทรศพัทเชือ่มตออยูแลว

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

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

หมายเหต:ุ โมเด็มบางประเภทจะมีพอรต "line" ที่สองสําหรับเชื่อมตอกับสายเสียงที่กําหนดไวเฉพาะ หากคณุมี
พอรต "line" 2 พอรต ใหดูที่เอกสารของโมเด็มของคุณ เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชือ่มตอกับพอรต "line" ที่ถูก
ตอง

5. หากตองการเชื่อมตอเขากับอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศพัท” ของอุปกรณที่
เชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศพัท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง
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6. หากตองการเชือ่มตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศพัท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน
เสียบปลายสายโทรศพัทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท

7. หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชือ่มตอกอน เสียบปลายสาย
โทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศพัท” ของโทรศัพท

8. หลังจากที่คุณตออุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปล๊ักของอุปกรณทั้งหมดเขากับแหลงจายไฟ

การตัง้คาแฟกซทีม่ีเครื่องตอบรับโทรศพัท

● กําหนดการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงที่ตั้งไวสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอยางนอย
หน่ึงคร้ัง

● หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศพัทเดยีวกันโดยใชแจ็คอ่ืน (ในหองอ่ืน เปนตน) อาจสงผลตอ
ความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ

การตัง้คาสาํหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว

1. นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและตั้งคาผลิตภัณฑ

2. ตัง้เวลา วันที ่และหัวแฟกซ โปรดดทูี่ กําหนดการตั้งคาแฟกซ ในหนา 79

3. กําหนดการตั้งคาอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดสภาพแวดลอมการใชงานผลิตภัณฑตามความจําเปน

กาํหนดการตัง้คาแฟกซ

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑจากแผงควบคุม, จาก HP Toolbox หรือจาก HP Director ในขัน้ตอน
ของการตั้งคาเร่ิมตน คุณสามารถใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ HP ในการกําหนดการตั้งคา

ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พ้ืนที่ การตัง้เวลา วันที่ และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย
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การใชแผงควบคมุในการตัง้เวลา วนัที ่และหวัแฟกซ

ในการใชแผงควบคุมเพ่ือตั้งวันที ่เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

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

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง และกด ตกลง

5. ใชปุมตัวเลขและตวัอักษรในการปอนเวลาปจจุบัน

6. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชัว่โมง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตวัอักษรตัวท่ีส่ีไป เลือก 1 สําหรับ a.m.
หรือ 2 สําหรับ p.m. กด ตกลง

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กด ตกลง

7. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพ่ือระบุเดือน วัน และป กด ตกลง

8. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Fax Header (หัวแฟกซ) และกด ตกลง

10. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษทัหรือหัวแฟกซ และกด ตกลง

หมายเหต:ุ หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่บริษัทมีอักขระไดไมเกิน 25 ตัว

การใชวิซารดการตัง้คาแฟกซของ HP ในการตัง้เวลา วนัที ่และหวัแฟกซ

หลังจากที่คณุติดตัง้ซอฟตแวรเสร็จ คุณจะพรอมสําหรับการสงแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณไมไดตั้งคาแฟกซใน
ขณะที่คุณติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถทําการตั้งคาโดยใชวิซารดการตั้งคาแฟกซไดตลอดเวลา

1. คลิก เริ่ม และคลิก โปรแกรม

2. คลิก HP คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก วซิารดการตัง้คาแฟกซของ HP

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอในวิซารดการตั้งคาแฟกซของ HP เพ่ือตั้งเวลา วันที ่และหัวแฟกซ รวมถึงการตั้งคา
อ่ืนๆ

การใชตวัอกัษรทัว่ไปในหวัแฟกซ

เม่ือคณุใชแผงควบคุมในการปอนชื่อในหัวแฟกซ หรือปอนชื่อปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือหมายเลข
การโทรกลุม ใหกดปุมตวัเลขและตัวอักษรที่เก่ียวของซํ้าๆ จนกวาตวัอักษรที่คุณตองการจะปรากฏขึ้น จากน้ัน ใหกดปุม > เพ่ือ
เลือกตวัอักษรน้ันและเล่ือนไปยังชองถัดไป ตารางดานลางแสดงตัวอักษรและตัวเลขที่จะปรากฏในปุมตวัอักษรและตัวเลขแต
ละปุม
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Key number Characters

1 1

2 A B C a b c 2

3 D E F d e f 3

4 G H I g h i 4

5 J K L j k l 5

6 M N O m n o 6

7 P Q R S p q r s 7

8 T U V t u v 8

9 W X Y Z w x y z 9

0 0

* ( ) + - . / , “ * & @ R W

space # , #

หมายเหต:ุ ใช > เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรบนแผงควบคมุและใช < เพ่ือลบตัวอักษร

การจดัการสมดุโทรศพัท

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซที่โทรบอย หรือกลุมหมายเลขแฟกซเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทร
กลุมได

ในสมุดโทรศพัทของเคร่ือง คุณสามารถกําหนดหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมได 120 รายการ ตัวอยาง
เชน หากคุณตั้งหมายเลขการโทรแบบเร็วไว 100 รายการ คณุจะมีพ้ืนที่เหลือสําหรับการตั้งหมายเลขการโทรกลุมไดอีก 20
รายการ

การใชขอมลูสมดุโทรศพัทจากโปรแกรมอืน่

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศพัทจากโปรแกรมอื่น คุณตองใชคณุสมบัติสงออกในโปรแกรมนั้น

HP Toolbox สามารถนําเขาขอมูลการติดตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืน ตารางดานลางแสดงโปรแกรมที่
สามารถใชไดกับ HP Toolbox

โปรแกรม คาํอธบิาย

Microsoft Outlook เลือกรายชือ่ใน Personal Address Book (PAB), Contacts หรืออาจเลือกทัง้สองรายชือ่ รายชื่อและกลุมรายชื่อ
จาก PAB จะถกูนําไปรวมกบัรายชื่อจาก Contacts ในกรณีทีม่ีการเลือกทัง้สองตวัเลือก

หากรายชือ่ใน Contacts มีทัง้หมายเลขแฟกซที่บานและทีท่ํางาน เคร่ืองจะแสดงรายชือ่นั้นเปนสองรายการ โดยจะมี
การเปลี่ยน “ชือ่” ของรายการทั้งสองนี ้ระบบจะเพิ่ม “:(B)” ลงในรายชือ่ของรายการทีท่ํางาน และ “:(H)” ลงในรายชื่อ
ของรายการทีบ่าน

หากมีรายชือ่ที่ซ้ํากนั (รายชือ่จาก Contacts และ PAB มีรายชือ่และหมายเลขแฟกซทีเ่หมือนกนั) เคร่ืองจะแสดงราย
ชื่อเพยีงรายการเดียว อยางไรกต็าม หากใน PAB และ Contacts มีรายชือ่ทีซ่้ํากัน และรายชือ่ใน Contacts มีทั้งหมาย
เลขแฟกซทีท่ํางานและทีบ่าน เคร่ืองจะแสดงรายชือ่ทัง้สามรายการ

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

Goldmine สนบัสนุน Goldmine เวอรชนั 4.0 HP Toolbox จะนําเขาไฟลที ่Goldmine ใชงานลาสุด

Symantec Act! สนบัสนุน Act! เวอรชนั 4.0 และ 2000 HP Toolbox จะนําเขาฐานขอมูลที ่Act! ใชงานลาสุด

ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือนําเขาสมุดโทรศพัท:

1. เปด HP Toolbox

2. คลิก แฟกซ และคลิก สมุดโทรศพัทของแฟกซ

3. เบราสไปที่สมุดโทรศพัทของโปรแกรม และคลิก นําเขา

ลบสมดุโทรศพัท

คุณสามารถลบหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมทั้งหมดที่ตั้งโปรแกรมไวในเคร่ืองได

ขอควรระวัง: หลังจากทีห่มายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมถูกลบออกไปแลว คุณจะไมสามารถเรียกคืน
ขอมูลกลับมาได

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบทัง้หมด และกด ตกลง

5. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

สญัลักษณพิเศษและตัวเลอืกการโทร

คุณสามารถปอนตัวหยดุในหมายเลขแฟกซที่กําลังหมุนหรือบันทึกในปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว และ
หมายเลขการโทรกลุมได ตัวหยดุมักจําเปนตองใชในกรณีที่โทรตางประเทศหรือตอสายออกภายนอก

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

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

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

การจดัการหมายเลขการโทรแบบเร็ว

การสรางและแกไขหมายเลขการโทรแบบเรว็

หมายเลขการโทรแบบเร็ว 1 ถึง 10 จะเชือ่มโยงกับปุมแบบกดปุมเดยีวที่เก่ียวของบนแผงควบคมุ คณุสามารถใชปุมแบบกด
ปุมเดียวกับหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม หมายเลขแฟกซหน่ึงหมายเลขสามารถมีอักขระไดไมเกิน
50 ตัว

หมายเหต:ุ คุณตองใชปุม Shift ในการเขาใชหมายเลขการโทรแบบเร็วทั้งหมด คุณสามารถใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว
6 ถึง 10 ไดโดยกด Shift และปุมแบบกดปุมเดยีวที่เก่ียวของบนแผงควบคุม
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ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วจากแผงควบคมุดังน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก การตัง้คารายชือ่

5. กด ตกลง เพ่ือเลือก เพิ่ม

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขการโทรแบบเร็วที่คณุตองการเชื่อมโยงกับหมายเลขแฟกซน้ี และกด
ตกลง การเลือกหมายเลข 1 ถึง 10 จะเปนการเชื่อมโยงหมายเลขแฟกซกับปุมแบบกดปุมเดยีวดวย

7. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนหมายเลขแฟกซ รวมทั้งปอนตัวหยุดหรือหมายเลขอ่ืนๆ ที่จําเปน เชน รหัสพ้ืนที่
หมายเลขตดัสําหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติจะเปนเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

หมายเหต:ุ ในขณะที่ปอนหมายเลขแฟกซ ใหกด Pause (หยดุชั่วคราว) จนกวาเคร่ืองหมายจุลภาค (,) จะปรากฏขึ้น
หากคุณตองการใสตวัหยุดในลําดับการโทร หรือกด * จนกวาตัวอักษร W จะปรากฏขึ้นหากคุณตองการใหเคร่ืองหยุด
รอสัญญาณหมุนหมายเลข

8. กด ตกลง

9. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนชือ่ใหกับหมายเลขแฟกซ ในการดําเนินการ ใหกดปุมตวัเลขและตัวอักษรซํ้าๆ จน
กวาตวัอักษรที่คุณตองการจะปรากฏขึน้ (โปรดดูรายการอักขระไดที่ การใชตวัอักษรทั่วไปในหัวแฟกซ ในหนา 80)

หมายเหต:ุ หากตองการใสเคร่ืองหมายวรรคตอน ใหกดปุมเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ซํ้าๆ จนกวาตวัอักษรที่คุณตอง
การจะปรากฏขึ้น และกดปุม > เพ่ือไปยังชองถัดไป

10. กด ตกลง เพ่ือบันทึกขอมูล

11. หากคุณมีหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ตองการตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใหทําตามขัน้ตอนที่ 1 ถึง 10 อีกคร้ัง

การลบหมายเลขการโทรแบบเรว็

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก การตัง้คารายชือ่

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบ และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขการโทรแบบเร็วที่คณุตองการลบ และกด ตกลง

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การจดัการหมายเลขการโทรกลุม

การสรางและแกไขรายการโทรกลุม

1. กําหนดรายการโทรดวนใหกับหมายเลขแฟกซแตละหมายเลขที่คณุตองการในกลุม (โปรดดคูําแนะนําไดที่ การสราง
และแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว ในหนา 82)

2. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

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

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การเพิม่/แกไขกลุม และกด ตกลง

7. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขที่คณุตองการเชือ่มโยงกับกลุมน้ี และกด ตกลง การเลือกหมายเลข 1 ถึง
10 จะเปนการเชื่อมโยงกลุมกับปุมแบบกดปุมเดยีวที่เก่ียวของกัน

8. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนชือ่กลุม และกด ตกลง

9. กดปุมแบบกดปุมเดียว และกด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือยืนยันการเพิ่ม ทําตามขัน้ตอนน้ีซํ้าสําหรับรายการกลุมที่คุณตองการ
เพิ่ม

-หรอื-

เลือก สมดุโทรศพัท และเลือกหมายเลขการโทรแบบเร็วสําหรับรายการกลุมที่คณุตองการเพิ่ม กด ตกลง เพ่ือยนืยันการ
เพิ่ม ทําตามขัน้ตอนน้ีซํ้าสําหรับรายการกลุมที่คุณตองการเพิ่ม

10. เม่ือคุณดําเนินการเสร็จ ใหกด ตกลง

11. หากคณุมีหมายเลขการโทรกลุมที่ตองการกําหนดเพ่ิมเติม ใหกด ตกลง และทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 10 อีกคร้ัง

การลบหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบกลุม และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษร ปอนหมายเลขการโทรกลุมที่คณุตองการลบ และกด ตกลง

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การลบรายชือ่ออกจากหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. กด ตกลง เพ่ือเลือก สมุดโทรศพัท

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คากลุม และกด ตกลง

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

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายชือ่ที่คณุตองการลบออกจากกลุม

7. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

8. ทําตามขั้นตอนที่ 6 และ 7 อีกคร้ังเพ่ือลบหมายเลขอ่ืนทีต่องการออกจากกลุม

-หรอื-

กด ยกเลิก เม่ือคุณดําเนินการเสร็จ
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หมายเหต:ุ การลบหมายเลขการโทรแบบเร็วจะลบหมายเลขออกจากหมายเลขสงแฟกซกลุมที่รวมหมายเลขการโทรแบบ
เร็วดังกลาวอยู

ตัง้คาการเรยีกเอกสารจากแฟกซ

หากบุคคลอ่ืนมีการตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คณุสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเคร่ืองของคุณได (ซ่ึงรูจักกันในชื่อการ
เรียกเอกสารจากเครื่องอ่ืน)

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รบัตามทีข่อเรยีก และกด ตกลง

เคร่ืองจะหมุนไปที่เคร่ืองแฟกซอ่ืนและขอรับแฟกซ
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การเปลีย่นการตัง้คาแฟกซ

การตัง้คาความดงัของเสยีง

ควบคุมระดบัเสียงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปล่ียนแปลงเสียงตางๆ ดังตอไปน้ี:

● เสียงแฟกซที่กําหนดใหกับแฟกซเขาและแฟกซออก

● เสียงกร่ิงสําหรับแฟกซเขา

การตั้งคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับระดับเสียงแฟกซคือ เบา

การตัง้คาความดงัของการแจงเตอืน

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาความดงัของเสียง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความดงัของเสียงเตอืน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความดงัของเสียงเครื่องแฟกซ (สายโทรศัพท)
ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพื่อเปล่ียนความดงัของเสียงเคร่ืองแฟกซ

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาความดงัของเสียง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความดงัของสายโทรศพัท และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความดงัของเสียงกริ่ง

เม่ือมีสายเขา คุณจะไดยนิเสียงกร่ิงดังขึ้น ระยะเวลาทีเ่สียงกร่ิงดังจะขึ้นอยูกับลักษณะเสียงกร่ิงของบริษัทโทรศัพทในพ้ืนที่ของ
คุณ ระดบัเสียงกร่ิงทีร่ะบบตัง้ไวจากโรงงานคอื เบา

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาความดงัของเสียง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความดงัของเสียงกริง่ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การตัง้คาความดงัของหโูทรศพัท

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาระบบ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาความดงัของเสียง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความดงัของหูโทรศพัท และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด, เบา, กลาง หรือ ดงั

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาการสงแฟกซ

การตัง้คาหมายเลขนาํหนาการโทร

หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตัวเลขที่จะถูกเพ่ิมไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะ
ปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร จํานวนตวัอักษรสูงสุดของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว

คาเร่ิมตนคือ ปด คุณอาจตองการเปดการตั้งคาน้ีและปอนหมายเลขนําหนา ตัวอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน
9 เพ่ือใชสายโทรศัพทตอไปยงัภายนอกระบบโทรศัพทของบริษัท ในขณะที่เปดใชการตั้งคาน้ี คุณสามารถหมุนหมายเลข
แฟกซไดโดยไมตองกดหมายเลขนําหนาโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง โปรดดูคําแนะนําไดที่ การแฟกซโดยหมุน
หมายเลขดวยตนเอง ในหนา 100

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก หมายเลขนาํหนาการโทร และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

6. หากคุณเลือก เปด ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขนําหนา และกด ตกลง คุณสามารถใชตัวเลข, ตัวหยุด
และสัญลักษณการโทร

การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลข

โดยปกติ เคร่ืองจะเร่ิมหมุนหมายเลขแฟกซในทันท ีหากเคร่ืองแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดยีวกัน ใหเปด
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ซ่ึงจะชวยปองกันไมใหเคร่ืองสงแฟกซในขณะที่ผูอ่ืนกําลังใชโทรศัพทอยู

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝร่ังเศสและฮังการี และ ปด สําหรับ
ประเทศ/พ้ืนที่อ่ืนๆ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง
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การตัง้คาการโทรซ้าํอัตโนมัติ

หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซไดเน่ืองจากเครื่องทีรั่บแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เคร่ืองจะพยายามโทรซ้ําโดยใชตัวเลือก
โทรซํ้าในกรณีสายไมวาง โทรซํ้าเม่ือไมรับสาย และโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ใหใชขั้นตอนในสวนน้ีในการ
เปดหรือปดการใชตัวเลือกเหลาน้ี

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํในกรณีสายไมวาง

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวางคือ เปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําหากสายไมวาง และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อไมรบัสาย

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองแฟกซที่รับไมรับสาย คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือไมรับสายคือ ปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําเม่ือไมรับสาย และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อเกิดขอผดิพลาดในการสือ่สาร

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือมีขอผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้น คาที่ระบบตัง้ไวจากโรง
งานสําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารคือ เปด

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรซ้ําเม่ือเกิดขอผดิพลาดในการสือ่สาร และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การตัง้คาความจาง/เขมและความละเอยีด

การตัง้คาความจาง/เขมเริม่ตน (ความคมชดั)

ความคมชดัจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซที่จะสง
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การตั้งคาความเขม/ความสวางที่ระบบตัง้ไว คือ ความคมชัดที่จะใชกับเอกสารทั้งหมดที่สงเปนแฟกซ ตวัเล่ือนจะอยูที่ตําแหนง
ก่ึงกลางโดยเปนความคมชัดที่ระบบตั้งไว

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

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

5. ใชปุม < เพื่อเล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางซายเพ่ือทําใหแฟกซที่สงมีสีจางกวาตนฉบับ หรือใชปุม > เพ่ือเล่ือนแถบ
แสดงสถานะไปทางขวาเพื่อทําใหแฟกซที่สงมีสีเขมกวาตนฉบับ

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความละเอียด

หมายเหต:ุ การเพิ่มความละเอียดจะเพ่ิมขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซที่ใหญขึ้นจะใชเวลาในการสงมากขึน้และอาจใช
พื้นท่ีมากกวาหนวยความจําที่มีอยูในเคร่ือง

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคาความละเอียดคือ ชดั

ใชขั้นตอนน้ีในการเปลี่ยนความละเอียดทีร่ะบบตัง้ไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี:

● มาตรฐาน: การตั้งคาน้ีจะใหคุณภาพต่ําที่สุดและสงขอมูลไดเร็วที่สุด

● ชดั: การตัง้คาน้ีจะใหความละเอียดที่สูงกวา มาตรฐาน ซ่ึงเหมาะสําหรับเอกสารที่เปนขอความ

● ชดัพิเศษ: การตัง้คาน้ีเหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวา ชดั แตเร็วกวา ภาพถาย

● ภาพถาย: การตั้งคาน้ีจะใหภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงมากขึ้นเปนอยางมาก

การตัง้คาความละเอียดเริม่ตน

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก  ความละเอยีดเริม่ตน และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความละเอียดของการสงแฟกซปจจุบนั

1. บนแผงควบคมุ กด ความละเอียด เพ่ือแสดงการตั้งคาความละเอียดปจจุบัน

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการตั้งคาความละเอียดที่เหมาะสม

3. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การตัง้คาการหมนุหมายเลขแบบ Tone หรอื Pulse
ใชขั้นตอนน้ีในการตั้งคาเคร่ืองใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ Tone
อยาเปล่ียนการตัง้คาน้ียกเวนในกรณีที่คณุทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาการสงแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โหมดการหมุนเลขหมาย และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Tone หรือ Pulse และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พ้ืนที่

การตัง้คาการรบัแฟกซ

การตัง้คาหรอืเปลี่ยนจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรับ

เม่ือตัง้คาโหมดการรับสายไวที่ อัตโนมัต ิการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตรวจสอบจํานวนเสียงกร่ิงโทรศัพทที่
ดังขึ้นกอนที่จะตอบรับสายเรียกเขา

หากเชื่อมตอเคร่ืองไวกับสายที่คุณใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ (สายที่ใชรวมกัน) และมีการใชเคร่ืองตอบรับ
โทรศพัท คณุอาจตองปรับการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตองมากกวาจํานวนเสียง
กร่ิงตอบรับของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท ซ่ึงจะชวยใหเคร่ืองสามารถตอบรับสายเรียกเขาและบันทึกขอความสําหรับสาย
สนทนาได เม่ือเคร่ืองตอบรับโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา เคร่ืองจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณ
แฟกซ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่ระบบตั้งไว คือ 5 คร้ัง แตในประเทศ/พื้นที่อ่ืนจะเปน 2 คร้ัง

การใชการตัง้คาจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรบั

ใชตารางดานลางน้ีในการกําหนดจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่จะใช

ประเภทสายโทรศพัท การตัง้คาจาํนวนเสยีงกริง่ตอบรบัทีแ่นะนาํ

สายแฟกซทีก่ําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานัน้) ตัง้จํานวนเสียงกร่ิงใหอยูในชวงทีป่รากฏบนหนาจอของแผงควบคมุ
(จํานวนเสียงกริ่งต่ําสุดและสูงสุดอาจแตกตางกนัไปตามแตละประเทศ/
พืน้ที่)

สายเดยีวทีม่ีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกนั และใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิง เสียงกร่ิงหนึง่หรือสองครั้ง (หากคณุมีเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลขโทรศพัทอื่น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
ตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี ้คุณยงั
สามารถใชคณุสมบัตเิสียงกร่ิงเฉพาะเพื่อแยกความแตกตางระหวางสาย
สนทนาและสายแฟกซ โปรดดทูี ่การตัง้คาเสียงกร่ิงเฉพาะ ในหนา 92 )

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเคร่ืองพวงเทานัน้ อยางนอย 5 คร้ัง

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมล

มากกวาเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล 2 คร้ัง
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การตัง้คาจาํนวนเสยีงกริ่งตอบรับ

หากตองการกําหนดหรือเปล่ียนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก จาํนวนครัง้ของเสียงเรียกเขาทีจ่ะรับสาย และกด ตกลง

5. ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรในการปอนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ และกด ตกลง

การตัง้คาโหมดการรบัสาย

คุณสามารถตั้งคาโหมดการรับสายของเครื่องไวที่ อัตโนมัต ิหรือ ดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการใชงาน คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
คือ อัตโนมัติ

● อตัโนมัต:ิ ในโหมดน้ี เคร่ืองจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากที่มีเสียงกร่ิงดังขึ้นตามจํานวนที่ระบุ หรือเม่ือไดรับสัญญาณ
แฟกซเฉพาะ หากตองการระบุจํานวนเสียงกร่ิง โปรดดูที่ การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ ในหนา 91

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

ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ีในการตั้งคาหรือเปล่ียนโหมดการรับสาย:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. กด ตกลง เพ่ือเลือก โหมดการรับสาย

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกโหมดการรับสาย และกด ตกลง

หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงการตั้งคาโหมดการรับสายตามที่คุณเลือก

การตัง้คาการสงตอแฟกซ

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

หากเคร่ืองมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เคร่ืองจะหยดุรับแฟกซที่เขามาและสงตอเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจํา

ในการใชคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะตอง
ถูกตัง้คาไวที่ อัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

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

6. หากคณุเปดคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ใหใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขแฟกซที่จะสง และกด ตกลง
เพื่อบันทึกการเลือก

การตัง้คาเสียงกริ่งเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงหรือเสียงกร่ิงเฉพาะ บริการน้ีจะชวยใหคณุสามารถใชโทรศัพทได
มากกวาหน่ึงหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลขโทรศพัทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ไมซํ้ากันเพื่อใหคุณสามารถ
รับสายสนทนาและใหเคร่ืองรับสายแฟกซได

หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิงกับบริษัทโทรศัพท คุณตองตั้งคาเคร่ืองใหตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ถูก
ตอง รูปแบบเสียงกร่ิงเฉพาะอาจไมมีใหบริการในบางประเทศ/พ้ืนที่ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือตรวจสอบวามีบริการน้ี
ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณหรือไม

หมายเหต:ุ หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงและคณุเปล่ียนแปลงการตั้งคารูปแบบเสียงกร่ิงเปนคาอ่ืนที่ไมใชคาเร่ิม
ตน ซ่ึงไดแก เสียงเรยีกเขาทกุแบบ เคร่ืองอาจไมสามารถรับแฟกซได

การตั้งคาตางๆ มีดังน้ี:

● เสียงเรียกเขาทกุแบบ: เคร่ืองจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึ่งครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ังเดียว

● สองครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองครั้ง

● สามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสามครั้ง

● สองครั้งและสามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสองครั้งหรือสามคร้ัง

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกร่ิงสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ชนดิเสียงกริง่ตอบรบั และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรูปแบบเสียงกร่ิงที่คุณตองการ และกด ตกลง

6. หลังจากที่ติดตั้งผลิตภัณฑเสร็จสมบูรณ ใหผูอ่ืนลองสงแฟกซใหกับคุณเพ่ือตรวจสอบวาบริการรูปแบบเสียงกร่ิงทํางาน
ไดอยางถูกตอง

การใชคณุสมบัติรบัสวนตวั

หมายเหต:ุ คุณสมบัติรับสวนตัวจะไมมีผลกับคุณสมบัติพิมพแฟกซลาสุดซํ้า ในการจํากัดการเขาถึงแฟกซที่ไดรับทั้งหมด
ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคา พมิพแฟกซซ้าํ เปน ปด

การเปดคณุสมบัตริบัสวนตวั

เม่ือเปดใชคุณสมบัติรับสวนตัว แฟกซที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใชรหัส (PIN) เพ่ือพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รบัแฟกซสวนบุคคล และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกด ตกลง

7. ในการยืนยนัรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง ใหใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนรหัสผานอีกคร้ัง และ
กด ตกลง

การปดคณุสมบัตริบัสวนตวั

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รบัแฟกซสวนบุคคล และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปด และกด ตกลง

หากมีแฟกซที่ไมไดพิมพอยูในหนวยความจําแฟกซ เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซ แลวลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

การตัง้คาคอมพิวเตอรใหรับแฟกซ

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเม่ือคุณติดตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตั้งคาเคร่ืองเปนคร้ัง
แรก

ในการรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอร ใหเปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร

1. เปด HP Toolbox

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก งานแฟกซ

5. ในสวน โหมดรับแฟกซ เลือก รบัแฟกซเขาเครื่องคอมพวิเตอรนี้

การปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพวิเตอรจากแผงควบคมุ

คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเคร่ืองเดียวเทาน้ัน หากคณุไมสามารถใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรไดอีกตอไป คณุสามารถใชขั้นตอนตอไปน้ีในการปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบ
คุม

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก หยดุการรบัแฟกซผานทางคอมพิวเตอร และกด ตกลง

การใชการลดขนาดแฟกซทีไ่ดรับโดยอตัโนมตัิ

หากคณุเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะลดขนาดของแฟกซสูงสุด 75% เพ่ือปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเริ่ม
ตน (ตัวอยางเชน เคร่ืองจะลดขนาดแฟกซลงจาก Legal เปน Letter)
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หากคุณปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาที่ระบบตัง้ไวจากโรงงาน
สําหรับการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติคือ เปด

หากคุณใชงานตัวเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ทั้งน้ีเพ่ือลด
ขนาดแฟกซที่ไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูลที่จะประทับบนแฟกซดันขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษเริ่มตนตรงกับขนาดของกระดาษที่ใสไวในถาดกระดาษ

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ปรบัขนาดตามหนา และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบ

การตั้งคาน้ีจะควบคุมเก่ียวกับการรับแฟกซจากเคร่ืองแฟกซรุนเกาที่ไมมีการสงสัญญาณแฟกซในระหวางการสง ในชวงเวลา
การจัดทําเอกสารน้ี เคร่ืองแฟกซทีมี่การทํางานแบบเงียบเหลาน้ีมีการใชงานอยูนอยมาก คาเร่ิมตนคอื ปด คุณควรเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบน้ี เม่ือคณุไดรับแฟกซจากผูใชเคร่ืองแฟกซรุนเกาเปนประจําเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตรวจสอบแบบเงียบ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาการพมิพแฟกซซ้าํเริม่ตน

คาเร่ิมตนของการตั้งคาการพิมพแฟกซซํ้าคือ เปด หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาน้ีจากแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนตอ
ไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรบัแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพแฟกซซ้ํา และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง

การประทบัขอมลูบนแฟกซทีไ่ดรับ

เคร่ืองจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับ คุณยงัสามารถเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่เขามาดวยขอมูลสวนหัว
ของคุณเองเพ่ือยืนยันวันที่และเวลาที่ไดรับแฟกซได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ
คือ ปด

หมายเหต:ุ การเปดการตั้งคาประทับขอมูลเม่ือไดรับอาจเพิ่มขนาดของหนา และทําใหเคร่ืองพิมพตองพิมพหนาที่สอง
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หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใชกับแฟกซที่ไดรับที่เคร่ืองพิมพออกมาเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ประทบัขอมูลบนแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การลอ็คหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ

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

หมายเหต:ุ ผูสงหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสําเร็จ

ในการพิมพรายการหมายเลขที่คุณล็อคไวหรือบันทึกการใชงานแฟกซ โปรดดูที่ การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน
ในหนา 113

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมไดโดยปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทีถู่กลอ็ค และกด ตกลง

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

ในการปลดล็อคหมายเลขแฟกซคร้ังละหน่ึงหมายเลข ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบรายการ และกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพ่ือ
เลือกหมายเลขแฟกซที่คณุตองการลบ และกด ตกลง เพ่ือยนืยันการลบ

-หรอื-

ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทั้งหมด ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบทัง้หมด และกด ตกลง กด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือ
ยนืยันการลบ

การกาํหนดใหโทรศัพทพวงรบัแฟกซได

หากเปดใชการตั้งคาน้ี คุณจะสามารถกําหนดใหเคร่ืองรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตาม
ลําดับ คาเร่ิมตนคือ เปด โปรดปดการตัง้คาน้ีหากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใชบริการจากบริษัท
โทรศพัทที่มีการใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพทจะใชงานไมไดหากมีการตั้งคาที่ขดัแยงกับ
เคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก โทรศพัทพวง และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การใชแฟกซ

ซอฟตแวรแฟกซ

โปรแกรมใชงานแฟกซทีร่องรับ

โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีที่มากับเคร่ืองพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใชงานกับ
เคร่ืองพิมพน้ีได วิธีการที่จะใชโปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีโปรแกรมอื่นที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรอยูแลวคือ คุณตอง
ใชโมเดม็ที่คุณมีอยูกอนหนานี้เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เน่ืองจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางานผานโมเด็มของเครื่องพิมพ
ได

ใบปะหนาแฟกซทีม่ใีหเลือกใช

โปรแกรม PC Fax Send มีแบบใบปะหนาแฟกซธรุกิจหรือแฟกซสวนตัวหลายแบบใหเลือกใช

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถแกไขรูปแบบใบปะหนาได แมคุณจะเปล่ียนแปลงขอความในชองขอความตางๆ ในใบปะหนา
ได แตรูปแบบของใบปะหนาน้ันเปนรูปแบบที่กําหนดไวตายตัว

การปรับใชใบปะหนา

1. เปดโปรแกรม PC Fax Send

2. ในสวน แฟกซไปยงั ใหปอนหมายเลขแฟกซ ชื่อ และบริษัทของผูรับ

3. ในสวน ความละเอียด ใหเลือกการตั้งคาความละเอียด

4. ในสวน รวมไปกบัแฟกซ ใหเลือก ใบปะหนา

5. เพ่ิมรายละเอียดลงในชองขอความ หมายเหต ุและ เรือ่ง

6. ในชองดรอปดาวน ใบปะหนาแฟกซ ใหเลือกแบบ แลวเลือก เอกสารในถาดเอกสาร

7. ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● คลิก สงตอนนี้ เพ่ือสงแฟกซโดยไมดตูัวอยางใบปะหนากอน

● คลิก ดตูวัอยาง เพ่ือดูใบปะหนากอนที่จะสงแฟกซ

การยกเลกิการสงแฟกซ

คุณสามารถยกเลิกแฟกซทีกํ่าลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซที่กําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

การยกเลิกแฟกซทีก่าํลังสง

กด ยกเลิก ที่แผงควบคุม หนาเอกสารที่ยงัไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง คุณสามารถกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการหมุนหมายเลข
กลุมผูโทรไดเชนกัน

การยกเลิกการสงแฟกซทีท่าํเกบ็ไว

ใชขั้นตอนน้ีในการยกเลิกการสงแฟกซในกรณีตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพจะรอหมุนหมายเลขซํ้าเม่ือสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผิดพลาดในการสื่อสาร

● แฟกซถูกตั้งเวลาใหสงในอนาคต
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ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ีหากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะการสงแฟกซ:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. กด ตกลง เพ่ือเลือก สถานะการสงแฟกซ

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามแฟกซที่คางอยูจนกวาจะถึงแฟกซท่ีคุณตองการยกเลิก

4. กด ตกลง เพ่ือเลือกแฟกซที่คณุตองการยกเลิก

5. กด ตกลง เพ่ือยนืยนัวาคณุตองการยกเลิกการสงแฟกซน้ัน

การลบแฟกซออกจากหนวยความจาํ

ใชขั้นตอนนี้เม่ือคุณคดิวาอาจมีผูอ่ืนใชเคร่ืองพิมพแลวส่ังพิมพแฟกซจากหนวยความจําซํ้าอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวัง: ขัน้ตอนน้ีนอกจากการลบหนวยความจําที่สามารถพิมพซํ้าได ยังสามารถลบแฟกซที่กําลังสงอยู แฟกซที่ยงัไม
ไดสงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซที่บันทึกไวเพ่ือสงในอนาคต และแฟกซท่ีไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบแฟกซทีบ่นัทกึไว และกด ตกลง

4. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการลบ

การใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX, ISDN หรอื VoIP
เคร่ืองพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศพัทแบบอะนาล็อกทั่วไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพื่อเจาะจงใช
งานกับระบบ DSL, PBX, สาย ISDN หรือ VoIP อยางไรก็ตาม เคร่ืองพิมพอาจทํางานกับระบบเหลาน้ันไดหากตั้งคาและใช
รวมกับอุปกรณที่เหมาะสม

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

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกที่ไมรองรับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวมกับ
อุปกรณแปลงสัญญาณดจิิตอลเปนอะนาล็อก) HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดจิิตอลหรือ
อุปกรณแปลงสัญญาณดจิิตอลเปนอะนาล็อกได

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

หมายเหต:ุ บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงาน
รวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุกรายได

โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถี่สูง ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ต่ํามาสําหรับใชงานตอสายโทรศัพทธรรมดา

หมายเหต:ุ โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอความชวยเหลือ

PBX
เคร่ืองพิมพน้ีเปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซ่ึงไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรอง
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดจิิตอลเปนอะนาล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองติดตอผูให
บริการ PBX เพ่ือขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดจิิตอลหรืออุปกรณแปลง
สัญญาณดจิิตอลเปนอะนาล็อกได
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โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพ่ือขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN
โปรดติดตอผูใหบริการ ISDN เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมและขอความชวยเหลือ

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

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการตั้งคาตางๆ ถูกตองแลว
หรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซอาจชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได

หากปญหาในการใชงานแฟกซยงัเกิดขึ้น ใหติดตอผูใหบริการ VoIP

การสงแฟกซ

การสงแฟกซจากอุปกรณปอนเอกสารอตัโนมตัิ (ADF)

หมายเหต:ุ ADF สามารถจุกระดาษ 80 g/m2 ไดถึง 30 แผน หรือวัสดพิุมพที่มีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเยบ็กระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF

1. ใสปกตนฉบับที่อยูในสภาพดีลงในถาดปอนกระดาษของ ADF โดยใหดานหนาของเอกสารคว่ําลงและใหหนาแรกอยู
ดานลางสุด

2. ตรวจดใูหแนใจวา กานปรับส่ือของ ADF ตั้งไวอยางถูกตองสําหรับเอกสารแบบแผนเดียวหรือหลายๆ แผน
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3. เล่ือนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

Document loaded (โหลดเอกสารแลว) จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม

4. ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดกัีบกระดาษ

5. ใชปุมหมายเลขบนแผงควบคุมเพ่ือหมุนหมายเลข

-หรอื-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณจะโทรไดรับการบันทึกไวในปุมแบบกดปุมเดียวแลว ใหกดปุมดงักลาว

-หรอื-

หากหมายเลขแฟกซที่คุณเรียกไดรับการกําหนดใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม ใหกด
สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม แลวกด ตกลง

6. บนแผงควบคมุ กด เร่ิมการสงแฟกซ เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการสงแฟกซ

การแฟกซโดยหมนุหมายเลขดวยตนเอง

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

การหมุนหมายเลขดวยตนเองจากหูโทรศพัท

1. ใสเอกสารลงใน ADF

2. โทรหาผูรับดวยหูโทรศัพท

3. เม่ือผูรับพรอม กด เร่ิมการสงแฟกซ บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ
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การสงแฟกซไปยงักลุมผูโทรดวยตนเอง (การสงแฟกซเฉพาะกจิ)

คุณสามารถสงแฟกซไปยงักลุมผูรับที่ไมไดบันทึกไวในหมายเลขสงแฟกซกลุมได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษร

-หรอื-

หากหมายเลขแฟกซที่คณุโทรเปนหมายเลขที่กําหนดใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็ว ใหกด สมุดโทรศัพท กดปุมตวั
เลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็ว แลวกด ตกลง

3. กด ตกลง

4. หากตองการหมุนหมายเลขอ่ืนตอ ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3

-หรอื-

หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบรอยแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป

5. กด เร่ิมการสงแฟกซ

6. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยงัหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุมที่โทรสายไมวางหรือไมมีผูรับ
เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการตั้งคาการโทรซ้ําที่กําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมรายการขอผิด
พลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม

การโทรซ้ําดวยตนเอง

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. บนแผงควบคมุ กด โทรซํ้า

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขที่ทําการโทรซํ้า หากหมายเลขใดสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้า
หมายเลขน้ันตามการตั้งคาที่กําหนดไว หากโทรซ้ําไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพิ่มรายการขอผดิพลาดลงในบันทึกการใชงาน
แฟกซ
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การใชการโทรดวนและหมายเลขการโทรกลุม 

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. กดปุมแบบกดปุมเดียวที่กําหนดไวสําหรับหมายเลขการโทรแบบเร็ว

-หรอื-

กด สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรแบบเร็ว แลวกด ตกลง

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เม่ือเอกสารหนาสุดทายที่แฟกซไปออกมาจากเครื่องแลว คุณสามารถทําการสงแฟกซรายการตอไป ถายเอกสาร หรือสแกน
เอกสารไดทันที

คุณสามารถกําหนดหมายเลขที่โทรบอยใหเปนหมายเลขการโทรแบบเร็วได โปรดดูที่ การสรางและแกไขหมายเลขการโทร
แบบเร็ว ในหนา 82 หากคณุมีสมุดโทรศัพทอิเล็กทรอนิกส คุณสามารถเลือกรายชือ่ผูรับในสมุดโทรศัพทน้ันได คุณสามารถ
ใชโปรแกรมของผูผลิตรายอ่ืนสรางสมุดโทรศัพทอิเล็กทรอนิกสได

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรกลุม 

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. กดปุมแบบกดปุมเดยีวของกลุมที่ตองการ

-หรอื-

กด สมุดโทรศัพท กดปุมตัวเลขเพ่ือระบุหมายเลขการโทรกลุม แลวกด ตกลง

3. กด เร่ิมการสงแฟกซ

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

-หรอื-

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกไมมี

เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําแลวแฟกซไปยงัแตละหมายเลขที่ระบุไว หากหมายเลขใดในกลุมสายไม
วางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการตั้งคาที่กําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพิ่ม
รายการขอผดิพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยคําแนะนําเบ้ืองตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรที่ใหมากับเคร่ืองพิมพ หัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
ซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธใีชของซอฟตแวร ซ่ึงคณุสามารถเปดดไูดจากเมนู วธิใีช ในโปรแกรม

คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอุปกรณและทําตามขอกําหนดตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง

● มีซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพตดิตั้งอยูในคอมพิวเตอร

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

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Windows XP หรอื Vista)

ขั้นตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีขั้นตอนทั่วไป
ดังน้ี

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

2. คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก Send fax (สงแฟกซ) ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึน้

3. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

4. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

5. รวมใบปะหนา (ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนท่ีไมจําเปน)

6. คลิก สงตอนนี้

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X เวอรชนั 10.3)

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. เปด HP Director และคลิก แฟกซ ซอฟตแวรแฟกซจะปรากฏขึ้น

3. เลือก แฟกซ จากกลองโตตอบ พิมพ

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

5. รวมใบปะหนา (ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนท่ีไมจําเปน)

6. คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X เวอรชนั 10.4)

หากคณุใช Mac OS X เวอรชนั 10.4 คณุสามารถเลือกสงแฟกซไดสองวิธีจากซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

ในการสงแฟกซโดยใช HP Director ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

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

3. เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถงึ
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5. เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

หากตองการสงแฟกซดวยการพิมพไปที่ไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปดเอกสารที่คุณตองการสงแฟกซ

2. คลิกที่เมนู File  แลวคลิกที่ Print

3. เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถงึ

5. เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวรของบริษทัอ่ืน เชน Microsoft Word (ในระบบปฏิบัตกิารทกุประเภท)

1. เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอ่ืน

2. คลิกเมนู ไฟล และคลิก พมิพ

3. เลือกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

4. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● Windows

a. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

b. รวมใบปะหนา (ขัน้ตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

c. รวมเอกสารทุกหนาที่ใสอยูในเคร่ือง (ขัน้ตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

d. คลิก สงตอนนี้

● Macintosh

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

-หรอื-

Mac OS X เวอรชนั 10.4: เลือก แฟกซ PDF จากเมนูปอปอัป PDF

b. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

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

-หรอื-

Mac OS X เวอรชนั 10.4: เลือกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

d. คลิก แฟกซ
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การสงแฟกซโดยโทรจากโทรศพัทแบบ Downstream 

ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทที่ใชสายเชื่อมตอเดยีวกันกับเคร่ืองพิมพ ตวัอยางเชน หาก
คุณทําการสงแฟกซไปยงัผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพ่ือบอกใหผูรับทราบ
วาคุณกําลังจะสงแฟกซไปใหได

หมายเหต:ุ โทรศพัทจะตองเชื่อมตอกับพอรต "โทรศัพท" ของเคร่ืองพิมพ ( )

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. ยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับเคร่ืองพิมพ กดหมายเลขแฟกซที่แผงปุมโทรศัพท

3. เม่ือผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคุณ

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

THWW การใชแฟกซ 105



การสงแฟกซทีด่เีลยการสงไว

ใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อกําหนดเวลาใหเคร่ืองสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนโดยอัตโนมัติ
เม่ือกําหนดเวลาเสร็จ เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากน้ันจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหต:ุ หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เคร่ืองจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ
(หากเปดตัวเลือกน้ีไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การที่เคร่ืองไมสงแฟกซน้ันอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจ
เกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซํ้าไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพ่ิมเติมในการแฟกซคร้ังตอไป
แฟกซทั้งหมดท่ีคุณกําหนดใหสงไปยงัหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

3. กดปุมลูกศรจนกวา ฟงกชนัแฟกซ จะปรากฏขึน้ จากน้ันกด ตกลง

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

5. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนเวลา

6. หากคณุตั้งใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 12 ชั่วโมงอยู ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตวัอักษรตัวที่ส่ีไปเพ่ือเลือก
A.M. หรือ P.M. เลือก 1 เพ่ือใช A.M. หรือเลือก 2 เพ่ือใช P.M. แลวกด ตกลง

-หรอื-

หากคณุตั้งใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงอยู ใหกด ตกลง

7. ใชปุมตวัเลขปอนวันที่ แลวกด ตกลง

-หรอื-

เลือกใชวันที่ที่เคร่ืองตั้งไวแลวโดยกด ตกลง

8. ปอนหมายเลขแฟกซ ปอนหมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือกดปุมแบบกดปุมเดียว

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีไมสนับสนุนกลุม (เฉพาะ) ที่ไมไดระบุ

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

ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพื่อที่จะสามารถหยุดฟงเสียงสัญญาณและ
ใสรหัสการโทรระหวางประเทศได โปรดดูที่ การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง ในหนา 100

การสงแฟกซระหวางประเทศ

ในการสงแฟกซไปยังปลายทางที่เปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพ่ือจะไดมีชวงเวลาหยดุพักฟงสัญญาณและใส
รหัสการโทรระหวางประเทศ โปรดดูที่ การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง ในหนา 100

การรบัแฟกซ

เม่ือเคร่ืองพิมพไดรับแฟกซ เคร่ืองจะพิมพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บ
แฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย

การพมิพแฟกซทีจ่ัดเกบ็ไว (เมือ่เปดคณุสมบตัริับแฟกซสวนบคุคลไว)

ในการพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว คุณตองใสรหัส PIN ของการรับแฟกซสวนบุคคล เม่ือเคร่ืองพิมพพิมพแฟกซท่ีจัดเก็บไวออก
มาแลว เคร่ืองจะลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมตวัเลขเพ่ือปอนรหัส PIN รักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ แลวกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คา การรับแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Private receive (รับแฟกซสวนบุคคล )และกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Print faxes (พิมพแฟกซ) และกด ตกลง

การพิมพแฟกซซ้าํ

หากคณุตองการพิมพแฟกซซํ้า เน่ืองจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนส่ือผิดประเภท คุณสามารถส่ังพิมพแฟกซซํ้าได
จํานวนหนวยความจําที่มีจะกําหนดจํานวนของแฟกซที่สามารถจัดเก็บไวสําหรับพิมพซํ้า เคร่ืองจะพิมพแฟกซลาสุดกอน และ
พิมพแฟกซที่เกาที่สุดในสวนที่จัดเก็บหลังสุด

เคร่ืองจะจัดเก็บแฟกซเหลาน้ีไวอยางตอเน่ือง แฟกซที่พิมพซํ้าจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา หากตองการลบแฟกซเหลา
น้ีออกจากหนวยความจํา โปรดดูที่ การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา ในหนา 98

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ฟงกชนัแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพแฟกซซ้ํา และกด ตกลง เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซลาสุดซํ้า

หมายเหต:ุ หากตองการใหเคร่ืองหยดุพิมพไมวาเวลาใดก็ตาม ใหกด ยกเลิก

ขอควรระวงั: หากการตั้งคา Reprint faxes (พิมพแฟกซซํ้า) ตั้งไวเปน ปด เคร่ืองจะไมสามารถพิมพแฟกซที่พิมพไมถูก
ตองหรือหมึกจางซํ้าได
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การรบัแฟกซเมือ่เสียงกริ่งทีห่โูทรศัพทดงัขึน้

1. รับสายโทรศัพท

2. หากคณุไดยินสัญญาณแฟกซ ใหรอเคร่ืองพิมพรับสายแฟกซ

3. หลังจากสายเงียบแลว ใหวางหูโทรศัพท

การรบัแฟกซเมือ่ไดยนิเสียงสญัญาณแฟกซเมื่อรับโทรศพัท

หากคุณใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเม่ือคุณไดยนิเสียงสัญญาณแฟกซเม่ือคุณรับโทรศพัท คณุ
สามารถเริ่มกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● หากคณุอยูใกลเคร่ืองพิมพ ใหกด เร่ิมการสงแฟกซ บนแผงควบคุม

● หากเคร่ืองไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลําดับบนแผงปุมโทรศพัท ฟงสัญญาณการสงแฟกซ จากน้ัน
วางหูโทรศัพท

หมายเหต:ุ การตั้งคาโทรศัพทพวงตองตัง้อยูที่ ใช การรับแฟกซดวยวิธีที่สองจึงจะทํางานได โปรดดทูีก่ารกําหนดให
โทรศพัทพวงรับแฟกซได ในหนา 95 เพ่ือตรวจสอบหรือเปล่ียนการตัง้คา

การดแูฟกซทีส่งมาในคอมพวิเตอรของคณุ

ในการดูแฟกซบนคอมพิวเตอร คุณจะตองกําหนดคาใหเคร่ืองพิมพรับแฟกซมาไวในคอมพิวเตอร โปรดดูที่ การตั้งคา
คอมพิวเตอรใหรับแฟกซ ในหนา 93

1. เปด HP Toolbox

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก บันทกึการรับแฟกซ

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

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร
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การแกไขปญหาเกีย่วกบัแฟกซ

ขอความแสดงขอผดิพลาดเกีย่วกบัแฟกซ 

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึน้ชั่วคราวและผูใชอาจตองตอบรับขอความโดยกด ตกลง เพ่ือพิมพงานตอ
หรือกด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพ งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอ
ความเตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตอืนนั้นเก่ียวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอ
โดยอัตโนมัตเิปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยท่ีคุณไมตองดําเนินการใดๆ

ตารางขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 
ตาราง 10-1  ขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

Comm. error (ขอผดิพลาดในการสือ่สาร) เกดิขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวาง
ผลิตภัณฑกบัผูสงหรือผูรับ

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง ถอดสาย
โทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพเขากบัแจ็คสําหรับเสี
ยบสายโทรศพัททีเ่หลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

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

หนวยความจําแฟกซเต็ม ยกเลิกแฟกซโดยกด ตกลง หรือ ยกเลิก สงแฟกซใหม
คณุอาจตองแบงเอกสารทีจ่ะสงแฟกซออกเปนหลายๆ
สวนหากมีขอผดิพลาดเกดิขึ้นอีก

Fax is busy Canceled send (แฟกซไมวาง ยก
เลกิการสงแฟกซแลว)

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพไดยก
เลิกการสงแฟกซแลว

โทรติดตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยนัวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คณุไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวาตวัเลือก Redial if busy (โทรซ้ําหาก
สายไมวาง) เปดอยูหรือไม

ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาโทรศพัทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ แลวลองสง
แฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax is busy Redial pending (แฟกซไมวาง รอ
หมนุหมายเลขซ้าํ)

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพจะหมุน
หมายเลขที่สายไมวางซ้ําโดยอัตโนมัติ โปรดดทูี ่การตั้ง
คาการโทรซ้ําอัตโนมัต ิในหนา 88

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรติดตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยนัวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คณุไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง
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ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศพัท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ แลวลองสง
แฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax memory full Canceling recv. (หนวย
ความจําของแฟกซเตม็ ยกเลิกการรบัแฟกซ)

หนวยความจําของเครื่องพิมพเต็มในระหวางท่ีรับ
แฟกซ เคร่ืองจะพมิพหนาเอกสารทีรั่บเขามาไวใน
หนวยความจําไดเทานัน้

พิมพแฟกซทัง้หมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีก
คร้ัง ขอใหผูสงแบงเอกสารทีจ่ะแฟกซออกเปนสวนๆ
กอนสงซ้ํา ยกเลิกงานแฟกซทัง้หมดหรือลบแฟกซ
ตางๆ ออกจากหนวยความจํา โปรดดูที ่การลบแฟกซ
ออกจากหนวยความจํา ในหนา 98

Fax memory full Canceling send (หนวยความ
จําของแฟกซเตม็ กาํลงัยกเลิกการสงแฟกซ)

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทกุหนา
ตองอยูในหนวยความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานไดอยาง
ถูกตอง เคร่ืองจะสงแฟกซหนาทีม่ีขนาดพอดีกบัหนวย
ความจําเทานัน้

พิมพแฟกซทัง้หมดทีไ่ดรับ หรือรอจนกวาจะมีการสง
แฟกซทีค่างอยูทั้งหมดอีกคร้ัง

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ยกเลิกงานแฟกซทัง้หมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจาก
หนวยความจํา โปรดดทูี ่การลบแฟกซออกจากหนวย
ความจํา ในหนา 98

Fax recv. error (ขอผดิพลาดในการรับแฟกซ) ขอผิดพลาดนีเ้กดิขึน้ในขณะทีพ่ยายามรับแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ลองสงแฟกซกลับไปทีผู่สง หรือเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศพัท แลวโทร
ออกสายสนทนา

ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ โปรดดทูี ่การเปล่ียนคา
ความเร็วในการสงแฟกซ ในหนา 119 ขอใหผูสงสง
แฟกซซ้ําอีกคร้ัง

ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิด
พลาด) โปรดดูที ่การตั้งคาโหมดการแกไขขอผิดพลาด
ของแฟกซ ในหนา 118 ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ําอีกคร้ัง

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Fax Send error (ขอผดิพลาดในการสงแฟกซ) ขอผิดพลาดนีเ้กดิขึน้ในขณะทีพ่ยายามสงแฟกซ ลองสงแฟกซอีกคร้ัง
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สงแฟกซไปทีเ่บอรแฟกซเบอรอื่น

ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพมิพ

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสาย
ออกจากเครื่องพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท
แลวโทรออกสายสนทนา

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศพัทอื่น

กาํหนดความละเอียดของแฟกซไวที ่มาตรฐาน แทน
ชดั ซึ่งเปนคาเร่ิมตน โปรดดทูี ่การตัง้คาความละเอียด
ในหนา 89

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Group dial not allowed in group (ไมอนญุาต
การโทรกลุมในกลุมอืน่)

รหสัการโทรแบบเร็วที่คณุพมิพถกูตัง้โปรแกรมไว
สําหรับกลุม ไมอนุญาตใหเพิ่มการโทรเปนกลุมใหกบั
การโทรเปนกลุมสําหรับกลุมอื่น

เพิ่มปุมแบบกดปุมเดียว (ตั้งโปรแกรมเปนการโทร
แบบเร็ว) หรือรหสัการโทรแบบเร็วใหกบัการโทรเปน
กลุม

Invalid entry (รายการไมถกูตอง) ขอมูลหรือการตอบรับไมถกูตอง แกไขรายการใหถกูตอง

No Dial Tone (ไมมสีญัญาณหมุนหมายเลข) เคร่ืองพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
กด เร่ิมการสงแฟกซ

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ตรวจสอบใหแนใจวาคณุใชสายโทรศัพททีใ่หมาพรอม
กบัเคร่ืองพมิพ

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก
สายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจาก

แจ็คโทรศพัททีผ่นงัเขากบัพอรตสายโทรศัพท ( )
แลว

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพิมพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ โปรดดทูี ่การตอ
เขากบัสายโทรศพัท ในหนา 77

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax answer Redial pending (ไมมีการรับ
แฟกซ รอหมนุหมายเลขซ้าํ)

ไมมีการรับสายแฟกซ เคร่ืองพิมพหมุนหมายเลขซ้ํา
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรติดตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยนัวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คณุไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง
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หากเคร่ืองพิมพยังคงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสาย
โทรศพัทของเครื่องพมิพออกจากผนงั แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออกสาย
สนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศพัทจาก

แจ็คโทรศพัททีผ่นงัเขากบัพอรตสายโทรศพัท ( )
แลว

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax answer. Canceled send (ไมมกีารรบั
แฟกซ ยกเลกิการสงแฟกซแลว)

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตวัเลือก
“หมุนซ้ําเมื่อไมรับสาย” ถกูปด

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซ้ํา แลว

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก
สายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศพัทจาก

แจ็คโทรศพัททีผ่นงัเขากบัพอรตสายโทรศพัท ( )
แลว

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

No fax detected (ไมพบแฟกซ) เคร่ืองพมิพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเคร่ืองแฟกซ
กําลังเรียกเขาอยู

ลองใชเคร่ืองพิมพรับแฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

เสียบสายโทรศพัทของเคร่ืองพมิพเขากบั
แจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ไมมีการสงเอกสาร เคร่ืองพิมพไมไดสแกนหนาเอกสารใดเลย หรือ
เคร่ืองพมิพไมไดรับหนาเอกสารทีจ่ะสงแฟกซจาก
คอมพวิเตอร

ลองสงแฟกซอีกคร้ัง
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หนวยความจาํของแฟกซจะเกบ็ขอมูลไวเมื่อไฟดบั

หนวยความจํา Flash ของ HP LaserJet M1319 MFP ชวยปองกันขอมูลสูญหายเม่ือเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เคร่ืองแฟกซ
อ่ืนๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารที่จะแฟกซไวใน RAM ทั่วไปหรือ Short-term RAM โดยทั่วไป ขอมูลใน RAM ทั่วไปจะสูญหาย
ทันทีที่ไฟดบั แต Short-term RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หนวยความ
จํา Flash สามารถเก็บขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง

บนัทกึการใชงานและรายงานแฟกซ

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือพิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พมิพรายงานแฟกซทัง้หมด

ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี หากคุณตองการพิมพรายงานทั้งหมดน้ีในคราวเดียวกัน:

● บันทึกการใชงานแฟกซ

● รายงานสมุดโทรศัพท

● รายงานคาคอนฟกเกอเรชนั

● รายการแฟกซที่ถูกล็อค

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซทัง้หมด และกด ตกลง เคร่ืองพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

การพมิพรายงานแฟกซแตละงาน

ใชแผงควบคมุเพ่ือส่ังพิมพบันทึกและรายงานการใชแฟกซตางๆ ตอไปน้ี:

● รายงานการโทรลาสุด: มีขอมูลเก่ียวกับแฟกซลาสุดที่เคร่ืองพิมพสงหรือไดรับ

● บนัทกึการใชงานแฟกซ: มีขอมูลการใชงานแฟกซที่ไดรับ สง หรือลบ และขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นลาสุด 40 รายการ
เรียงตามลําดับเวลา

● รายงานสมดุโทรศพัท: จัดทํารายการหมายเลขแฟกซที่อยูในรายการในสมุดโทรศัพท รวมถึงหมายเลขการโทรแบบเร็ว
และหมายเลขการโทรกลุม

● รายการแฟกซทีถ่กูลอ็ค: จัดทํารายการหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคไมใหสงแฟกซมายงัเคร่ืองพิมพ

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายงานที่ตองการพิมพ แลวกด ตกลง เคร่ืองจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

หมายเหต:ุ หากคุณเลือก บันทกึการใชงานแฟกซ แลวกด ตกลง ใหกด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือเลือก พิมพบันทกึทนัที
เคร่ืองพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพบันทึก
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การกาํหนดใหเครื่องพมิพพิมพบันทกึการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกไดวาจะใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทกึการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุก 40 รายการหรือไม คาที่ระบบตั้งไวจาก
โรงงานคือ เปด ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ:

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บนัทกึการใชงานแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพบันทึกอัตโนมัต ิและกด ตกลง

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง เพ่ือยืนยันการเลือก
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การตัง้คารายงานขอผดิพลาดของแฟกซ

รายงานขอผิดพลาดของแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับเคร่ืองพิมพในการใชงานแฟกซ คณุสามารถ
กําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● ขอผิดพลาดของแฟกซทั้งหมด (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่รับ

● ไมพิมพ

หมายเหต:ุ หากคณุเลือก ไมพมิพ คุณจะไมไดรับการแจงใดๆ วาการรับสงแฟกซลมเหลวจนกวาคุณจะพิมพบันทึกการใช
งานแฟกซ

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานขอผดิพลาดของแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกวาคณุตองการใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การตัง้คารายงานการยนืยนัแฟกซ

รายงานการยนืยันแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเคร่ืองพิมพทําการรับหรือสงแฟกซสําเร็จ คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
พิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● แฟกซทั้งหมด

● สงแฟกซ

● รับแฟกซ

● ไมพิมพ (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

 

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การยนืยนัแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกวาคณุตองการใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การรวมเอกสารหนาแรกของแฟกซไวในรายงานการยนืยนัแฟกซ ขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลา
สดุ

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

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานแฟกซ และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รวมหนาแรก และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก

การเปลีย่นการแกไขขอผดิพลาดและความเรว็การสงโทรสาร
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การตัง้คาโหมดการแกไขขอผดิพลาดของแฟกซ

ตามปกติเคร่ืองพิมพจะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือไดรับแฟกซ หากเคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาด
ในระหวางการรับสงและการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดตั้งเปน เปด เคร่ืองพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซํ้าใหม
อีกคร้ังได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการแกไขขอผดิพลาดคอื เปด

คุณควรปดตวัเลือกการแกไขขอผดิพลาด เฉพาะเม่ือคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผดิพลาด
ของการสง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกน้ีจะเปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคุณใช
การสงผานสัญญาณโทรศพัทดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทัง้หมด และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การแกไขขอผดิพลาด และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เปด หรือ ปด และกด ตกลง เพ่ือบันทึกการเลือก
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การเปลีย่นคาความเร็วในการสงแฟกซ

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

คุณควรเปล่ียนการตั้งคาเฉพาะเวลาทีคุ่ณมีปญหาในการสงไปยงัหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอุปกรณหน่ึงเทาน้ัน การลด
ความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซงายขึน้หากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีท่ีคุณใชการเชื่อม
ตอโทรศัพททางดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาแฟกซ และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก แฟกซทัง้หมด และกด ตกลง

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความเรว็ในการสงแฟกซ และกด ตกลง

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการตั้งคาความเร็ว และกด ตกลง
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ปญหาในการสงแฟกซ 

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองหยดุปอนเอกสารทีก่ึง่กลางของแฟกซ ความยาวสูงสุดของเอกสารทีค่ณุสามารถปอนได
จะอยูที่ 381 มม. การแฟกซกระดาษยาวจะหยดุที่
ความยาว 381 มม. (15 นิว้) 

พิมพเอกสารลงบนกระดาษที่สั้นกวาเดมิ

หากไมมีปญหากระดาษตดิและเวลาทีเ่คร่ืองหยดุ
ยงัไมถงึหนึง่นาท ีใหรอสักครูกอนกด ยกเลิก หาก
กระดาษตดิ ใหดงึกระดาษที่ตดิออก จากนัน้สง
แฟกซซ้ํา

หากกระดาษมีขนาดเล็กเกนิไป กระดาษนั้นอาจ
ตดิอยูภายในอปุกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF) 

ขนาดเล็กที่สุดทีใ่ชไดกบั ADF คอื 148 x
105 มม.

หากกระดาษตดิ ใหดงึกระดาษทีต่ิดออก จากนัน้
สงแฟกซซ้ํา

เคร่ืองหยดุสงแฟกซ เคร่ืองโทรสารทีรั่บอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

สายโทรศัพทของคณุอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธใีดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดบัเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยนิเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คทีผ่นงัแลว
เชื่อมตอโทรศพัทเขากบัแจ็ค โทรออกเพือ่
ตรวจสอบวาสายโทรศัพทไมเสีย

การสื่อสารขัดของอาจสงผลตอการสงแฟกซ เปล่ียนการตัง้คา โทรซ้ําเมื่อเกดิขอผิดพลาดใน
การสื่อสาร เปน เปด

เคร่ืองพิมพกําลังรับแฟกซแตไมสงออก หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับระบบดจิิตอล ระบบ
ดจิิตอลอาจสรางสัญญาณหมุนหมายเลขที่
เคร่ืองพมิพตรวจไมพบ

ยกเลิกการตัง้คาตรวจหาสัญญาณหมุนหมายเลข

หากปญหายังไมหมดไป โปรดตดิตอผูใหบริการ
ระบบ

การเชือ่มตอโทรศัพทอาจมีปญหา ลองใหมภายหลัง

เคร่ืองโทรสารทีรั่บอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

สายโทรศัพทของคณุอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธใีดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดบัเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยนิเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คโทรศพัทแลว
เชื่อมตอโทรศพัท โทรออกเพ่ือตรวจสอบ
วาสายโทรศพัทไมเสีย

มีการโทรออกสายแฟกซอยางตอเนื่อง เคร่ืองพมิพจะหมุนหมายเลขแฟกซซ้ําโดย
อัตโนมัตหิากตวัเลือกโทรซ้ําตัง้ไวที ่เปด

ในการหยดุเคร่ืองพมิพไมใหหมุนหมายเลข
แฟกซซ้ํา ใหกด ยกเลิก หรือเปล่ียนการตั้งคาโทร
ซ้ํา
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

แฟกซทีค่ณุสงไปไมถงึเคร่ืองแฟกซที่รับ เคร่ืองปลายทางอาจปดหรือเกดิขอผดิพลาดขึ้น
เชน กระดาษหมด

โทรไปยงัผูรับแฟกซเพ่ือตรวจสอบวาเคร่ือง
แฟกซปลายทางเปดอยูและพรอมทีจ่ะรับแฟกซ

ใสตนฉบับไมถกูตอง ตรวจสอบวาวางเอกสารตนฉบบัลงในถาดปอน
กระดาษของ ADF ไดอยางถูกตองดีแลวหรือไม

แฟกซอาจอยูในหนวยความจํา เนือ่งจากอาจ
กําลังรอการหมุนซ้ําไปยังหมายเลขท่ีสายไมวาง
หรืออาจมีงานอื่นกอนหนานีท้ี่กาํลังรอสง หรือ
อาจมีการตัง้หนวงเวลาการสงแฟกซไว

หากการสงแฟกซอยูในหนวยความจําเนือ่งดวย
เหตผุลเหลานี ้รายการจะปรากฏในบันทึกการใช
แฟกซ พมิพบนัทกึการใชงานแฟกซแลวตรวจ
สอบคอลัมน สถานะ เพื่อดวูามีการสงแฟกซทีม่ี
การกําหนดเปน คางอยู หรือไม

แผงควบคุมแสดงขอมูลวาหนวยความจําเหลือ
นอย

แฟกซอาจมีขนาดใหญเกนิไป หรือความละเอียด
อาจสูงเกนิไป

ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● แบงแฟกซที่มีขนาดใหญออกเปนสวน
เล็กๆ และแยกสงแตละสวน

● ลางขอมูลแฟกซตางๆ ทีเ่ก็บไวเพื่อใหมี
พื้นทีค่วามจําพอสําหรับสงแฟกซออก

● ตั้งคาคอนฟกแฟกซทีส่งออกเปนแฟกซที่
ถูกหนวงเวลา และตรวจสอบวามีการสง
เสร็จสมบูรณหรือไม

● ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพมิพใชการตัง้
คาความละเอียดต่ําสุด (มาตรฐาน)

ปญหาการรบัแฟกซ 

ใชตารางในสวนน้ีในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะรับแฟกซ

หมายเหต:ุ ใชสายแฟกซที่ใหมากับเคร่ืองเพ่ือใหเคร่ืองทํางานไดอยางถูกตอง

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพิมพไมสามารถรับแฟกซจากโทรศพัท
พวงได

อาจมีการเลิกใชงานการตัง้คาโทรศัพทเคร่ือง
พวง

เปล่ียนการตั้งคาโทรศพัทพวง

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

โหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพิมพหรือ
โทรศัพทพวงอาจตัง้คาไมถกูตอง

ตรวจสอบวาโหมดการหมุนเลขหมายของ
เคร่ืองพิมพตั้งเปน Tone ตรวจสอบวาโทรศัพท
พวงตั้งคาใชงานสําหรับการหมุนหมายเลขแบบ
Tone เชนเดียวกนั
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เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา โหมดการรับสายอาจตัง้เปน ดวยตนเอง หากโหมดการรับสายตัง้เปน ดวยตนเอง
เคร่ืองพิมพจะไมตอบรับสายเรียกเขา เร่ิมขัน้
ตอนการรับแฟกซดวยตนเอง

การตั้งคาจํานวนเสยีงกร่ิงตอบรับอาจไมถกูตอง ดกูารตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบ
วาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

อาจมีการเปดใชงานคณุสมบัตรูิปแบบเสียงกร่ิง
อยูแตไมไดมีการขอรับบริการดงกลาว หรือมีการ
ใชบริการดงักลาวแตตัง้คาคุณสมบัตินีไ้มถกูตอง

ดคูณุสมบัติรูปแบบเสียงกร่ิงตอบรับเพือ่ตรวจ
สอบวาตัง้คาไวเหมาะสมแลว

สายแฟกซอาจตอไมถกูตอง หรือสายแฟกซใช
งานไมได

โปรดดทูี่คูมือการเริ่มตนใชงานเพือ่ตรวจสอบ
การติดตั้ง ตรวจดวูาคุณใชสายแฟกซทีใ่หมา
พรอมกบัเคร่ืองพิมพ

เคร่ืองพมิพอาจไมพบสัญญาณแฟกซเรียกเขา
เนื่องจากเครื่องตอบรับกําลังเลนขอความเสียง

บันทึกขอความในเครื่องตอบรับใหม โดยเวนวาง
ทีต่อนตนของขอความไวสองวินาทเีปนอยางต่ํา

มีการเชื่อมตออุปกรณเขากับสายโทรศพัทมาก
เกนิไป

หามเชื่อมตออุปกรณมากกวาสามเครื่องกบัสาย
โทรศพัท ปลดอุปกรณสุดทายทีเ่ชื่อมตอเขามา
แลวตรวจดูวาเคร่ืองพมิพทํางานหรือไม หากไม
ทํางาน ใหปลดอุปกรณออกเรื่อยๆ ทลีะเคร่ืองแลว
ลองตรวจดูเคร่ืองพิมพหลังจากปลดอุปกรณแต
ละเคร่ือง

สายโทรศัพทอาจใชงานไมได ปฏิบัตติามวิธใีดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● เพิ่มระดบัเสียงของเครื่องพมิพ และกด เร่ิม
การสงแฟกซ บนแผงควบคมุ หากคุณได
ยนิเสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวา
สายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเคร่ืองพมิพออกจากแจ็คโทรศพัทแลว
เชื่อมตอโทรศพัท โทรออกเพ่ือตรวจสอบ
วาสายโทรศพัทไมเสีย

เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา บริการรับสงขอความเสียงอาจรบกวนการรับสาย
ของเคร่ืองพมิพ

ปฏิบัตติามวิธใีดวิธีหนึง่ตอไปนี้:

● ยกเลิกการใชบริการขอความ

● ใชสายโทรศัพททีก่าํหนดไวเฉพาะสําหรับ
สายแฟกซ

● ตั้งโหมดการรับสายเปน ดวยตนเอง ใน
โหมดดวยตนเอง คณุตองเร่ิมขั้นตอนการ
รับแฟกซเอง

● ตัง้คาเคร่ืองใหอยูทีโ่หมดอัตโนมัต ิและลด
การตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของ
เคร่ืองพมิพใหนอยกวาการตั้งคาจํานวน
เสียงกร่ิงตอบรับของขอความเสียง
เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาทุกสาย

กระดาษในเครื่องพิมพอาจหมดและหนวยความ
จําเต็ม

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ กด ตกลง
เคร่ืองจะพมิพแฟกซทั้งหมดทีบ่ันทกึอยูในหนวย
ความจํา จากนัน้จะรับสายแฟกซตอ
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ไมมีการพมิพแฟกซ ถาดปอนกระดาษวางเปลา ใสกระดาษ แฟกซทีไ่ดรับขณะทีถ่าดปอน
กระดาษไมมีกระดาษจะถกูจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจํา และจะเร่ิมพมิพหลังจากทีม่ีการใส
กระดาษลงในถาดแลว

อาจมีการเลือกตัวเลือกรับทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอรไว
คอมพวิเตอรจึงรับแฟกซดงักลาว

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรกาํลังรับแฟกซอยูหรือ
ไม

มีขอผิดพลาดเกดิขึน้กบัเคร่ืองพิมพ ดูขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ แลวดู
ที่ ขอความแสดงขอผิดพลาดเกีย่วกับแฟกซ
ในหนา 109

เคร่ืองพมิพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่
จะพิมพเพยีงแผนเดยีว

การตัง้คาการยอขนาดอัตโนมัติอาจไมถกูตอง เปดการตั้งคาการยอกระดาษอัตโนมัติ

อาจมีการสงแฟกซเรียกเขาไปทีส่ื่อทีม่ีขนาดใหญ
กวา

ปรับการตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัตเิพือ่ใหพิมพ
หนาเอกสารขนาดใหญลงบนกระดาษหนาเดยีว

แฟกซทีไ่ดรับนัน้จางเกินไป วางเปลา หรือมี
คณุภาพการพิมพไมดี

ผงหมึกของเคร่ืองพิมพหมดขณะทีพ่ิมพแฟกซ เคร่ืองพิมพจะจัดเกบ็แฟกซตางๆ ที่เพิ่งพิมพลา
สุด (จํานวนตามจริงของแฟกซทีจั่ดเกบ็ไวสําหรับ
พิมพซ้ําจะขึ้นอยูกบัปริมาณหนวยความจําทีม่ี)
เปล่ียนตลับหมึกพมิพใหมทนัทีทีเ่ปนไปได แลว
พิมพแฟกซซ้ํา

แฟกซทีไ่ดรับจางเกนิไป ติดตอผูสงแลวขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกคร้ัง
หลังจากปรับการตั้งคาความคมชดัแลว

ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

สงหรือรับแฟกซไดชามาก แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป เชน แฟกซทีม่ี
กราฟกมากเกนิไป

แฟกซทีซ่ับซอนจะใชเวลาในการสงหรือรับนาน
การแบงแฟกซทีม่ีความยาวมากๆ ออกเปนหลาย
แฟกซและการลดความละเอยีดจะชวยเพิม่ความ
เร็วในการสง

เคร่ืองแฟกซปลายทางอาจใชโมเดม็ทีม่ีความเร็ว
ต่ํา

เคร่ืองพมิพจะสงแฟกซทีค่วามเร็วสงูสุดของ
โมเด็มทีเ่คร่ืองแฟกซสามารถยอมรับไดเทานัน้

ความละเอียดของแฟกซทีส่งหรือรับอาจสูงมาก ในการรับแฟกซ ใหโทรตดิตอและแจงผูสงใหลด
ความละเอียดแลวสงแฟกซนัน้ใหม ในการสง
แฟกซ ใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซนัน้ใหม

อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท วางหโูทรศัพทและสงแฟกซใหม ใหบริษัท
โทรศัพทตรวจสอบสายโทรศัพท

หากสงแฟกซผานทางสายโทรศัพทดจิิตอล ใหตดิ
ตอผูใหบริการ

คณุสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวาง
ประเทศเปนเวลานานกวาปกติ

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสี พิมพซ้ําเอกสารตนฉบับใหพื้นหลังเปนสีขาว แลว
สงแฟกซซ้ํา

พมิพบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซในเวลาทีไ่มเหมาะสม 

การตัง้คาบันทกึการใชแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซไมถกูตอง

พิมพหนาการกําหนดคาและตรวจสอบเวลาที่
พิมพรายงานตางๆ

เสียงของเคร่ืองดังหรือเบาเกนิไป การตัง้คาระดับเสียงอาจปรับไวไมถกูตอง ปรับการตั้งคาระดบัเสียงของเครื่อง
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11 การจดัการและดูแลเครือ่งพมิพ

● หนาขอมูล

● การใชซอฟตแวร HP Toolbox

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง
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หนาขอมลู
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตัง้คาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คณุสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม โปรด
ดูที่ แผงควบคุม ในหนา 9

รายละเอยีดของหนา วธิกีารพมิพหนา

หนาแสดงคาคอนฟก

แสดงการตัง้คาปจจุบันและคณุสมบัตขิองเคร่ืองพมิพ

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงานการกาํหนดคา และกด ตกลง

หนาทีส่องถกูพิมพดวย ในหนาดงักลาว สวน การตัง้คาแฟกซ จะใหราย
ละเอียดเกีย่วกับการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑ

หนาตวัอยาง

มตีัวอยางขอความและกราฟก

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก หนาตวัอยาง และกด ตกลง

แผนผงัเมนู

แสดงเมนขูองแผงควบคมุและการตัง้คาที่ใชได

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกด การตัง้คา

2. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก รายงาน และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก โครงสรางเมน ูและกด ตกลง

รายงานการใชโทรสาร สําหรับบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ โปรดดทูี ่บันทกึการใชงานและ
รายงานแฟกซ ในหนา 113
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การใชซอฟตแวร HP Toolbox 
ทําการติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณเพ่ือใช HP Toolbox

HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

การด ูHP Toolbox
เปด HP Toolbox ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากวิธีเหลาน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนเคร่ืองพิมพ ( )

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP LaserJet M1319 และคลิก HP Toolbox

ซอฟตแวร HP Toolbox ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปน้ีสําหรับแตละผลิตภัณฑในหนาตางอุปกรณ:

● สถานะ

● แฟกซ

นอกจากสวนตางๆ เหลาน้ี ทุกหนาจะประกอบดวยองคประกอบทั่วไปตอไปน้ี:

● ซือ้วสัดสุิ้นเปลอืง

● ลงิคอื่นๆ

สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวาง
เปลา หลังการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพแลว คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพ่ืออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

แฟกซ

ใชแถบ แฟกซ ของ HP Toolbox เพ่ือทํางานเก่ียวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคณุ แถบ แฟกซ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนา
หลักตอไปน้ี:

● งานเกีย่วกบัแฟกซ ทํางานที่เก่ียวกับแฟกซ เชน การสงแฟกซ หรือการหนวยความจําของแฟกซ หรือตั้งโหมดรับแฟกซ

● สมุดโทรศพัทของแฟกซ เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทรศัพทของเคร่ืองออลล-อิน-วัน

● บนัทกึการสงแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่สงจากเครื่องออลล-อิน-วัน

● บนัทกึการรบัแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่เคร่ืองออลล-อิน-วันไดรับ

● คณุสมบัตขิองขอมลูแฟกซ จัดการกับพ้ืนที่วางที่ใชจัดเก็บแฟกซบนคอมพิวเตอร การตั้งคาเหลาน้ีจะมีผลในกรณีที่คุณ
เลือกสงหรือรับแฟกซระยะไกลจากคอมพิวเตอร
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งานของแฟกซ

คุณสามารถใชตัวเลือกสามตัวเลือกดงัตอไปน้ีเม่ือรับแฟกซ:

● พิมพแฟกซ คุณสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหมีขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือแจงใหทราบเม่ือมี
การพิมพแฟกซ

● รับแฟกซบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ คณุยงัสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร
ของคณุ เพ่ือแจงใหคุณทราบวามีแฟกซสงเขามา หากตอเคร่ืองแฟกซเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง จะมีการ
กําหนดใหคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดยีวเทาน้ันเปนเคร่ืองที่รับแฟกซ

● สงตอแฟกซไปยงัเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหน่ึง

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สมุดโทรศพัทของแฟกซ

ใชสมุดโทรศัพทของแฟกซของ HP Toolbox เพ่ือเพ่ิมและลบบุคคลหรือกลุมในรายชื่อโทรแบบเร็ว, นําเขาสมุดโทรศัพทจาก
แหลงขอมูลตางๆ และปรับปรุงและจัดการรายชื่อผูติดตอ

● หากตองการเพิ่มผูติดตอแตละรายไวในรายชื่อโทรแบบเร็วของคุณ ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูตดิกับเบอรโทร
แบบเร็วที่คุณตองการระบุ พิมพชื่อผูติดตอในหนาตาง ชือ่ผูตดิตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ
คลิก เพิ่ม/แกไข

● หากตองการเพิ่มกลุมผูตดิตอไวในรายชื่อโทรแบบเร็ว ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูติดกับเบอรโทรแบบเร็วที่คณุ
ตองการระบุ คลิก กลุมใหม/แกไขกลุม ดับเบิลคลิกที่ชื่อผูติดตอจากรายการทางดานซายเพื่อยายมาไวที่รายชือ่กลุมทาง
ดานขวา หรือเลือกชือ่ทางดานซายและคลิกลูกศรที่เหมาะสม เพื่อยายชือ่น้ันมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา คุณยัง
สามารถใชทั้งสองวิธีน้ันเพ่ือยายชื่อจากดานขวามาไวที่ดานซาย เม่ือคณุสรางกลุมเสร็จแลว ใหพิมพชื่อลงในหนาตาง
ชือ่กลุม และคลิก ตกลง

● หากตองการแกไขรายชือ่โทรแบบเร็วแตละรายชือ่ที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพ่ือเลือกผูติดตอราย
น้ัน พิมพส่ิงที่ตองการเปลี่ยนแปลงลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก เพิ่ม/แกไข คุณยงัสามารถเปลี่ยนแปลงในสารบบ
สมุดรายชือ่ไดโดยตรง ดวยการคลิกที่ชื่อผูติดตอที่ตองการ และพิมพส่ิงท่ีตองการเปลี่ยนแปลง ดูใหแนใจวา คุณไมได
กาเคร่ืองหมายในคอลัมน เลอืก

● หากตองการแกไขรายชื่อโทรแบบเร็วสําหรับกลุมที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อกลุมเพ่ือเลือก และคลิก กลุม
ใหม/แกไขกลุม เปล่ียนแปลงตามที่ตองการ และคลิก ตกลง คณุสามารถเปลี่ยนแปลงชือ่กลุมในสารบบสมุดรายชื่อได
โดยตรง ดวยการคลิกที่ชื่อกลุมที่ตองการ และพิมพส่ิงที่ตองการเปล่ียนแปลง ดใูหแนใจวา คุณไมไดกาเคร่ืองหมายใน
คอลัมน เลอืก

● หากตองการลบชือ่ออกจากรายชื่อโทรแบบเร็ว ใหเลือกชือ่น้ันและคลิก ลบ

● หากตองการยายรายชือ่โทรแบบเร็วออก คณุสามารถเลือกชื่อน้ัน และคลิก ยาย หรือคณุสามารถเลือก ยาย และระบุชื่อ
ในกลองโตตอบ เลือก แถวถัดไปทีว่าง หรือระบุหมายเลขของแถวที่คุณตองการยายรายชื่อ

หมายเหต:ุ หากคณุระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชือ่ใหมจะแทนที่ชื่อเดมิ

● หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express
ใหคลิก นาํเขาสมุดโทรศพัท เลือกโปรแกรมซอฟตแวรท่ีเหมาะสม เล่ือนไปที่ไฟลท่ีเหมาะสม และคลิก ตกลง คณุยัง
สามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้งเลม

● หากตองการเลือกผูตดิตอทั้งหมดที่อยูในรายชือ่โทรแบบเร็ว ใหคลิกที่หัวคอลัมน เลือก

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปน้ีสามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:

● (

● )
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บนัทกึการสงแฟกซ 

บันทึกการสงแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซที่สงลาสุดทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับแฟกซดังกลาว ซ่ึงรวมถึง
วันที่และเวลาที่สง หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ

เม่ือคุณสงแฟกซจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเคร่ืองออลล-อิน-วัน แฟกซจะมีลิงค ด ูการคลิกที่ลิงคน้ีคือการเปดหนาใหมที่
ใหขอมูลเก่ียวกับแฟกซ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดงักลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะแสดงรายละเอียดของสาเหตุที่ไมมีการสงแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

บนัทกึการรบัแฟกซ 

บันทึกการรับแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซที่ไดรับลาสุดทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับแฟกซดังกลาว ซ่ึงรวม
ถึงวันที่และเวลาที่ไดรับ หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ

เม่ือคุณไดรับแฟกซบนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ตอกับเคร่ืองออลล-อิน-วัน แฟกซจะมีลิงค ด ูการคลิกที่ลิงคน้ีคือการเปดหนาใหม
ที่ใหขอมูลเก่ียวกับแฟกซ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะมีรายละเอียดของสาเหตทุี่ไมไดรับแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง

ปุมที่อยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตท่ีคุณสามารถสั่งซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพ่ือใชคณุลักษณะน้ี

ลงิคอืน่ๆ

ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากคณุใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชื่อมตออยูเม่ือคุณเปด HP Toolbox เปนคร้ังแรก คุณจะตองเชื่อมตอกอนจึงจะสามารถเยีย่มชมเว็บ
ไซตเหลาน้ี การเชื่อมตออาจจําเปนตองใหคุณปด HP Toolbox แลวเปดใหมอีกคร้ัง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงคุณสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับ
ปญหาตางๆ ได

● ซ้ือวสัดสุิ้นเปลอืง ส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP 

● การลงทะเบยีนผลติภัณฑ เชื่อมตอไปยงัเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP 

130 บท 11   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW



การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

ตรวจสอบและสั่งซื้ออปุกรณสิน้เปลอืง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณส้ินเปลืองผานทางแผงควบคุมของเครื่องพิมพ พิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง
หรือการดู HP Toolbox Hewlett-Packard ขอแนะนําใหคุณส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพสํารองเม่ือขอความหมึกเหลือนอยของ
ตลับหมึกพิมพปรากฏขึ้นคร้ังแรก ใชตลับหมึกพิมพของ HP ของแทตลับใหมเพ่ือใหสามารถดูขอมูลอุปกรณส้ินเปลืองตอไป
น้ีได:

● อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาที่เหลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาที่พิมพไปแลว

● ขอมูลอ่ืนๆ ของอุปกรณส้ินเปลือง

หมายเหต:ุ คุณสามารถตั้งคา HP Toolbox ใหแจงเตือนคุณเม่ืออุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด

ตรวจสอบสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองโดยการใชแผงควบคมุ

ตรวจสอบแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ซ่ึงจะแสดงขึน้เม่ือตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลือนอยหรือไมมีเลย แผงควบคมุยังจะ
แสดงใหทราบ เม่ือมีการติดตัง้ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP เปนคร้ังแรก

หากระดับอุปกรณส้ินเปลืองใกลหมด คุณสามารถส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน หรือทางโทรศัพทจากตัวแทนจําหนาย
ในพ้ืนที่ของ HP โปรดดูหมายเลขชิน้สวนที่ ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมและการส่ังซ้ือ ในหนา 173 ไปที่ www.hp.com/go/
ljsupplies เพ่ือส่ังซ้ือแบบออนไลน
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การเกบ็อุปกรณสิ้นเปลอืง

ทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือเก็บตลับหมึกพิมพ:

● อยาเอาตลับหมึกพิมพออกจากกลองจนกวาคุณตองการจะใชงาน

ขอควรระวงั: อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาท ีเพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพเสีย

● โปรดดูชวงอุณหภูมิของการใชงานและการเก็บรักษาที ่ขอกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดลอม ในหนา 183

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในตําแหนงแนวนอน

● จัดเก็บอุปกรณส้ินเปลืองในที่แหง ไมมีแสง และหางจากความรอนหรือแหลงกําเนิดคล่ืนแมเหล็ก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัอุปกรณสิน้เปลืองทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนอุปกรณใหมหรือนํามาผลิต
ใหม เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ันไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบหรือคณุภาพได การ
บริการหรือซอมแซมเน่ืองจากการใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP ไมอยูในการรับประกันของเคร่ืองพิมพน้ี

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอม

โปรดติดตอศูนยแจงเร่ือง HP ของปลอม เม่ือเคร่ืองพิมพหรือ HP Toolbox ระบุวาตลับหมึกพิมพไมใชตลับหมึกพิมพของ
HP และคณุคิดวาเปนของแท HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งดําเนินการแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชอุปกรณของแทขอ HP หากคุณสังเกตุเห็นส่ิงตอไปน้ี:

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (เชน แถบดึงหรือกลองบรรจุแตกตางจากเดิม)

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรฟรีไปที:่ 1-877-219-3183

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรเก็บเงินปลายทาง โดยติดตอโอเปอเรเตอรและขอโทรแบบเก็บเงินปลายทางไปยัง
หมายเลขโทรศัพท 1-770-263-4745. หากคุณไมสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได ตัวแทนที่ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอมที่สามารถสนทนาดวยภาษาของคุณไดจะเปนผูชวยเหลือคุณ หรือหากไมมีตัวแทนในศูนยที่สามารถสนทนาดวยภาษา
ของคุณได HP จะติดตอบริการแปลภาษาตามสายหลังจากที่รับสายของคุณภายในหน่ึงนาท ีทั้งน้ี บริการดังกลาวจะแปลบท
สนทนาระหวางคุณและตัวแทนของศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม

รไีซเคลิอุปกรณสิ้นเปลอืง

หากตองการติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP ใหทําตามคําแนะนําที่อยูในกลองบรรจุอุปกรณน้ัน หรือดูที่คูมือในการเริ่มตน
ใชงานเคร่ืองพิมพ

หากตองการรีไซเคิลอุปกรณส้ินเปลือง ใหนําอุปกรณส้ินเปลืองที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุอุปกรณส้ินเปลืองใหมมา แลวใชฉลาก
สงคืนที่มาพรอมกัน เพ่ือสงอุปกรณดงักลาวกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูขอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซ่ึงให
มาพรอมกับอุปกรณส้ินเปลือง HP ใหมทุกรายการ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรีไซเคิลของ HP ที่ อุปกรณส้ินเปลือง
สําหรับงานพิมพของ HP LaserJet ในหนา 187
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การเกลี่ยผงหมึก

หากมีสวนที่ซีดจางปรากฏบนหนาที่พิมพ คุณอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวไดโดยการเกลี่ยผงหมึก

1. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

2. ในการเกลี่ยผงหมึก ใหเขยาตลับหมึกพิมพเบาๆ จากขางหนาไปขางหลัง

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในเครื่องพิมพ และปดชองใสตลับหมึกพิมพ หากงานพิมพยังคงซีดจางหรือไมสามารถยอม
รับได ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

เปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืง

ตลับหมกึพมิพ

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. จับที่ดามจับบนตลับหมึกพิมพ และดึงตลับหมึกพิมพออกตรง ๆ เพ่ือนําออกจากเคร่ือง โปรดดูที่ขอมูลการรีไซ
เคลิดานในของกลองใสตลับหมึกพิมพ
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3. นําตลับหมึกพิมพตลับใหมออกมาจากหอบรรจุ เขยาตลับหมึก แกะฝาครอบสีสมออก และดงึแถบสีสมออกมาตรง ๆ  เพ่ือ
แกะเทปออก

4. ใสตลับหมึกพิมพลงในเคร่ืองพิมพจนกระท่ังตลับหมึกแนนเขาที่

5. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น นํ้ารอนจะทําใหผง
หมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษ

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

1. กด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกคนหาเมนู บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือคนหา Cleaning mode (โหมดการทําความสะอาด) และกด ตกลง

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กด ตกลง อีกคร้ังเพ่ือยืนยัน และเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

การทาํความสะอาดภายนอกเครื่อง

ใหใชผาเน้ือนุมที่ไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพ่ือเชด็ฝุน คราบหมึก และส่ิงสกปรกที่ติดอยูภายนอกเคร่ืองพิมพ

อปัเดตเฟรมแวร

อัปเดตเฟรมแวรและคําแนะนําการติดตั้งของเคร่ืองพิมพน้ีอยูที ่www.hp.com/support/ljm1319 คลิก Downloads
and drivers คลิกระบบปฏิบัติการ และเลือกดาวนโหลดเฟรมแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ

THWW การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง 135

http://www.hp.com/support/ljm1319


136 บท 11   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW



12 แกไขปญหา

● รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

● นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

● ขอความบนแผงควบคุม

● ปญหาหนาจอแผงควบคมุ

● แกปญหากระดาษติด

● แกไขปญหาคุณภาพของภาพ

● แกไขปญหาเก่ียวกับการเชือ่มตอ

● แกไขปญหาซอฟตแวร

THWW 137



รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

หมายเลขขัน้
ตอน

ขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอง ปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ วิธแีกไข

1 เครือ่งพมิพทาํงานหรอืไม? ไฟไมเขาเคร่ืองเนือ่งจากไฟ สายเคเบิล สวิตช หรือ
ฟวสเสีย

1. ตรวจสอบวาไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพแลว

2. ตรวจสอบวา สายไฟไมชํารุดเสียหาย และเปด
สวิตชเคร่ืองพมิพแลว

3. ตรวจสอบแหลงพลังงานดวยการเสียบปล๊ักของ
เคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบโดยตรง หรือเสียบ
ปล๊ักกบัเตาเสียบอื่น

2 คาํวา พรอม ปรากฏบนแผงควบคมุ
ของเครือ่งพมิพหรือไม

แผงควบคุมควรทาํงานไดอยางปกติ
โดยไมปรากฏขอความแสดงขอผดิ
พลาดใด ๆ

แผงควบคมุแสดงขอผิดพลาด โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 141
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

3 พมิพหนาขอมลูไดหรอืไม?

พมิพหนากําหนดคาคอนฟเกอเรชัน
โปรดดทูี ่หนาขอมูล ในหนา 126

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม

โปรดด ูขอความบนแผงควบคมุ ในหนา 141
สําหรับขอความทัว่ไปซึง่ชวยใหคุณแกไขขอผิด
พลาดได

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP
โปรดดูที ่กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 35

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 134

4 เครือ่งพมิพทาํสาํเนาไดหรือไม

วางหนาการกาํหนดลงใน ADF เพือ่
ทําสําเนา รายงานดังกลาวควรปอน
ผาน ADF ไดอยางสม่ําเสมอ และ
เคร่ืองพมิพควรพิมพสําเนาไดโดยไม
มีปญหาคุณภาพของการพมิพ

สําเนาจาก ADF มีคุณภาพไมดี ทําความสะอาดแถบการสแกนที ่ADF โปรดดทูี ่ทาํ
ความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน
ในหนา 72

กระดาษติดเมื่อพิมพ ตรวจดวูาวัสดพุมิพนัน้ตรงตามขอกําหนดของ HP
โปรดดูที ่กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 35

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที ่ทาํ
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 134

5 เครือ่งพมิพสงแฟกซไดหรือไม

กด เร่ิมการสงแฟกซ เพื่อตรวจสอบวา
มีสัญญาณหมุนหมายเลข (ใชหฟูง
หากจําเปน) ลองพยายามสงแฟกซ

สายโทรศพัทไมทํางาน หรือไมไดเสียบปล๊ัก
เคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพท

ตรวจสอบวา ไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับสาย
โทรศัพททีคุ่ณเชือ่วาทํางานแลว

สายโทรศพัทเสีย หรือตอเขากบัขั้วตอผดิอัน 1. ลองเสียบสายโทรศัพทเขากบัขั้วตออื่น

2. ลองใชสายโทรศพัทเสนใหม

6 เครือ่งพมิพรับแฟกซไดหรือไม

ใชเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่นเพือ่สง
แฟกซไปทีเ่คร่ืองพิมพ ถามี

ใชเคร่ืองพมิพรวมกบัอุปกรณโทรศพัทหลายเครื่อง
เกินไป หรือไมไดตออุปกรณโทรศพัทตามลําดบัทีถู่ก
ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวา HP LaserJet M1319
MFP เปนอุปกรณเพียงอยางเดียวที่อยูบนสาย
โทรศัพท และลองรับแฟกซอีกคร้ัง

การตั้งคาแฟกซของเคร่ืองพิมพไมถกูตอง ตรวจสอบและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเคร่ืองพิมพ
โปรดดูที ่การเปลี่ยนการตั้งคาแฟกซ ในหนา 86
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หมายเลขขัน้
ตอน

ขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอง ปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ วธิแีกไข

7 เครือ่งพมิพพมิพจากคอมพวิเตอรได
หรือไม

ใชโปรแกรมการประมวลผลคําเพือ่
สงงานพิมพไปทีเ่คร่ืองพิมพ

ตดิตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตัง้ซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

เลือกไดรเวอรทีไ่มถูกตอง เลือกไดรเวอรทีเ่หมาะสม

เกิดปญหาพอรตไดรเวอรในโปรแกรม Microsoft
Windows

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

8 เครือ่งพมิพสแกนไปทีค่อมพวิเตอร
หรือไม

เร่ิมตนการสแกนจากซอฟตแวรพื้น
ฐานบน
เดสกทอ็ปของเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ

ตอสายเคเบิลไมถกูตอง ตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

ตดิตั้งซอฟตแวรไมถกูตอง หรือเกิดขอผดิพลาดขึ้นใน
ระหวางทีต่ิดตัง้ซอฟตแวร

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ใหม ตรวจสอบวาคุณดําเนนิการตามขั้นตอนการติด
ตัง้ที่ถกูตองหรือไม รวมทัง้การตั้งคาพอรตทีถ่กูตอง

หากยังเกดิขอผิดพลาดอยู ใหปดเคร่ืองพิมพ กอนเปดอีกคร้ัง
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นาํคาที่ระบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาทั้งหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษ
แฟกซ หมายเลขโทรศัพท การโทรดวน และแฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: กระบวนการน้ียงัลบหมายเลขแฟกซ และชือ่ที่เก่ียวของกับปุมแบบกดปุมเดียวและรหัสโทรดวน และลบหนา
ทั้งหมดที่เก็บอยูในหนวยความจํา จากน้ันเคร่ืองพิมพจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหกด การตั้งคา

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก บรกิาร และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เรยีกคนืคาเริ่มตน และกด ตกลง

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ขอความบนแผงควบคมุ
ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไป ขอความบนแผงควบ
คุมเปนตัวระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หากเหมาะสม เม่ือ
เคร่ืองพิมพกําลังรับคําส่ังพิมพขอมูล หรือสแกน ขอความบนแผงควบคมุจะแสดงสถานะเหลาน้ี นอกจากน้ัน ขอความการแจง
ขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ยงัเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใชกระทําการบาง
อยาง

ขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

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

ตารางขอความแจงขอมลูและขอความเตอืน 

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

Device error

Press [OK] (ขอผดิพลาดของอปุกรณ กด [ตกลง])

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน นีเ่ปนเพยีงขอความเตือนเทานั้น งานพมิพอาจไดรับ
ผลกระทบ

Jam in print paper path (มกีระดาษตดิในทาง
เดนิกระดาษพมิพ)

สลับกบั

Open door and clear jam (เปดฝาปด แลวนาํ
กระดาษทีต่ดิอยูออก)

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในทางเดนิกระดาษ นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 145

Page too complex

Press [OK] (งานพมิพซบัซอนมากเกนิไป กด
[ตกลง])

เคร่ืองพมิพไมสามารถพมิพหนาปจจุบันไดเนือ่งจาก
ความสลับซับซอนของเอกสารหนานั้น

กดปุม ตกลง เพือ่ลบขอความ

ปลอยใหเคร่ืองพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกด ยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกงาน

Printer jam

clear paper path (มกีระดาษตดิ นาํกระดาษออก
จากทางเดนิกระดาษ)

อุปกรณตรวจพบกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ นาํกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ และทาํตามคาํแนะนําบนแผงควบคุม
โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษติด ในหนา 145

Settings cleared (ลบการตัง้คาแลว) เคร่ืองพมิพไดลบขอมลูการตั้งคาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานทีเ่หมาะสมอีกคร้ัง
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ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตวัระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง-ตาราง

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

50.1 Fuser Error

Turn off then on (50.1 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองดวยการกดทีส่วิตชเปดปด และรออยาง
นอย 30 วินาที

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพมิพเร่ิมตน
การทํางาน

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.2 Fuser Error

Turn off then on (50.2 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.3 Fuser Error

Turn off then on (50.3 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.8 Fuser Error

Turn off then on (50.8 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

50.9 Fuser Error

Turn off then on (50.9 ขอผดิพลาดฟวเซอร ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม
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หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

52 Scanner Error

Turn off then on (52 ขอผดิพลาดเครื่องสแกน ปด
แลวเปดใหม)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

54.1C Error

Turn off then on (54.1C ขอผดิพลาด ปดแลวเปด
ใหม)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตน
การทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบที่
ผนงัโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ่เปดเคร่ืองพมิพ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

Engine comm. Error (ขอผดิพลาดของการสือ่สาร
เครือ่ง)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองดวยการกดทีส่วิตชเปดปด และรออยาง
นอย 30 วินาที

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. เปดเคร่ืองอีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพมิพเร่ิมตน
การทํางาน

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนับสนนุที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ปญหาหนาจอแผงควบคมุ
ขอควรระวัง: ไฟฟาสถิตอาจทําใหเกิดเสนหรือจุดสีดํารบกวนบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพได อยาสัมผัสหนาจอ
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ หากมีความเปนไปไดวาคณุมีการสะสมประจุไฟฟาสถิต (เชน เดินบนพรมในสภาพแวดลอมท่ีมี
ความชื้นต่ํา)

เสนหรือจุดอาจรบกวนปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หรือหนาจออาจวางเปลาหากเครื่องพิมพถูกตั้งวางไวใน
สนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก ในการแกไขปญหาน้ี ใหดําเนินการดังน้ี:

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ยายเคร่ืองพิมพออกจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก

3. เปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง
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แกปญหากระดาษตดิ

สาเหตขุองปญหากระดาษตดิ

ในบางครั้ง กระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพอ่ืนๆ อาจตดิระหวางพิมพงาน ทั้งน้ี อาจมีสาเหตมุาจาก:

● ใสกระดาษในถาดไมเหมาะสมหรือใสกระดาษมากเกินไป หรือไมไดตั้งตวัก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสม

● มีการใสหรือนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษระหวางงานพิมพ หรือถาดถูกดึงออกจากเครื่องพิมพระหวางงาน
พิมพ

● เปดชองสําหรับใสตลับหมึกพิมพคางไวในระหวางพิมพงาน

● มีกระดาษสะสมอยูในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอยู

● ส่ือสําหรับพิมพที่ใชไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP โปรดดูท่ี กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 35

● ส่ือที่ใชพิมพชํารุดเสียหาย หรือมีวัตถุแปลกปลอมอยูบนส่ือน้ัน เชน ลวดเย็ลกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

● สภาพแวดลอมในการเก็บส่ือสําหรับพิมพชื้นหรือแหงเกินไป โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 35
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ตาํแหนงทีก่ระดาษมกัตดิ

กระดาษอาจตดิในบริเวณตอไปน้ี

● ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

● ในบริเวณกระดาษเขา

● ในบริเวณกระดาษออก

● ภายในเครื่องพิมพ

คนหาและนํากระดาษที่ตดิอยูออกโดยปฏิบัตติามคําแนะนําในหนาถัดไป หากกระดาษตดิในบริเวณที่ไมสามารถมองเห็นได
ใหดูที่ภายในเครื่องพิมพกอน

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเคร่ืองพิมพได ซ่ึงปญหาน้ีจะหายไปเองหลังจากที่พิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

นาํกระดาษตดิออกจาก ADF
ในบางครั้ง อาจเกิดปญหากระดาษติดระหวางการสงแฟกซ การทําสําเนาหรือการสแกน

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ
คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF

1. เปดฝา ADF

2. คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออก พยายามดงึกระดาษออกเบาๆ ไมใหกระดาษขาด
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3. ปดฝา ADF
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การแกปญหากระดาษตดิจากบรเิวณถาดปอนกระดาษ

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคมีปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ตดิออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ติดออกมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปน้ีบางขั้นตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษติด

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● หากมองเห็นกระดาษ ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึง
ออกจากเครื่องพิมพอยางระมัดระวัง

● หากมองไมเห็นกระดาษ ใหนําตลับหมึกออกมา และหมุนตวัก้ันกระดาษดานบน ดึงกระดาษขึ้นและดึงออกจาก
เคร่ืองพิมพอยางระมัดระวัง
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3. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

4. เปดถาด 1

5. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดงึออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

6. ปดถาด 1

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวงั: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

ใชมือท้ังสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัด
ระวัง
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นาํกระดาษทีต่ดิออกจากบรเิวณตลบัหมกึพมิพ

ขอควรระวงั: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบ
คลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ตดิออกมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษท่ีติดออกจากเคร่ืองพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออกมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองท่ีตลับโดยตรง

2. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดงึออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

3. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพ และปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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ปองกนัปญหากระดาษตดิบอยๆ 

● ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดวางกระดาษในถาดปอนกระดาษจนเต็มเกินไป ความจุของถาดปอนกระดาษจะแตกตางกัน
ไปตามประเภทกระดาษที่ใช

● ตรวจสอบวา ไดปรับตวัก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสมแลว

● ตรวจดวูาถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

● อยาเพิ่มกระดาษลงในถาดปอนขณะเครื่องกําลังพิมพงาน

● ใชส่ือสําหรับพิมพในประเภทและชนิดที ่HP แนะนําเทาน้ัน โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทวัสดุพิมพที่ กระดาษ
และวัสดุพิมพ ในหนา 35

● หามคล่ีกระดาษกอนใสลงในถาดกระดาษ ในการทําใหกระดาษไมติดกัน ใหจับกระดาษใหแนนดวยมือทั้งสองขาง และ
บิดโดยการหมุนมือของคณุไปในทิศทางตรงขามกัน

● อยาปลอยใหกระดาษเรียงซอนกันอยูบนถาดกระดาษออก เน่ืองจากประเภทสื่อและจํานวนหมึกพิมพที่ใชจะมีผลกับ
ความจุของถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟที่เคร่ืองพิมพและแหลงจายไฟแนนแลว เสียบสายไฟ
เขากับเตาเสียบที่มีสายดิน

● ตรวจดใูหแนใจวา กานปรับส่ือของ ADF ตั้งไวอยางถูกตองสําหรับเอกสารแบบแผนเดียวหรือหลายๆ แผน

● เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผดิ คลิบหนีบ
กระดาษ หรือลวดเยบ็กระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงใน ADF
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แกไขปญหาคณุภาพของภาพ

ปญหาเกีย่วกบัการพมิพ

ปญหาคณุภาพการพมิพ 

คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้ง เน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

หมายเหต:ุ หากคณุประสบกับปญหาการทําสําเนา โปรดดูท่ี  ปญหาเก่ียวกับการทําสําเนา ในหนา 159

ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทัว่ไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตวัอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

งานพิมพสีจางหรือสีลบเลือน สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 35

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย
หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่ไมใชของ HP  จะไมมีขอ
ความปรากฏบนแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133

หากตลับหมึกพิมพยังมีหมึกพมิพอยูมาก ใหตรวจ
สอบลูกกล้ิงผงหมึกเพือ่ดวูาลูกกล้ิงเสียหายหรือไม
หากเสียหาย ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม

หากทัง้หนาดสูวาง คณุอาจปรับความหนาแนนของ
การพมิพใหสวางเกนิไป หรืออาจเปดใชโหมด
ประหยดัผงหมึกอยู

ใหปรับความเขมของงานพมิพใหเขมขึ้น และยกเลิก
การใชงานโหมดประหยดัผงหมึกในหนาคุณสมบัติ
ของเคร่ืองพมิพ

คราบผงหมึกปรากฏ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 35

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทาํความ
สะอาด

ทาํความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดทูี ่ทํา
ความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 134

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึน้ที่สือ่สําหรับพิมพแผนนั้น
แผนเดยีว

ใหลองพิมพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน้ผวิของ
กระดาษชืน้เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษ
และวัสดพุิมพ ในหนา 35

ปกกระดาษทีใ่ชคณุภาพไมด ีกระบวนการผลิตอาจทาํ
ใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ตลับหมึกพมิพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133

หากปญหายังไมหมดไป โปรดตดิตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ร้ิวหรือแถบสีดาํปรากฏบนหนา ตลับหมึกพมิพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพิมพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133
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โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีน้ําหนกัเบา โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 35

อาจติดตั้งถาดกระดาษเขาหลักแบบแผนเดียวไมถกู
ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาถาดกระดาษเขาหลักแบบแผน
เดยีวอยูในตาํแหนงที่เหมาะสม

ตัง้คาความหนาแนนของการพมิพสูงเกนิไป ลดการตั้งคาความเขมของงานพิมพ ซึ่งจะชวยลดเงา
พืน้หลัง

สภาพอากาศทีแ่หงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําใหโทนสี
เทาทีพ่ื้นหลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย
หากคณุใชตลับหมึกพมิพทีไ่มใชของ HP  จะไมมีขอ
ความปรากฏบนแผงควบคมุของเครื่องพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133

ผงหมึกเลอะบนสื่อทีใ่ชพิมพ สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 35

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวาตวั
กัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทางผาน
กระดาษ

ทาํความสะอาดตัวกัน้กระดาษและเสนทางผาน
กระดาษ โปรดดูที ่ทําความสะอาดทางผานกระดาษ
ในหนา 134

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากคณุใชตลับหมึกพมิพที่
ไมใชของ HP  จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพมิพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดทูี ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือก
ประเภทของสื่อทีเ่หมาะสมแลว

ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพ่ือปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดูที ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 56

ผงหมึกเลอะออกไดงายเมื่อสัมผสั ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพือ่พมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คณุตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/
คณุภาพ และตัง้คา ประเภทกระดาษ ใหตรงกบั
ประเภทกระดาษทีคุ่ณใชพิมพ ความเร็วในการพมิพ
อาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดุพมิพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 35

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพมิพ โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
ทางผานกระดาษ ในหนา 134

แหลงจายไฟอาจเสีย เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับ
โดยตรงแทนการเสียบเขากบัปล๊ักพวง

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ใชคุณสมบัติพมิพเกบ็ถาวรเพ่ือปรับปรุงการหลอมละ
ลายของผงหมึก โปรดดูที ่พิมพเก็บถาวร ในหนา 56
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มีรอยปรากฏซ้ําเปนชวงๆ บนหนา ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพื่อพมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คุณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือกชนดิ
ของสื่อทีใ่ชพิมพทีเ่หมาะสมแลว ความเร็วในการ
พมิพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

ชิ้นสวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากทีพ่มิพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความ
สะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพมิพ โปรดดทูี ่ทําความสะอาด
ทางผานกระดาษ ในหนา 134

ตลับหมึกพมิพอาจเสีย หากเกดิรอยขึ้นซ้ําๆ ที่จุดเดียวกนับนหนาเอกสาร ให
ตดิตั้งตลับหมึกพมิพของ HP ตลับใหม โปรดดทูี ่ตลับ
หมึกพมิพ ในหนา 133

หนาทีพ่มิพมีตวัอักษรทีผ่ดิรูป สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 35

หากตวัอกัษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปนคล่ืน
แสดงวาคณุอาจตองนําเคร่ืองสแกนแบบเลเซอรสง
ซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากม ีโปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิว
สนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

หนาทีพ่มิพมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เคร่ืองพมิพไวเพื่อพมิพลงบนสื่อในชนดิที่
คุณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ดูใหแนใจวา ไดเลือก
ประเภทของสื่อทีเ่หมาะสมแลว

หากยงัมีปญหาอยู ใหเลือกชนิดของสื่อทีใ่ชอุณหภูมิ
ฟวเซอรที่ต่ํากวา เชน แผนใส หรือสื่อน้าํหนกัเบา

สื่อทีอ่ยูในถาดปอนกระดาษอาจจะยาวเกินไป พลิกปกกระดาษทีอ่ยูในถาดกระดาษ และลองพลิก
กระดาษในถาดปอนกระดาษ 180°

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 35

อุณหภูมิและความชืน้สูงอาจทําใหกระดาษมวนงอ ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

อุณหภูมิฟวเซอรอาจทาํใหกระดาษมวนงอ ทีแ่ผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเปดการตั้งคา
กระดาษมวนนอยลง ในเมนู บรกิาร

ขอความหรือกราฟกเอียงบนหนาทีพ่ิมพ อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกินไป

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 39

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดูที ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 35
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หนาทีพ่ิมพยบัหรือหอตัว อาจใสกระดาษไมถกูตอง หรือถาดกระดาษเขามี
กระดาษอยูมากเกนิไป

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180°

ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและตัว
กัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การ
ใสกระดาษและวัสดุทีใ่ชพิมพ ในหนา 39

อาจมีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ นํากระดาษทีต่ิดในเคร่ืองพมิพออก โปรดดทูี ่แก
ปญหากระดาษตดิ ในหนา 145

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดทูี ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 35

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําใหเกดิรอยยับได ใหนําซองจดหมายออก กดใหเรียบ และลองพมิพอีก
คร้ัง

ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตวัอักษรทีพ่มิพ ใสสื่อทีใ่ชพมิพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสงูสําหรับใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร โปรดดทูี ่กระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 35

ภาพทีป่รากฎดานบนสุดของกระดาษ
(เปนสีดําเขม) ยงัปรากฏซ้ําในสวนที่
เหลือของหนากระดาษ (เปนโทนสีเทา) 

การตัง้คาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการพมิพภาพ จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหเปล่ียนโทน
(ความเขม) ของสวนที่เกดิภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหหมุนเอกสารทัง้
หมด 180  เพือ่พิมพภาพทีม่ีสีจางกอน

ลําดับของภาพทีพ่มิพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดับภาพทีจ่ะพมิพ ตวัอยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูทีด่านบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถัดลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเคร่ืองพิมพ หากเกดิปญหาขึน้กบังานพมิพอีก ใหปดเคร่ืองพิมพ
ประมาณ 10 นาท ีแลวเปดเคร่ืองพมิพเพื่อเร่ิมพิมพ
งานใหมคร้ัง

ปญหาเกีย่วกบัการจดัการกระดาษ

ใชขอมูลในสวนน้ีเม่ือเคร่ืองพิมพมีปญหาในการจัดการกระดาษ

คาํแนะนําในการพมิพบนสื่อทีใ่ชพมิพ 

● เพื่อใหไดงานพิมพที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมีคุณภาพดแีละไมมีรอยขาด, แหวง, รอย
ฉีก, จุดดาง, เศษผง, ฝุน, ยบั, ชํารุด และมีขอบมวนงอหรือพับ

● เพื่อใหไดงานพิมพคุณภาพดี ใหใชประเภทกระดาษที่เรียบ โดยปกติ กระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดกีวา

● หากคณุไมแนใจในประเภทกระดาษที่คุณใช (เชน กระดาษบอนดหรือกระดาษรีไซเคิล) ใหตรวจสอบจากฉลากบนหอ
บรรจุภัณฑของกระดาษ

● อยาใชส่ือสําหรับพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ตเทาน้ัน ใชวัสดุพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรโดยเฉพาะ
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● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกที่ใชในอุณหภูมิต่ํา เชน ท่ีใชในการพิมพดวยความรอนบางประเภท

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูน

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

ขอควรระวงั: การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

การแกปญหาของวัสดพุมิพ

ปญหาวัสดพุิมพตอไปน้ีอาจทําใหเกิดปญหาดานคณุภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษตดิขัด หรือเคร่ืองพิมพเสียหาย

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

คณุภาพการพิมพหรือการยดึเกาะ
ของผงหมึกไมดี

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนักเกนิไป หรือเรียบ
เกนิไป หรือมีลายนนู หรือมาจากปกกระดาษที่ไมได
มาตรฐาน

ลองใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6 เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด
หรือมวนงอ

เกบ็กระดาษไมถกูวิธี เกบ็กระดาษไวในหอบรรจุทีป่องกนัความชื้นและวางใน
แนวราบ

กระดาษดานหนึง่ตางจากอีกดานหนึ่ง กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชื้นเกินไป, มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

อุณหภูมิฟวเซอรทีสู่งจะทาํใหกระดาษมวนงอ เปดการตัง้คา กระดาษมวนนอยลง

ทีแ่ผงควบคุม กด การตั้งคา ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
บริการ และกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกการตัง้คา
กระดาษมวนนอยลง กด ตกลง ใชปุมลูกศรเพือ่เลือก
เปด และกด ตกลง

กระดาษติด ทําใหเคร่ืองพิมพเสีย
หาย

กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู ใชกระดาษทีไ่มมีรอยตดัหรือมีรู

เกดิปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงทีท่ําไวสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนักเกนิไปหรือเรียบ
เกนิไป มีทิศทางเสนใยที่ผดิหรือมีเสนใยสั้น หรือมีรอย
นนู หรือมาจากปกกระดาษทีไ่มไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100 ถึง
250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชืน้ 4-6 เปอรเซ็นต

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) ปรับตัวกัน้กระดาษไมถกูตอง นําสื่อสําหรับพมิพทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จัด
เรียงเปนปกใหเรียบรอย และใสกลับในถาดปอน
กระดาษอีกคร้ัง ปรับตวักั้นกระดาษใหพอดีกบัความ
กวางและความยาวของกระดาษทีใ่ช และลองพิมพอีก
คร้ัง

ปอนกระดาษมากกวาหนึ่งแผนใน
แตละคร้ัง 

อาจใสกระดาษในถาดมากเกินไป นําวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาด และใสวัสดพุิมพบาง
สวนลงในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ช
พิมพ ในหนา 39

สื่อสําหรับพิมพอาจมีรอยยบั รอยพับ หรือชํารุดเสียหาย ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ หรือ
ชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

วัสดุพมิพอาจถกูคล่ีกอนใส ใสวัสดพุิมพทีย่ังไมไดคล่ี ทําใหกระดาษไมติดกนัโดย
การบิดปกกระดาษ

วัสดุพมิพอาจแหงเกินไป ใสกระดาษใหมทีจั่ดเกบ็อยางเหมาะสม
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เคร่ืองพิมพไมดงึกระดาษจากถาด
ปอนกระดาษ

เคร่ืองพิมพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอนกระดาษ
เอง

● หาก ปอนดวยมอื ปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง เพื่อพมิพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของทานอีก
คร้ัง

ลูกกล้ิงแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชาํรุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1319
หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ปรับตัวควบคมุความยาวกระดาษในถาด 1 ไวทีค่วาม
ยาวเกนิกวาขนาดของสื่อสําหรับพมิพ

ปรับตวัควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง

ปญหาทีเ่กีย่วกบังานพมิพ

ลองทําตามคําแนะนําในสวนน้ีหากกระดาษออกจากเครื่องพิมพ แตไมมีส่ิงใดอยูบนกระดาษ หรือเม่ือเคร่ืองพิมพไมยอมพิมพ
งาน

ปญหา สาเหตุ วธิแีกไข

หนาที่พมิพออกมาวางเปลา คุณอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึกพมิพ ตรวจดวูาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมด
แลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารที่กาํลังพมิพเพื่อดวูาเนื้อหามีอยูครบ
ทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทาํงานผดิพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพมิพหนาการกําหนด
คา โปรดดทูี ่หนาขอมูล ในหนา 126

สื่อสําหรับพิมพบางประเภทอาจเปนสาเหตใุหพมิพงาน
ไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น
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ไมพมิพหนาเอกสาร เคร่ืองพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดดทูี ่ปญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ
ในหนา 156

อาจวัสดพุิมพตดิอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษทีต่ิดออก โปรดดทูี ่แกปญหากระดาษตดิ
ในหนา 145

สายเคเบิล USB อาจชํารุดหรือเชือ่มตอไมถกูตอง ● ถอดสายเคเบิลทีต่ออยูทัง้สองดานออก กอนตออีก
คร้ัง

● ลองพิมพงานทีเ่คยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อาจไมไดตัง้คาเคร่ืองพมิพเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน เปดกลองโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพและโทรสาร)
คลิกขวาทีเ่คร่ืองพิมพ และคลิก Set as Default
Printer (ตัง้คาเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน)

อาจมีขอผดิพลาดเกดิขึน้กบัเคร่ืองพมิพ ดขูอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ โปรดดูที ่ขอ
ความบนแผงควบคุม ในหนา 141

เคร่ืองพมิพอาจถกูสั่งใหหยดุชัว่คราวหรืออยูในสภาวะ
ออฟไลน

เปดกลองโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) และ
ตรวจสอบวาสถานะของเครื่องพมิพคอื Ready
(พรอม) หากสถานะเปน Paused (หยุดชั่วคราว) ให
คลิกขวาทีเ่คร่ืองพิมพ และคลิก Resume Printing
(พมิพงานตอ)

อาจไมมีกระแสไฟเขาเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบสายไฟ และตรวจสอบเปดเคร่ืองพมิพแลว

อุปกรณอื่นกาํลังทาํงานผานเคร่ืองคอมพิวเตอรของคณุ เคร่ืองพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนัได หาก
คณุมีฮารดไดรฟแบบตดิตั้งภายนอกหรืออุปกรณอ่ืนที่
เชือ่มตอกบัพอรตเดียวกันกบัเคร่ืองพิมพ อุปกรณอื่นๆ
เหลานีอ้าจรบกวนการทาํงานของเครื่องได หากตองการ
เชือ่มตอและใชเคร่ืองพิมพ ใหยกเลิกการเชื่อมตอกบั
อุปกรณอื่น หรือใชพอรต USB จํานวน 2 พอรตบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร

ปญหาเกีย่วกบัการทาํสาํเนา

ปองกนัปญหาของสําเนาเอกสาร

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชตนฉบับที่มีคุณภาพ

● ใสวัสดพิุมพใหถูกตอง หากใสวัสดพิุมพไวไมถูกตอง อาจทําใหกระดาษเอียง ภาพที่ไดจะไมชัด และเกิดปญหากับ
โปรแกรม OCR โปรดดูที่ การใสกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 39 สําหรับคําแนะนํา

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

หมายเหต:ุ ตรวจสอบวาวัสดุพิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP หากวัสดพุิมพน้ันตรงกับขอกําหนดของ HP ปญหาการ
ปอนกระดาษที่เกิดขึ้นอีกแสดงวาอาจมีการชํารุดที่ลูกกล้ิงดึงกระดาษหรือแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือหมึกพิมพหมด เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 133

เอกสารตนฉบับอาจมคีุณภาพไมดี หากเอกสารตนฉบับสีออนเกนิไปหรือชํารุดเสียหาย
เอกสารทีท่ําสําเนาออกมาอาจไมชัดเจน แมวาคณุจะ
ปรับความเขมแลวก็ตาม หากเปนไปได ใหเปล่ียนใช
เอกสารตนฉบับที่ดกีวาเดมิ

การตัง้คาความคมชดัอาจไมถกูตอง ใชปุม จางลง/เขมขึ้น เพื่อเปล่ียนการตัง้คาความคม
ชัด

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี สีของพืน้หลังอาจทาํใหภาพดานหนาที่พิมพออกมาก
ลมกลืนกบัพืน้หลังมากเกินไป หรือทําใหพืน้หลัง
ปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึง่ หากเปนไปได ใหใช
เอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ ในแนวตั้ง
ปรากฏบนสําเนา

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดทูี่
กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 35

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 133

สําเนาออกมาเปนเสน 

A

A

A

A
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B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

แถบการสแกนที ่ADF อาจสกปรก ทําความสะอาดแถบการสแกนที ่ADF โปรดดูที ่ทํา
ความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน
ในหนา 72

 

ลูกกลิ้งไวแสงทีอ่ยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน ติดตั้งตลับหมึกพมิพ HP โปรดดูที ่ตลับหมึกพิมพ
ในหนา 133

จุดหรือร้ิวสีดําปรากฏบนสําเนา อาจมีหมึก กาว น้ํายาลบคําผดิ หรือสิ่งสกปรกตางๆ
เลอะอยูบนอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ โปรดดูที ่การทําความ
สะอาดเครื่องพมิพ ในหนา 134

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

สําเนาเขมหรือจางเกนิไป อาจตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถกูตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถูกตองแลว

โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตัง้คา

ขอความไมชัดเจน อาจตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพไมถกูตอง

ตรวจสอบวา ไดตัง้คาคุณภาพไวถูกตองแลว

ตรวจสอบวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยดัผงหมึก
แลว

โปรดดวิูธใีชของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพสําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตัง้คา
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

คณุภาพการพมิพหรือการยดึเกาะของผง
หมึกไมดี

กระดาษชืน้เกนิไป หยาบเกนิไป หนกัเกินไป หรือ
เรียบเกนิไป หรือมีลายนนู หรือมาจากปกกระดาษที่
ไมไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด หรือ
มวนงอ

เกบ็กระดาษไมถกูวิธี เกบ็กระดาษไวในหอบรรจุทีป่องกนัความชื้นและวาง
ในแนวราบ

กระดาษดานหนึ่งตางจากอีกดานหนึง่ กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชืน้เกนิไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใย
สั้น

ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษติด, ทําใหกระดาษเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู ใชกระดาษทีไ่มมีรอยตดัหรือมีรู

เกดิปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงทีท่ําไวสําหรับเคร่ืองพิมพ
เลเซอร

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษชืน้เกนิไป หยาบเกนิไป หนกัเกินไปหรือ
เรียบเกนิไป มีทศิทางเสนใยทีผ่ิดหรือมีเสนใยสั้น หรือ
มีรอยนนู หรือมาจากปกกระดาษทีไ่มไดมาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอืน่ทีม่ีความเรียบระหวาง 100
ถึง 250 เชฟฟลด และมีปริมาณความชื้น 4-6
เปอรเซ็นต

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) อาจปรับตัวกัน้กระดาษไมถกูตอง นําสื่อสําหรับพิมพทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
จัดเรียงเปนปกใหเรียบรอย และใสกลับในถาดปอน
กระดาษอีกคร้ัง ปรับตวักัน้กระดาษใหพอดกีับความ
กวางและความยาวของกระดาษทีใ่ช และลองพิมพอีก
คร้ัง

มกีารปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่ง
แผนตอคร้ัง

อาจใสกระดาษในถาดมากเกนิไป ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด โปรดดทูี ่การใส
กระดาษและวัสดทุี่ใชพมิพ ในหนา 39

สื่อสําหรับพมิพอาจมีรอยยับ รอยพบั หรือชํารุดเสีย
หาย

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอยยบั รอยพับ
หรือชํารุด ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

เคร่ืองพิมพไมดงึกระดาษจากถาดปอน
กระดาษ

เคร่ืองพมิพอาจอยูในโหมดทีต่องใหผูใชปอน
กระดาษเอง

● หาก ดวยตนเอง ปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุ
ของเคร่ืองพิมพ ใหกด ตกลง เพื่อพมิพงาน

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพมิพงานของทาน
อีกคร้ัง

ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือชํารุดเสียหาย โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/
ljm1319 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ปรับตวัควบคุมความยาวกระดาษในถาด 1 ไวทีค่วาม
ยาวเกนิกวาขนาดของสื่อสําหรับพิมพ

ปรับตัวควบคมุตามความยาวทีถ่กูตอง
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ไมมีสําเนาออกมา อาจไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ ใสวัสดพุิมพในเคร่ืองพิมพ โปรดดขูอมูลเพิม่เติมที่
การใสกระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ ในหนา 39

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ใหใส
เอกสารตนฉบับโดยใสดานแคบเขาไปกอน และควํ่า
หนาทีต่องการสแกนลง

สําเนากลายเปนกระดาษเปลา อาจยงัไมไดดงึเทปผนกึออกจากตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพมิพออกจากเครื่องพิมพ แลวดึงเทป
ปดผนึกออก และติดตั้งตลับหมึกพมิพอีกคร้ัง

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใน ADF ใหใสตนฉบับดานแคบเขาไปใน ADF และ
ควํ่าหนาทีต่องการสแกนลง

สื่อทีใ่ชอาจไมถกูตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดทูี่
กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 35

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพมิพ โปรดดูที ่ตลับหมึกพมิพ
ในหนา 133

สําเนามีขนาดเล็กลง การตัง้คาเคร่ืองพมิพอาจกาํหนดใหลดภาพที่สแกน บนแผงควบคุม ใหกด ยอ/ขยาย และตรวจสอบวาตั้ง
คาเปน ตนฉบบั=100%
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แกไขปญหาภาพทีส่แกนออกมา

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

ภาพที่สแกนออกมามีคณุภาพไมด ี เอกสารตนฉบับอาจเปนภาพถายหรือรูปภาพท่ีถายซ้ํา
อีกคร้ัง 

● ใหลองลดขนาดของภาพหลังจากสแกนแลว
เพื่อใหลวดลายนั้นหายไป

● พิมพภาพทีส่แกนออกมา เพื่อดวูาคณุภาพดขีึ้น
หรือไม

● โปรดตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอียดไว
เหมาะสมกบัประเภทของงานสแกนทีคุ่ณกาํลัง
ทําอยูแลว โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของ
เคร่ืองสแกน ในหนา 71

ภาพทีป่รากฏบนหนาจออาจไมตรงกบัคณุภาพของ
งานทีส่แกนออกมา

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

● ลองปรับเปล่ียนการตั้งคาความละเอียดใน
ซอฟตแวรเคร่ืองสแกน โปรดดทูี ่ความละเอียด
และสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 71

คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใชตวักัน้กระดาษเมื่อคุณวางเอกสารตนฉบับลงใน
ADF โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดทุี่ใชพิมพ
ในหนา 39

เคร่ืองสแกนอาจสกปรก ทําความสะอาดเครื่องสแกน โปรดดทูี ่ทาํความสะอาด
แถบกระจกและแทนของเคร่ืองสแกน ในหนา 72

การตัง้คากราฟกอาจไมเหมาะสมกบัประเภทของงาน
สแกนทีคุ่ณกําลังทําอยู

ลองเปล่ียนการตั้งคาภาพกราฟก โปรดดูที ่ความ
ละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 71

พืน้หลังทีเ่ปนสีอาจเปนสาเหตุใหภาพทีอ่ยูดานหนา
กลมกลืนกบัพื้นหลัง

ลองปรับเปล่ียนการตั้งคากอนทีจ่ะสแกนตนฉบับ หรือ
ปรับเปล่ียนภาพใหดขีึ้นหลังจากทีส่แกนตนฉบับแลว

ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน คณุอาจวางตนฉบับไมถกูตอง ใชตวักัน้กระดาษเมื่อคุณวางเอกสารตนฉบับลงใน
ADF โปรดดูที ่ใสตนฉบับสําหรับการสแกน
ในหนา 68

พืน้หลังทีเ่ปนสีอาจเปนสาเหตุใหภาพทีอ่ยูดานหนา
กลมกลืนกบัพื้นหลัง

ลองปรับเปล่ียนการตั้งคากอนทีจ่ะสแกนตนฉบับ หรือ
ปรับเปล่ียนภาพใหดขีึ้นหลังจากทีส่แกนตนฉบับแลว

ตนฉบับมีขนาดยาวกวา 381 มม. ความยาวสูงสุดทีส่ามารถสแกนโดยใชอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ไดจะอยูที่ 381 มม. หาก
เอกสารมีขนาดยาวเกินกวานั้น เคร่ืองสแกนเนอรจะ
หยดุทาํงาน (เอกสารสําเนาอาจยาวกวานีไ้ด)

ขอควรระวงั: อยาดึงตนฉบับออกจากอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) เพราะคณุอาจทําใหเคร่ือง
สแกนเนอรหรือตนฉบับเสียหายได โปรดดูที ่นํา
กระดาษติดออกจาก ADF ในหนา 146

ตนฉบับมีขนาดเล็กเกนิไป ขนาดเล็กทีสุ่ดที่ใชไดกบั ADF คอื 148 x 105 มม.
ตนฉบับอาจติดได โปรดดูที ่นาํกระดาษตดิออกจาก
ADF ในหนา 146

สื่อสําหรับพมิพมีขนาดทีไ่มถูกตอง ในการตัง้คา สแกน ใหตรวจสอบวาขนาดกระดาษที่
ปอนใหญเพยีงพอสําหรับเอกสารทีคุ่ณสแกน
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ใชเวลาสแกนนานเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดหรือสีไวสูงเกนิไป เปล่ียนการตัง้คาความละเอียดและสใีหสอดคลองกบั
งานของคณุ โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของเคร่ือง
สแกน ในหนา 71

ตัง้ซอฟตแวรไวใหสแกนสี ระบบของทานไดรับการตั้งคาเร่ิมตนเปนสแกนสี ซึ่ง
จะทาํใหการสแกนใชเวลานาน แมวาคุณกาํลังสแกน
งานทีม่ีสีเดียวก็ตาม หากทานไดรับภาพผานทาง
TWAIN หรือ WIA ทานสามารถเปล่ียนการตั้งคาได
เพื่อใหสแกนงานเปนภาพโทนสีเทา หรือภาพแบบ
ขาวดํา โปรดดรูายละเอียดทีวิ่ธีใชซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ

มีการสงงานพิมพหรืองานทําสําเนาออกไปกอนทีค่ณุ
จะไดลองสแกน

หากคุณสั่งพมิพงานหรือทําสําเนากอนทีจ่ะสแกน การ
สแกนจะเริ่มขึน้ หากเคร่ืองสแกนไมไดกําลังทาํงาน
อยู แตเนื่องจากเครื่องพมิพและเคร่ืองสแกนใชหนวย
ความจํารวมกัน การสแกนอาจทําไดชา
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ปญหาคณุภาพของการสแกน

ปองกนัปญหาคณุภาพการสแกน

คุณสามารถปรับปรุงคณุภาพของสําเนาเอกสารและการสแกนได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชตนฉบับที่มีคุณภาพสูง

● ใสวัสดพิุมพใหถูกตอง หากคุณใสกระดาษไมถูกตอง เอกสารน้ันอาจเอียง ซ่ึงทําใหภาพที่ไดไมชัดเจน โปรดดูท่ี การใส
กระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ ในหนา 39 สําหรับคําแนะนํา

● ปรับปรุงการตั้งคาซอฟตแวรตามวัตถุประสงคการใชงานเอกสารที่สแกน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่ความละเอียดและสี
ของเคร่ืองสแกน ในหนา 71

● หากเคร่ืองพิมพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอคร้ังบอยๆ ใหเปล่ียนแผนแยกกระดาษ โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

แกไขปญหาคณุภาพการสแกน

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษเปลา อาจวางตนฉบบัผดิดาน ในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF) ใหใสปก
ตนฉบบัที่อยูในสภาพดีลงในถาดปอนกระดาษของ
ADF โดยใหดานหนาของเอกสารคว่ําลง และใหหนา
แรกทีจ่ะสแกนอยูดานลางสุด

เขมหรือจางเกนิไป ตัง้ระดบัความละเอียดและสีไมถกูตอง โปรดตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอียดและสีไว
อยางเหมาะสมแลว โปรดดูที ่ความละเอียดและสีของ
เคร่ืองสแกน ในหนา 71

งานพิมพออกมาเปนเสน แผนกระจกของ ADF อาจสกปรก ทําความสะอาดแถบบนเครื่องสแกน โปรดดทูี ่ทาํ
ความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน
ในหนา 72

เกดิจุดหรือร้ิวสีดํา กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเคร่ืองพมิพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกคร้ัง

ขอความไมชัดเจน การตัง้คาระดบัความละเอียดอาจไมถกูตอง ตรวจสอบวาการตัง้คาความละเอยีดถกูตองแลว โปรด
ดูที ่ความละเอียดและสีของเคร่ืองสแกน ในหนา 71

ปญหาเกีย่วกบัแฟกซ

ในการแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ โปรดดทูี่ การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ ในหนา 109

ปรบัปรงุคณุภาพของภาพใหดทีีส่ดุ

รายการตรวจสอบคณุภาพพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คณุใชตรงตามขอกําหนด โปรดดทูี่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 35 โดย
มากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดีกวา

2. หากคุณใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว โปรดดูที่ การเลือกประเภทกระดาษ ในหนา 52
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3. พิมพหนาการกําหนดคา และหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ หนาขอมูล
ในหนา 126

◦ ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือดูวาอุปกรณส้ินเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไม สําหรับตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใด ๆ

◦ หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลเหลาน้ีอยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1319 หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเคร่ืองพิมพ

4. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่น หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

5. เร่ิมตนการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายงัคงมีอยู โปรดดทูี่ ปญหา
คณุภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 153

จดัการและกาํหนดคาไดรเวอรเครือ่งพมิพ

การตั้งคาคุณภาพของการพิมพจะมีผลตอระดับความเขมที่เคร่ืองพิมพจะพิมพลงบนหนาเอกสารรวมท้ังรูปแบบของการพิมพ
งานกราฟกดวย คุณยังสามารถใชการตั้งคาคุณภาพของการพิมพเพื่อกําหนดคุณภาพของการพิมพใหเหมาะสมสําหรับ
ประเภทกระดาษตางๆ ไดดวย

คุณสามารถเปล่ียนคาตางๆ ไดในคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพเพ่ือใหเหมาะกับงานพิมพแตละประเภท การตั้งคาตางๆ ตอไปน้ี
สามารถทําได โดยขึ้นอยูกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่คณุใชงาน

● 600 dpi

● กาํหนดเอง: การตั้งคาน้ีใหความละเอียดเหมือนกับการตัง้คาที่ระบบตั้งไว แตคุณสามารถปรับรูปแบบสเกลของการ
พิมพได

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนคาความละเอียดของการพิมพอาจเปลี่ยนรูปแบบการพิมพขอความได

เปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพเปนการชัว่คราว

ในการเปลี่ยนการตัง้คาคณุภาพการพิมพสําหรับโปรแกรมที่กําลังใชงานอยูเทาน้ัน ใหเปดคณุสมบัติโดยใชเมนู Print
Setup  ในโปรแกรมที่กําลังใชพิมพงาน

เปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพสําหรบัการพิมพตอไปทัง้หมด

หมายเหต:ุ สําหรับคําแนะนําของ Macintosh โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ
Macintosh ในหนา 26

สําหรับ Windows 2000:

1. ในซิสเตม็เทรยของ Windows ใหคลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก Properties หรือ Printing Preferences

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง

สําหรับ Windows XP:

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

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ
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3. คลิก คณุสมบัต ิหรือคลิก กาํหนดลักษณะการพิมพ

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง

สําหรับ Windows Vista:

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

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก คณุสมบัต ิหรือคลิก กาํหนดลักษณะการพิมพ

4. เปล่ียนการตั้งคา และคลิก ตกลง
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แกไขปญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ

แกไขปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาการเชือ่มตอเม่ือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB ยาวไมเกิน 2 เมตร (6 ฟุต)

2. ตรวจสอบวาปลายทั้งสองดานของสายเคเบิล USB ไดเชือ่มตอแลว

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเปนสายเคเบิล USB 2.0 ความเร็วสูงที่ผานการรับรอง

4. หากยงัเกิดขอผิดพลาดอยู ใหใชสายเคเบิล USB เสนอ่ืน
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แกไขปญหาซอฟตแวร

การแกไขปญหา Windows โดยทัว่ไป 
ขอความแสดงขอผดิพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วธิแีกไข

ปดโปรแกรมอื่นๆ ทัง้หมด รีสตารท Windows แลวลองอีกคร้ัง

ลบไฟลชัว่คราวออกจากไดเรคทอรียอย Temp ระบุชื่อไดเรคทอรีโดยเปด
ไฟล AUTOEXEC.BAT และคนหาขอความวา “Set Temp =” ชื่อหลัง
จากขอความนี้จะเปนไดเรคทอรีชัว่คราว คาเร่ิมตนคอื C:\TEMP แต
สามารถกาํหนดใหมได

ศกึษาจากเอกสารกาํกบัของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร หากตองการรายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอความแสดงขอผิด
พลาดของ Windows

แกไขปญหาทัว่ไปสาํหรบั Macintosh
ตาราง 12-1  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และรุนทีสู่งกวา

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดอยูในรายการใน Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพ หรือตดิตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวา PPD อยูในโฟลเดอรฮารดไดรฟดงัตอไปนี:้ Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที ่<lang>” จะแทน
รหสัภาษาทีเ่ปนตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีค่ณุกาํลังใช หากจําเปน ใหตดิตัง้
ซอฟตแวรอีกคร้ัง ดูคาํแนะนําทีคู่มือในการเริ่มตนใชงานเคร่ืองพิมพ

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj โดยที ่“<lang>” เปนรหสัภาษาที่ประกอบดวยตัว
อักษรสองตวัสําหรับภาษาทีคุ่ณกาํลังใช ติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดูคาํแนะ
นําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

ชือ่เครื่องพมิพไมปรากฏในกลองรายการเครือ่งพมิพใน Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถกูตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง ใชพอรตอื่นของคอมพวิเตอรสําหรับสายเคเบิล USB

กําลังใชชือ่เคร่ืองพมิพที่ไมถกูตอง ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพโดยการพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดทูี ่หนาขอมูล
ในหนา 126 ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกบัชือ่เคร่ืองพมิพใน
Printer Setup Utility

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใชสาย
เคเบิลทีม่ีคณุภาพสูง
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งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพิมพ ปดคิวการพิมพ และคลิก Start Jobs

กําลังใชชื่อเคร่ืองพมิพทีไ่มถกูตอง เคร่ืองพิมพอื่นทีม่ีชื่อทีเ่หมือนกันหรือใกลเคียง
กนัอาจไดรับงานพิมพของคณุ

ตรวจสอบชือ่เคร่ืองพมิพโดยการพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดทูี ่หนาขอมูล
ในหนา 126 ตรวจสอบวาชือ่ในหนาการกําหนดคาตรงกบัชือ่เคร่ืองพิมพใน
Printer Setup Utility

พมิพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตวัอกัษรไมถกูตอง

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กดิขึน้กบับางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรทีอ่ยูในไฟล EPS ใหกับเคร่ืองพมิพกอนทีจ่ะพมิพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนที่จะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวยเลขฐาน
สอง (Binary Encoding)

คณุไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานี้เกดิขึ้นเมื่อไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพมิพ USB เมื่อเพ่ิมการด USB อื่น คณุอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
Supportทัง้นี ้เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีในเว็บไซต Apple

เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Printer Setup Utility หลงัจากเลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานี้อาจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ือง Macintosh ของคุณใช USB ได

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัตกิาร Macintosh ของคุณคอื Mac OS X v10.3,
Mac OS X v10.4 หรือรุนที่สูงกวา

● ตรวจดูวาเคร่ือง Macintosh ของคณุมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสมจาก
Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกนิไป เนือ่งจากจะมีการ
ดงึกระแสไฟจากการเชือ่มตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากกลุม
การเชือ่มตอ และตอสายเคเบิลเขากบัพอรต USB บนเคร่ืองคอมพวิเตอรหลัก
โดยตรง

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

ตาราง 12-1  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และรุนที่สงูกวา (ตอ)
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เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Printer Setup Utility หลงัจากเลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

หมายเหต:ุ คียบอรด iMac เปนฮบั USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ

ตาราง 12-1  ปญหาเกีย่วกบั Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 และรุนทีส่งูกวา (ตอ)
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A ขอมลูเกี่ยวกบัอปุกรณเสรมิและการสัง่ซือ้

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies

● หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในยุโรป โปรดไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองในเอเชียแปซิฟก ไปที่ www.hp.com/paper/

● ในการส่ังซ้ืออุปกรณเสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
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อปุกรณสิน้เปลอืง 
ชือ่ผลติภณัฑ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพสํารอง อายกุารใชงานของตลับหมกึพมิพจะอยูที่
ประมาณ 2,000 หนา

Q2612A

อปุกรณเสรมิสายเคเบลิและอนิเทอรเฟซ
ชือ่ผลติภณัฑ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิล USB 2 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6518A

3 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐานทีใ่ชกบั
USB ได

C6520A

สายแฟกซ สายแฟกซของเคร่ืองพิมพ 8121-0811
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B บรกิารและการสนบัสนนุ

ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet M1319f การรับประกนัหนึง่ป

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

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําส่ัง
ของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตั้งและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับ
แจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัตงิานตามคําส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตขุอง
ความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปล่ียน
ผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่
ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธภิาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิน้สวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการ
ใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพดงัที่แจงไว หรือ (จ) การจัด
เตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไมวาจะเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึน้อยูกับความพึงพอใจ และความ
เหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับ
ประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทาน
อาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือ
สถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดงักลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่
ทานไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางาน
ไดในประเทศ/พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคบั

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทานเพียงผูเดียวและ
เปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณี
พิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไม
วาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผล
สืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน
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ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอกําหนดเร่ืองสิทธิ
ซ่ึงใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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บรกิารเกีย่วกบัการรบัประกนั Customer Self Repair
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการจัดทําขึ้นดวยชิ้นสวนชนิด Customer Self Repair (CSR) หลายชิ้นดวยกัน เพ่ือลดเวลาการซอม
แซมและใหมีความยดืหยุนในการเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนที่บกพรอง หากในระหวางการตรวจสอบวินิจฉัย HP ระบุไดวา
สามารถใชชิ้นสวน CSR ได HP จะจัดสงชิ้นสวนน้ันใหคุณเปล่ียนโดยตรง ชิน้สวน CSR มี 2 ประเภทดังน้ี 1) ชิ้นสวนที่จํา
เปนสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเองได หากคุณขอให HP เปล่ียนชิ้นสวนเหลาน้ี คุณจะตองเสียคาใชจายสําหรับการ
เดินทางและคาแรงของบริการน้ี 2) ชิ้นสวนที่เปนตัวเลือกสําหรับการใหผูใชซอมแซมดวยตนเอง ชิน้สวนเหลาน้ีไดรับการ
ออกแบบสําหรับ Customer Self Repair อยางไรก็ตาม หากคณุตองการให HP เปนผูเปล่ียนให อาจทําไดโดยไมตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมเตมิภายใตประเภทบริการการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑของคุณ

ชิ้นสวน CSR จะถูกจัดสงในวันทําการถัดไป ขึ้นอยูกับชิ้นสวนที่มีและที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว การจัดสงในวันเดยีวกัน
หรือภายใน 4 ชั่วโมง อาจมีใหบริการโดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเตมิในที่ตัง้ทางภูมิศาสตรที่อนุญาตไว หากตองการความชวย
เหลือ คุณสามารถตดิตอ HP Technical Support Center และชางเทคนิคจะชวยใหคําแนะนําผานทางโทรศพัท HP ไดระบุ
ไวในส่ิงที่สงไปพรอมกับชิ้นสวน CSR ที่เปล่ียนทดแทนวาคุณตองสงคืนชิ้นสวนที่บกพรองใหกับ HP หรือไม ในกรณีที่ตอง
สงคนืชิ้นสวนที่บกพรองให HP คุณตองสงชิ้นสวนที่บกพรองน้ันใหกับ HP ภายในระยะเวลาที่ระบุไว โดยปกติคอืหา (5) วัน
ทําการ ชิ้นสวนที่บกพรองตองถูกสงคืนพรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของในวัสดุการขนสงที่ใหไว หากคณุไมไดสงคืนชิ้นสวนที่
บกพรอง HP อาจสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับการเปลี่ยนชิ้นสวน ในสวนของ Customer self repair น้ี HP จะออกคาใชจาย
สําหรับการจัดสงและการสงคืนชิน้สวนทั้งหมด และกําหนดผูใหบริการขนสงที่ใช
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ตลบัหมกึพมิพ ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนั
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

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

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

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

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศนี ้ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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การสนบัสนนุลกูคา
รับการสนบัสนนุทางโทรศพัทฟรีในชวงระยะเวลารับประกนัสําหรับ
ประเทศ/พื้นทีข่องคุณ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พืน้ทีจ่ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเนต็ 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljm1319

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพวิเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยทูลิิตี ้ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/go/ljm1319_software

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สัง่ซื้อบริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากฝายบริการลูกคา HP พิจารณาวาคุณตองสงเคร่ืองพิมพของคุณกลับมายงั HP เพ่ือซอมแซม ใหบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
อีกคร้ังกอนสงคืน โดยทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผดิชอบของลูกคา

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขั้นตอนน้ีสําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่คางอยูใน
เคร่ืองพิมพจะร่ัวและทําใหหมึกตดิกลไกและสวนอ่ืนๆ ในเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดุที่คลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

2. นําสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมตางๆ ออกจากเครื่อง และเก็บไว

3. คณุอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซ่ึงพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับ
เคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม แตในประเทศอ่ืน ใหใชหีบหอบรรจุเดมิ
หากยงัคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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C ขอกําหนด

สวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑดังตอไปน้ี:

● ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา

● การใชไฟฟา

● ขอกําหนดรายละเอียดทางส่ิงแวดลอม

● การกําจัดเสียง
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ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
ตาราง C-1  ขอกาํหนดภายนอก

ผลิตภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

HP LaserJet M1319 459 มม. 443 มม. 429 มม. 10 กก.

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางไฟฟา
ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึน้อยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เน่ืองจากอาจ
ทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

ตาราง C-2  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางไฟฟา

รายการ รุน 110-โวลท รุน 230 โวลต

ขอกําหนดเร่ืองการใชกําลังไฟ 110 ถงึ 127 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220 ถึง 240 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

กระแสไฟกําหนด 4.5 A 2.6 A
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การใชไฟฟา
ตาราง C-3  การใชไฟฟา (เฉลี่ย, เปนวตัต)1  

รุนผลติภณัฑ การพมิพ2 การทาํสาํเนา2 พรอม/พกัการทาํงาน3 ปด

HP LaserJet M1319 290 W 225 W 5 W นอยกวา 0.1 W

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljm1319
2 คาพลังงานท่ีระบุในทีน่ีเ้ปนคาสูงสุดทีวั่ดไดโดยใชแรงดนัไฟฟามาตรฐาน
3 เทคโนโลยฟีวเซอรแบบทํางานทันที
4 เวลาในการออกจากโหมดพรอม/พกัการทํางานเขาสูการพมิพงานเร่ิมตน = 8.5 วินาที
5 การกระจายความรอนสงูสุดสําหรับทกุรุนในโหมดเตรียมพรอม = 45 BTU/ชัว่โมง

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางสิง่แวดลอม
ตาราง C-4  ขอกาํหนดดานสภาพแวดลอม1 

แนะนาํ ขณะทาํงาน ขณะเกบ็

อุณหภูมิ 15° ถึง 32.5° C

(59° ถึง 90.5° F)

15° ถึง 32.5° เซลเซียส

(59° ถงึ 90.5° ฟาเรนไฮต)

–20° ถงึ 40° C

(–4° ถงึ 104° F)

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

1 คาเหลานีอ้าจเปล่ียนแปลงได

THWW การใชไฟฟา 183

http://www.hp.com/support/ljm1319


การกาํจดัเสยีง
ตาราง C-5  การกอใหเกดิเสียง 

ระดบัพลงังานเสยีง ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (18 ppm) LWAd = 6.3 Bels (A) [65 dB (A)]

พรอม ไมมีเสียงรบกวน

ระดบัความกดดนัของเสยีง - ตาํแหนงของผูทีอ่ยูใกล ประกาศตาม ISO 92961

ขณะพมิพ (18 ppm) LpAm = 49 dB(A)

พรอม ไมมีเสียงรบกวน

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljm1319
2 คาคอนฟเกอเรชนัทีท่ดสอบ: HP LaserJet M1319 พมิพดานเดียวบนกระดาษ A4 ที่ 18 ppm
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D ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับขอบังคับดงัน้ี

● ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายส่ิงแวดลอม

● พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศพัท (สหรัฐฯ)

● ขอกําหนด IC CS-03

● แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการดานโทรคมนาคม

● แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศนิวซีแลนด

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย
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ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC 

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาตรงตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B มาตราที่ 15 ของขอบังคับ FCC ขอจํากัด
ดังกลาวกําหนดไวเพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายเม่ือใชงานอุปกรณในเขตที่อยูอาศัย เน่ืองจากอุปกรณน้ีกอให
เกิด ใช และแผพลังงานคล่ืนความถ่ีวิทย ุหากไมไดรับการติดตั้งและใชตามคําแนะนํา อาจเกิดคล่ืนรบกวนที่สรางความเสีย
หายในการติดตอส่ือสารดวยวิทยไุด อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใด ๆ ถาอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชที่
ตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● ปรับแนวหรือตําแหนงของเสาอากาศรับความถ่ี

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เชื่อมตออุปกรณกับปล๊ักไฟบนวงจรทีแ่ตกตางจากวงจรที่มีตัวรับ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแตงเคร่ืองพิมพใดๆ ซ่ึงไมไดรับการยินยอมจาก Hewlett-Packard อาจเปน
เหตุใหสิทธขิองผูใชในอุปกรณน้ีเปนโมฆะได

ใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุมเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด FCC คลาส B สวนที ่15

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

อุปกรณน้ีใชแจ็ค USOC ตอไปน้ี: RJ11C

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

หมายเหต:ุ สําหรับรุน HP LaserJet M1319 MFP series ที่มีหูโทรศัพท อุปกรณน้ีสามารถใชรวมกับอุปกรณชวยฟงได
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แผนการควบคมุผลติภณัฑมใิหทาํลายสิง่แวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

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

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมดประหยดัผงหมึกใชผงหมึกนอยลง ยดือายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษดานเดยีว) ของเคร่ืองพิมพน้ีสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาตไิด

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสําหรบังานพมิพของ HP LaserJet
ทานสามารถสงคืนและรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ที่ใชแลว ใหแก HP Planet Partners โดยไมตองเสียคา
ใชจายใดๆ ขอมูลและคําแนะนําในภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุคารทริดจหมึกพิมพและอุปกรณส้ิน
เปลืองของ HP LaserJet ใหมทุกชิ้น หากทานสงคืนคารทริดจหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไปจน
ถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิน้สวนพลาสติกและโลหะ
กลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคลิและใชใน
วัสดใุหม ดงัน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle
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คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตรโิก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคนืหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้

การสงคนืจํานวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อัน)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมท่ีใสมา

2. มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (นํ้าหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมท่ีใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

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

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

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

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีมีแบตเตอรี่ ซ่ึงตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเม่ือหมดอายุใชงาน แบตเตอร่ีที่มีหรือใหมาโดย Hewlett-
Packard สําหรับผลิตภัณฑน้ี มีดังตอไปน้ี
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HP LaserJet M1319

ประเภท คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธยีม

น้ําหนกั 1.5 กรัม

สถานที่ บนแผงตวัฟอรแมต

สวนที่ผูใชถอดออกได ไม

สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดตอกับเจาหนาที่ในพ้ืนที่ของคณุหรือ
Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

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

สารเคมี

HP มุงม่ันที่จะใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ
เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสาร
เคมีของผลิตภัณฑน้ีอยูที่: www.hp.com/go/reach

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

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
index.html
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พระราชบญัญตัิคุมครองผูใชโทรศพัท (สหรฐัฯ)
พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (Telephone Consumer Protection Act) 1991 กําหนดใหผูใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมไปถึงเคร่ืองแฟกซเพ่ือสงขอความ จะตองกําหนดขอบเขตที่ดานบนและลาง
ของแตละหนาใหชัดเจน หรือที่หนาแรกของการสงขอความจะตองมีวันที่และเวลาที่สง รวมทั้งระบุชื่อธรุกิจ องคกรอ่ืนๆ หรือ
เปนการสงขอความสวนบุคคล และหมายเลขโทรศัพทของเคร่ืองที่สง หรือหมายเลขของธุรกิจ องคกรอ่ืนๆ หรือหมายเลขสวน
บุคคลไวดวย (หมายเลขโทรศพัทที่ระบุน้ันจะตองไมใชหมายเลข 900 หรือหมายเลขอ่ืนที่มีไมใชโทรศพัทภายในทองที่เดียว
กัน หรือเปนการสงที่คิดอัตราคาบริการแบบทางไกล)
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ขอกาํหนด IC CS-03
ประกาศ: ฉลาก Industry Canada ระบุวาอุปกรณน้ีไดรับการรับรอง การรับรองดังกลาว หมายถึงอุปกรณน้ีเปนไปตามขอ
กําหนดในการปองกันเครือขายการส่ือสารโทรคมนาคม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยที่วางเง่ือนไขไวในเอกสาร
Terminal Equipment Technical Requirement ทั้งน้ี หนวยงานไมรับประกันวาอุปกรณจะทํางานไดตรงตามความตอง
การของผูใช กอนที่จะตดิตั้งอุปกรณน้ี ผูใชโปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณดังกลาวไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่จัดไวใหโดยบริษัทส่ือสารและโทรคมนาคมในทองที่หรือไม การตดิตั้งอุปกรณน้ันจะตองใชวิธีการเชื่อม
ตอที่ไดรับการยอมรับเทาน้ัน ลูกคาควรจะใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตามเง่ือนไขขางตนเพ่ือหลีกเล่ียงการระงับบริการ
ในบางสถานการณ การซอมแซมอุปกรณที่ไดรับการรับรองจะทําโดยตัวแทนที่ไดรับการแตงตัง้จากซัพพลายเออร การซอม
แซมหรือดัดแปลงแกไขใดๆ ที่ทําโดยผูใชอุปกรณน้ี หรือความผิดปกติของอุปกรณ อาจเปนเหตุใหบริษัทส่ือสารและ
โทรคมนาคมขอใหผูใชถอดอุปกรณน้ันออก ผูใชควรตรวจดูใหม่ันใจเพ่ือความปลอดภัยของตัวผูใชเองวาการเชื่อมตอของ
สายดนิกับอุปกรณไฟฟา สายโทรศพัท และระบบทอประปาเหล็กภายในเปนปกติหรือไม ขอควรระวังน้ีอาจเปนส่ิงจําเปนหาก
คุณใชงานในพื้นที่ชนบทหางไกล

ขอควรระวัง: ผูใชไมควรทําการเชือ่มตอดังกลาวดวยตนเอง ควรติดตอหนวยงานดานการไฟฟา หรือชางไฟฟาตามความ
เหมาะสม Ringer Equivalence Number (REN) ของอุปกรณน้ีคือ 0.2

ประกาศ:  REN (Ringer Equivalence Number) ที่กําหนดใหกับอุปกรณเทอรมินัลจะแสดงถึงจํานวนสูงสุดที่
เทอรมินัลอนุญาตใหมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซของโทรศัพทได การเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซน้ันอาจประกอบดวยอุปกรณ
ตางๆ ที่คุณตองการ แตคารวมของ Ringer Equivalence Number ของอุปกรณทั้งหมดน้ันจะตองไมเกินหา (5.0) รหัสการ
จัดการเชื่อมตอมาตรฐาน (ชนิดของแจ็คโทรศัพท) สําหรับอุปกรณที่เชือ่มตอกับเครือขายโทรศพัทโดยตรง คือ CA11A
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แถลงการณของ EU สาํหรบัการดาํเนนิการดานโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑน้ีผลิตขึ้นเพ่ือเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) ระบบอะนาล็อคของ
ประเทศ/พ้ืนที่ในกลุมเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE Directive 1999/5/EC
(Annex II) และกํากับดวยเคร่ืองหมายเขากับ CE ที่เหมาะสม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดทูี่ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรง
กัน ที่ออกใหโดยบริษัทผูผลิตในสวนอ่ืนของคูมือเลมน้ี อยางไรก็ดี ดวยความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละชาติ
ผลิตภัณฑน้ีไมอาจรับประกันโดยไมมีเง่ือนไขวา ผลิตภัณฑน้ีจะทํางานไดอยางสมบูรณใน PSTN ทุกจุด ทั้งน้ี ความเขากันได
ของระบบจะขึน้อยูกับการตัง้คาที่ถูกตอง ที่ลูกคาเลือกใชเพ่ือเตรียมเชื่อมตอกับ PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือผู
ใช หากคุณประสบปญหาความเขากันของระบบ โปรดตดิตอผูจัดหาอุปกรณหรือศนูยชวยเหลือของ Hewlett-Packard ใน
ประเทศ/พ้ืนที่ที่ใหบริการ การเชื่อมตอกับจุด PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพ่ิมเติมที่กําหนดโดยผูดําเนินการ PSTN ใน
ทองท่ี

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

อุปกรณน้ีอาจไมสามารถโอนสายไปใหกับอุปกรณอ่ืนที่เชื่อมตอดวยสายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมควรกําหนดคาอุปกรณน้ีเพ่ือทําการโทรออกโดยอัตโนมัติไปยังบริการฉุกเฉินหมายเลข “111” ของ Telecom

ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบเพื่อยืนยนัความสามารถในการใชงานรวมกับบริการเสียงกร่ิงเฉพาะ FaxAbility สําหรับ
นิวซีแลนด

คาํเตอืน! หูฟงโทรศพัทที่ใชในผลิตภัณฑน้ีอาจดงึดูดวัตถุอันตรายเชน ลวดเย็บ หรือเข็ม เม่ือใชหูฟงโทรศัพท โปรดระมัด
ระวังเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึน้จากวัตถุอันตรายบนสวนที่แนบกับหูของของหูฟงโทรศัพท

หมายเหต:ุ อุปกรณน้ีไมสามารถใชงานเม่ือไฟฟาดบั

THWW แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการดานโทรคมนาคม 193



คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0405-06-rel.1.0
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP LaserJet M1319f MFP Series
หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-0405-06
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด
ตลับหมกึพมิพ: Q2612A
ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี ้:

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

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

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, สวนที่ 15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

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

TBR38:1998

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC รวมทัง้ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC, ขอกาํหนด R&TTE Directive
1999/5/EC (Annex II) รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE  ไวตามนัน้แลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกิดคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ (2)
อปุกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่มพึงประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบการกําหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ดวยจุดประสงคทางการควบคมุ ผลิตภณัฑนีจึ้งไดรับการกําหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3) การอนมุัติและมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นทีเ่ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี ้นอกเหนอืจากทีไ่ดระบุทางดานบน

Boise, Idaho , USA

1 เมษายน 2551

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

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

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

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

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

คาํเตอืน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ EMI (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1319f, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen
turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1319f - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei
katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa
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lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

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

ตารางสารตางๆ (จนี)
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ประมวลคาํศัพท

ADF อุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัต ิADF ใชสําหรับปอนเอกสารตนฉบับเขาเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติสําหรับการทําสําเนา การสแกน
หรือแฟกซ

browser (เบราเซอร) คํายอของเว็บเบราเซอร ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชในการคนหาและเปดเว็บเพจ

collate (เรยีงหนา) กระบวนการพิมพงานหลายสําเนาแยกเปนชุด เม่ือเลือกเรียง เคร่ืองพิมพจะพิมพทั้งชุดกอนพิมพสําเนาเพ่ิมเติม มิ
ฉะน้ัน เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนาตามจํานวนสําเนาที่ระบุกอนที่จะพิมพหนาถัดไป

contrast (ความคมชดั) ความแตกตางระหวางบริเวณที่มืดและสวางภายในภาพหนึ่งๆ ยิง่คาต่ําเทาใด เฉดสีจะยิ่งใกลเคยีงกันเทาน้ัน
ในทางกลับกัน ยิง่คาสูงเทาใด เฉดสีจะยิง่ตางกันมากขึน้เทาน้ัน

DSL Digital subscriber line เปนเทคโนโลยใีนการเชือ่มตอสายโทรศัพทกับอินเทอรเน็ตโดยตรงทีใ่หความเร็วสูง

e-mail (electronic mail) (อีเมล (electronic mail)) ตัวยอของ electronic mail ซอฟตแวรที่สามารถใชในการสงรายการ
ตางๆ แบบอิเล็กทรอนิกสผานทางเน็ตเวิรกได

file format (รปูแบบไฟล) วิธีกําหนดโครงสรางไฟลที่โปรแกรมหรือกลุมโปรแกรมใช

grayscale (โทนสีเทา) เฉดของสีเทาที่แสดงความเขมและออนของภาพ เม่ือแปลงภาพสีเปนภาพโทนสีเทา โดยเฉดสีเทาแตละเฉดจะ
แทนสีแตละสี

halftone (ฮาลฟโทน) ประเภทของภาพที่จําลองโทนสีเทาโดยใชจํานวนจุด (dot) ที่แตกตางกัน บริเวณที่มีสีเขมจะประกอบดวยจุด
จํานวนมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีสีออนกวาจะใชจํานวนจุดนอยกวา

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

HP Toolbox HP Toolbox เปนโปรแกรมที่ชวยใหสามารถเขาถึงการจัดการเครื่องพิมพ และเคร่ืองมือการแกไขปญหา และเอกสาร
ของเคร่ืองพิมพได HP Toolbox ไมสนับสนุนระบบปฏิบัตกิาร Macintosh

ISDN Integrated Services Digital Network (ISDN) คอื ชุดโปรแกรมมาตรฐานที่ใชทั่วโลกสําหรับการส่ือสารแบบดิจิตอลผาน
ระบบเครือขายโทรศัพทสาธารณะ

link (ลงิก) การเชือ่มตอกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีส่ามารถใชสงขอมูลจากซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไปยงัโปรแกรมอื่น เชน ลิงคอีเมล
แฟกซอิเล็กทรอนิกส และ OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)) ซอฟตแวร
OCR จะแปลงภาพอิเล็กทรอนิกสของขอความ เชน เอกสารที่สแกน ใหอยูในรูปแบบที่โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมสเปรดชีท และ
โปรแกรมฐานขอมูลสามารถใชงานได

printer driver (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพคอื โปรแกรมที่โปรแกรมซอฟตแวรอ่ืนใชเพ่ือเขาสูคุณสมบัติตางๆ
ของเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะแปลคําส่ังการจัดรูปแบบของโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืน (เชน การแบงหนา หรือการเลือกแบบ
อักษร) เปนภาษาเคร่ืองพิมพ และสงไฟลที่จะพิมพไปยังเคร่ืองพิมพ

Readiris โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ที่พัฒนาโดย I.R.I.S. ซ่ึงใหมาพรอมกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

resolution (ความละเอียด) ความคมชัดของภาพ ซ่ึงวัดในหนวย dpi (dots per inch) จํานวน dpi ยิง่มาก ความละเอียดยิง่สูง
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surge protector (อปุกรณปองกันไฟกระชาก) อุปกรณที่ปองกันอุปกรณจายไฟและสายโทรศัพทจากไฟกระชาก

TWAIN เปนมาตรฐานอุตสาหกรรมของสแกนเนอรและซอฟตแวร เม่ือใชสแกนเนอรที่ไดมาตรฐาน TWAIN รวมกับโปรแกรม
มาตรฐาน TWAIN คณุจะสามารถทํางานสแกนไดจากภายในโปรแกรมเลย

URL Uniform resource locator คอืแอดเดรสบนอินเตอรเน็ตทั่วโลกของเอกสารและทรัพยากร สวนแรกของแอดเดรสจะระบุโปรโต
คอลที่ใช สวนที่สองจะระบุ IP แอดเดรสหรือชือ่โดเมนที่จัดเก็บทรัพยากรน้ันๆ

USB Universal Serial Bus (USB) คอื มาตรฐานที่พัฒนาโดย USB Implementers Forum, Inc. เพื่อเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอร
กับอุปกรณอ่ืนๆ USB ไดรับการออกแบบขึ้นมาเพ่ือเชือ่มตอกับพอรต USB ของคอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเขากับอุปกรณตอพวงหลาย ๆ
อุปกรณในเวลาเดียวกัน

watermarks (ลายน้ํา) ลายนํ้าจะเพ่ิมขอความพ้ืนหลังใหกับเอกสารที่กําลังพิมพ ตัวอยางเชน สามารถพิมพ “ลับเฉพาะ” เปนขอความ
พ้ืนหลังของเอกสารเพื่อระบุวาเอกสารเปนเอกสารลับเฉพาะ ซ่ึงสามารถเลือกจากชุดลายนํ้าท่ีกําหนดไวลวงหนา และเปล่ียนแบบอักษร
ขนาด มุม และรูปแบบได เคร่ืองพิมพสามารถพิมพลายนํ้าเฉพาะหนาแรกหรือทุกหนาได

WIA Windows Imaging Architecture (WIA) คือระบบการจัดการรูปภาพที่มีอยูใน Windows XP และ Windows Vista สามารถ
เร่ิมตนการสแกนจากภายในระบบปฏิบัติการเหลาน้ีไดโดยใชสแกนเนอรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ได

การตัง้คาแฟกซ รายการที่เก่ียวของกับแฟกซจะใชการตั้งคาตามที่กําหนดไวจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาว ตวัอยางเชน
จํานวนคร้ังที่จะใหเคร่ืองหมุนไปยังหมายเลขที่สายไมวางซํ้า การตั้งคาเหลาน้ีจะอยูในเมนูแผงควบคุม

คอมมา (,) เคร่ืองหมายคอมมาในลําดับการหมุนหมายเลขแฟกซจะแสดงใหเคร่ืองพิมพทราบถึงการหยดุหมุนในตําแหนงน้ัน

จดุตอนิ้ว (dpi) หนวยวัดความละเอียดที่ใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนจุดตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิ่งสูงมากเทาน้ัน
รวมทั้งภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึน้

ชมุสายสวนบุคคล (PBX) ระบบชุมสายโทรศัพทขนาดเล็กที่ธุรกิจหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญใชในการเชือ่มตอกับโทรศัพทเคร่ืองพวง
ภายในหนวยงาน นอกจากน้ี PBX ยงัสามารถเชื่อมตอกับระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN) ไดโดยจะหมุนหมาย
เลขดวยตนเองหรือโดยอัตโนมัติก็ได ขึ้นอยูกับวิธทีี่โทรศพัทเคร่ืองพวงใชจัดการกับสายเรียกเขาและสายโทรออก โดยทั่วไป ผูใชจะเปน
เจาของเคร่ืองน้ีมากกวาเปนการเชาจากบริษัทโทรศัพท

พกิเซลตอนิ้ว (ppi) หนวยวัดความละเอียดท่ีใชในการพิมพ โดยทั่วไปแลว ยิ่งจํานวนพิกเซลตอน้ิวมากเทาใด ความละเอียดจะยิง่สูงมาก
เทาน้ัน รวมท้ังภาพจะมีรายละเอียดมาก และไฟลก็จะยิ่งมีขนาดใหญขึ้น

ฟงกชนัแฟกซ งานที่เก่ียวของกับแฟกซที่ดําเนินการจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร ซ่ึงมีผลเฉพาะกับงานที่กําลังทําอยูเทาน้ัน หรืองานที่
ดําเนินการเสร็จส้ินกอนที่จะกลับสูสถานะ "พรอม" เชน การลางหนวยความจํา ฟงกชันเหลาน้ีจะอยูในเมนูแผงควบคมุ

สายทีก่ําหนดไวเฉพาะ สายโทรศัพทที่ใชสําหรับรับสายสนทนาหรือสายแฟกซโดยเฉพาะ

สายทีใ่ชรวมกัน สายโทรศัพทที่ใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ

เครอืขายโทรศพัทสาธารณะ (PSTN) ระบบเครือขายโทรศพัทท่ัวโลกหรือสวนหน่ึงของระบบเครือขายน้ัน ผูใชจะมีหมายเลขโทรศัพทที่
ไมซํ้ากัน ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถเชือ่มตอกับระบบ PSTN ผานบริษัทโทรศพัทในทองถ่ินได บอยคร้ังที่วลีน้ีจะใชเม่ืออางอิงถึงบริการขอมูล
หรือบริการอ่ืนๆ ทีไมใชบริการทางโทรศัพท ซ่ึงผานทางสายโทรศัพทปกตแิละวงจรชมุสายโทรศพัททางไกลปกติ

เสยีงกริ่งเฉพาะ การบริการที่มีใหเฉพาะบางบริษัทโทรศพัทในบางพื้นที/่ประเทศ ซ่ึงทําใหสายโทรศพัทหน่ึงสายสามารถมีหมายเลข
โทรศัพทไดสองหรือสามหมายเลข โดยแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกร่ิงที่แตกตางกัน และคุณสามารถตั้งคาเคร่ืองแฟกซใหสามารถรับ
รูเสียงกร่ิงเฉพาะของหมายเลขแฟกซได

แฟกซ คํายอของโทรสาร หมายถึง การถอดรหัสทางอิเล็กทรอนิกสของเอกสารและการสงเอกสารดังกลาวผานทางสายโทรศัพท โดย
ซอฟตแวรของอุปกรณสามารถสงรายการไปยังโปรแกรมแฟกซได ซ่ึงจะตองใชโมเด็มและซอฟตแวรแฟกซ
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การสแกนแนบไปกับอีเมล 31
การสแกนแบบหนาตอหนา 31
การสแกนไปยังไฟล 31
การสงแฟกซ 32
การสงแฟกซจาก 103
การด USB, การแกปญหา 170
ปรับขนาดเอกสาร 28
ปญหา, การแกไข 169
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  26
ไดรเวอร, การแกไขปญหา 169
ไดรเวอรที่สนับสนุน 7

Microsoft Word, การสงแฟกซ
จาก 104

P
PPDs, Macintosh 169
ppi (พิกเซลตอน้ิว), ความละเอียดในการ
สแกน 71

S
scanning

กระดาษเปลา, การแกปญหา 165

W
Windows

การตั้งคาเร่ิมตน 47
การตั้งคาไดรเวอร 21

การสแกนจากซอฟตแวร TWAIN
หรือ WIA 69

การสงแฟกซจาก 103
การแกไขปญหาตางๆ 169
จํานวนหนาตอแผน 55
ซอฟตแวรสําหรับ 127
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  20
สวนประกอบของซอฟตแวร 19
สวนประกอบซอฟตแวร 23
ไดรเวอรที่สนับสนุน 7,  20

Word, การสงแฟกซจาก 104

ก
กระจก, การทําความสะอาด 72,  135
กระดาษ

ADF, ขนาดที่สนับสนุน 120
กระดาษติด 145
การตัง้คาการทําสําเนา 62
การตัง้คาการลดขนาดแฟกซ
อัตโนมัติ 93

การแกปญหา 156
ขนาด, การเปลี่ยนแปลง 63
ขนาด, การเลือก 51
ขนาดกระดาษ, การเลือก 51
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้คา

Macintosh 28
ขนาดที่รองรับ 37
จํานวนหนาตอแผน 29
ประเภท, การเปลี่ยนแปลง 63
ประเภท, การเลือก 52
ประเภทที่สนับสนุน 44
มวนงอ, การแกปญหา 155
ยบั 156
หนาแรก 28,  50
แหลง, การเลือก 51
ไมพิมพ 159

กระดาษงอ 157
กระดาษติด

ADF, นํากระดาษที่ติดออก 146
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การปองกัน 152
ถาด, การนําออก 148
ถาดกระดาษออก, การนําออก 149
บริเวณตลับหมึกพิมพ, นํากระดาษท่ีตดิ
ออก 151

สาเหตุ 145
แฟกซ, นํากระดาษที่ตดิออก 146

กระดาษติดบริเวณตลับหมึกพิมพ, การแก
ปญหา 151

กระดาษพิเศษ
ขอกําหนด 38

กระดาษเปลา, การแกปญหา 162
กระดาษเปนคล่ืน, การแกปญหา 155
กระดาษเอียง 157
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ, การสงแฟกซไป
ยัง 101

การกอใหเกิดเสียง 184
การขนสงเคร่ืองพิมพ 180
การขยายขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 59
การจัดเก็บ

ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวด
ลอม 183

การดีเลยการสงแฟกซ 106
การตั้งคา

คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 140

คาลวงหนาของไดรเวอร
(Macintosh) 28

ลําดับความสําคัญ 20,  26
เร่ิมตน 47
ไดรเวอร 21,  26

การตั้งคา EconoMode 52
การตั้งคา V.34 119
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง

Macintosh 28
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 87

การตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัติ,
แฟกซ 93

การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด,
แฟกซ 118

การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 61
แฟกซ 88

การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 90
การตั้งคาหนังสือเลมเล็ก

Windows 48
การตั้งคาเสียงกร่ิงเฉพาะ 92
การตั้งคาโปรโตคอล, แฟกซ 119

การตั้งคาใหพอดีกับกระดาษ, แฟกซ 93
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 28
ลายนํ้า 29

การตั้งคาไดรเวอร Windows
หนังสือเลมเล็ก 48

การติดตัง้
ซอฟตแวร Macintosh สําหรับการ
เชื่อมตอโดยตรง 27

ซอฟตแวร Windows 7,  22
การติดตัง้, ซอฟตแวร

ขัน้สูง 7
ประเภท (Windows) 22
อยางงาย 7

การติดตัง้ซอฟตแวรขั้นสูง 7
การติดตัง้ซอฟตแวรอยางงาย 7
การทําความสะอาด

กระจก 72,  135
ทางผานกระดาษ 134
ภายนอก 135

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 59
การขยาย 59
การตัง้คาความจาง/เขม 61
การตัง้คาวัสดพุิมพ 62
การยกเลิก 59
การยอ 59
การเปลี่ยนจํานวนเร่ิมตน 59
การแกปญหา 162
ขนาด, การแกปญหา 162
ขนาดวัสดุพิมพ 62
ความคมชัด, การปรับ 61
คณุภาพ, การปรับ 60
คณุภาพ, การแกปญหา 160
ประเภทวัสดุพิมพ 62
สองดาน 64
สําเนาหลายชุด 59
ส่ือที่ใชพิมพ, การแกปญหา 161
เมนูตั้งคา 12
เรียกคืนคาเร่ิมตน 63
แบบจรดขอบ 62

การทิ้ง, หมดอายุ 188
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 188
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 180
การบรรจุเคร่ืองพิมพ 180
การบริการ

ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 142

การปรับขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 59

การปรับสเกลเอกสาร
การทําสําเนา 59

การพิมพ
Macintosh 28
การเชื่อมตอ USB 34
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดย
ตรง 34

การแกปญหา 159
บนวัสดุพิมพขนาดแตกตางกัน 51
สองดาน (สองหนา),

Macintosh 29
สองดาน, Windows 53
หนาการกําหนดคา 126
หนาตวัอยาง 126
แบบจรดขอบ 62
แผนผงัเมนู 126

การพิมพแบบ n-up
Windows 55

การพิมพแบบจรดขอบ 62
การพิมพแฟกซซํ้า 107
การยกเลิก

การสแกนเอกสาร 70
งานทําสําเนา 59
งานพิมพ 46
แฟกซ 97

การยกเลิกการติดตั้ง
ซอฟตแวร Windows 22

การยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ 95
การยอขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 59
การรับประกัน

Customer self repair 177
ตลับหมึกพิมพ 178
ผลิตภัณฑ 175
อุปกรณสงและฟวเซอร 178

การรับประกันอุปกรณสง 178
การรับแฟกซ

การตัง้คาการประทับขอมูลเม่ือได
รับ 94

การตัง้คาการลดขนาดอัตโนมัติ 93
การตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 90
การพิมพซํ้า 107
การล็อค 95
การเรียกเอกสาร 85
การแกปญหา 121
จากซอฟตแวร 93
จากโทรศัพทพวง 95
บันทึก, HP Toolbox 130
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 115
รูปแบบเสียงกร่ิง, การตั้งคา 92
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เม่ือคุณไดยินสัญญาณแฟกซ 108
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 94
โหมดการรับสาย, การตั้งคา 91

การรับแฟกซสวนบุคคล 92
การรีไซเคิล

การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 188

การรีไซเคิลวัสดส้ิุนเปลือง 132
การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ 130
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 130
การลดขนาดเอกสาร 51
การลบซอฟตแวร

Windows 22
การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา 98
การล็อคแฟกซ 95
การวางแนวกระดาษ, การตั้งคา 52
การสนับสนุน

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 180
ออนไลน 130,  179

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 179

การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 180

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 179

การสนับสนุนออนไลน 179
การส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริม 174

การสแกน
การยกเลิก 70
ขาวดํา 72
ความละเอียด 71
ความเร็ว, การแกปญหา 164
คณุภาพ, การแกปญหา 163,  165
จาก HP LaserJet Scan

(Windows) 69
จากแผงควบคุม (Macintosh) 31
ซอฟตแวร OCR 70
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

TWAIN 69
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ WIA 69
รูปแบบไฟล 71
วิธีการ 69
สี 71
หนาตอหนา (Macintosh) 31
แนบไปกับอีเมล (Macintosh) 31
โทนสีเทา 72
ไปยงัไฟล (Macintosh) 31

การสแกนขาวดํา 72

การสแกนแบบหนาตอหนา
(Macintosh) 31

การสแกนโทนสีเทา 72
การสงตอแฟกซ 91
การสงแฟกซ

กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 101
การดีเลย 106
การยกเลิก 97
การสงตอ 91
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 100
การแกปญหา 120
จากคอมพิวเตอร (Macintosh) 32
จากซอฟตแวร 103
จากโทรศัพทแบบ

Downstream 105
บันทึก, HP Toolbox 130
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 115
หมายเลขการโทรกลุม 102
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 102

การหมุนหมายเลข
การตั้งคาการหมุนหมายเลขแบบ

Tone หรือ Pulse 90
การแกปญหา 120
การโทรซํ้าอัตโนมัต,ิ การตั้งคา 88
จากโทรศัพท 105
ดวยตนเอง 100
แฟกซ 14
โทรซํ้าดวยตนเอง 101

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 100
การหมุนหมายเลขระหวางประเทศ 100
การหมุนหมายเลขแบบ Pulse 90
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 90
การเกล่ียผงหมึก 133
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 132
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 1
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 133
การเรียกคนืคาที่ตัง้จากโรงงาน 140
การเรียกเอกสารจากแฟกซ 85
การแกปญหา

กระดาษ 156
กระดาษเอียง 157
การทําสําเนา 162
การรับแฟกซ 121
การสงแฟกซ 120
การหมุนหมายเลข 120
ขนาดของสําเนา 162
ขอความบนแผงควบคุม 141
ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 142

ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ 156
คราบผงหมึก 153
ความเร็ว, การแฟกซ 123
คณุภาพการพิมพ 153
คณุภาพของการสแกน 163,  165
คณุภาพของสําเนา 160
งานพิมพสีลบเลือน 153
ปญหาการปอนกระดาษ 157
ผงหมึกกระจาย 156
ผงหมึกเลอะ 154
ผงหมึกเลอะเทอะ 154
ยบั 156
รายงานแฟกซ 123
ส่ือที่ใชพิมพมวนงอ 155
สแกนกระดาษเปลา 165
หนาที่เอียง 155
เสน, การสแกน 165
เสน, สําเนา 160
ไฟล EPS 170
ไมพิมพหนาเอกสาร 159

การแกไขปญหา
กระดาษติด 145
การตัง้คาการแกไขขอผิดพลาดของ
แฟกซ 118

ปญหาของเครื่อง Macintosh 169
รายการตรวจสอบ 138
สายเคเบิล USB 159
หนาจอแผงควบคมุ 144
หนาจางเกินไป 160
หนาวาง 158
หนาเขมเกินไป 160
เก่ียวกับ Windows 169
เสน, หนาที่พิมพ 153

การแจงเตือน, การตั้งคา 127
การโทร

หยุดชัว่คราว, การใส 82
การโทรซํ้า

อัตโนมัต,ิ การตัง้คา 88
การใชไฟฟา 183
การใสวัสดพิุมพ

ถาด 1 39
ถาดปอนกระดาษหลัก 39

กําลัง
ความตองการ 182

ข
ขนาด

วัสดุพิมพ 37
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ขนาด, กระดาษ
การตัง้คาใหพอดีกับกระดาษ, การสง
แฟกซ 93

ขนาด, วัสดพิุมพ
การเลือกถาด 44

ขนาด, สําเนา
การยอหรือการขยาย 59
การแกปญหา 162

ขอกําหนด
การกอใหเกิดเสียง 184
คณุลักษณะของผลิตภัณฑ 3
ภายนอก 182
สภาพแวดลอม 183

ขอกําหนด IC CS-03 192
ขอกําหนดทางเสียง 184
ขอกําหนดภายนอก 182
ขอกําหนดรายละเอียด

ไฟฟา 182,  183
ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวด
ลอม 183

ขอกําหนดรายละเอียดทางไฟฟา 182,
183

ขอกําหนดเก่ียวกับความชื้น
สภาพแวดลอม 183

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ
สภาพแวดลอม 183

ขอความ
ขอความ 155
รายแรง 142
แผงควบคุม 141

ขอความ, การแกปญหา 155
ขอความเตือน 141
ขอความแจงขอผิดพลาด

รายแรง 142
แผงควบคุม 141

ขอความแจงขอมูล 141
ขอความแสดงขอผิดพลาด, แฟกซ 109
ขอจํากัดของวัสดุ 188
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ, การแก
ปญหา 156

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนา
ดา 195

ขอผิดพลาดจาก Spool32 169
ขอผิดพลาดจากการทํางานที่ผิด
ปกติ 169

ขอมูลเก่ียวกับกฎเกณฑ 186

ค
คราบ, การแกปญหา 153

ความจาง
ความคมชัดของแฟกซ 88

ความจุ
ถาดกระดาษออก 3

ความดัง
การตัง้คา 17

ความดังของเสียง, การปรับ 86
ความตองการแรงดันไฟฟา 182
ความละเอียด

การสแกน 71
ขอกําหนดรายละเอียด 3
คณุสมบัติ 3
แฟกซ 89

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 61

ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 61
แฟกซ 88

ความเขม, การพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 48
การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานทํา
สําเนา 62

ความเขมของงานพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคา 48
การเปลี่ยนการตั้งคางานทํา
สําเนา 62

ความเร็ว
การสแกน, การแกปญหา 164
ขอกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิมพ 3

แฟกซ, การแกปญหา 123
ความเร็วต่ํา, การแกปญหา

การสแกน 164
การแฟกซ 123

คําศัพท 197
คุณภาพ

การตัง้คาการทําสําเนา 60
การตัง้คาการพิมพ

(Macintosh) 28
การตัง้คาการพิมพ

(Windows) 166
ทําสําเนา, การแกปญหา 160
พิมพ, การแกปญหา 153,  165
สแกน, การแกปญหา 163,  165

คุณภาพของงาน
ทําสําเนา, การแกปญหา 160
สแกน, การแกปญหา 163,  165

คุณภาพของภาพ
ทําสําเนา, การแกปญหา 160

พิมพ, การแกปญหา 153,  165
สแกน, การแกปญหา 163,  165

คุณภาพงานพิมพ
พิมพ, การแกปญหา 153,  165

คุณภาพพิมพ
การแกปญหา 153,  165

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ 3

คุณสมบัติของความสามารถในการเขาใช
งาน 3

คาที่ตัง้จากโรงงาน, การเรียกคืน 140
คาลวงหนา (Macintosh) 28
คาเร่ิมตน, การเรียกคนื 140
เคร่ืองตอบรับโทรศพัท, การเชื่อมตอ

การตัง้คาแฟกซ 90

ง
งานพิมพ

การยกเลิก 46
งานพิมพสีจาง, การแกปญหา 153
งานพิมพสีลบเลือน 153
เงาพ้ืนหลัง, การแกไขปญหา 154

จ
จํานวนสําเนา, การเปลี่ยนแปลง 59
จํานวนหนาตอแผน

Windows 55
จุด, การแกปญหา 153
จุดตอน้ิว (dpi)

ขอกําหนดรายละเอียด 3
แฟกซ 89

ช
ใชกระดาษ/ปกชนิดอ่ืน 50

ซ
ซอฟตแวร

Readiris OCR 70
Windows 23
การตัง้คา 20,  26
การตดิตั้งการเชื่อมตอโดยตรง,

Macintosh 27
การตดิตั้งขั้นสูง 7
การตดิตั้งอยางงาย 7
การรับแฟกซ 93
การสแกนจาก TWAIN หรือ

WIA 69
การสงแฟกซ 103
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  20,

26
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สวนประกอบ 7
สวนประกอบของ Windows 19

ซอฟตแวร OCR 70
ซอฟตแวร optical character

recognition 70
ซอฟตแวร Readiris OCR 70
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN, การสแกนจาก 69
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

WIA, การสแกนจาก 69

ด
ไดรเวอร

Macintosh, การแกไขปญหา 169
การตัง้คา 20,  21,  26
การตัง้คา Macintosh 28
การตัง้คาเร่ิมตน 47
คาลวงหนา (Macintosh) 28
ที่สนับสนุน 20
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 7

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
Macintosh, การแกไขปญหา 169
ที่สนับสนุน 20

ไดมาตรฐานตามเกณฑของ FCC 186

ต
ตลับหมึก

การนํามาใชใหม 133
การรับประกัน 178
การรีไซเคิล 132,  187
การเก็บ 132
การเปลี่ยน 133
ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 132

สถานะ, การดู 127
สถานะ, การตรวจสอบ 131
หมายเลขชิน้สวน 174

ตลับหมึกพิมพ
การนํามาใชใหม 133
การรับประกัน 178
การรีไซเคิล 132,  187
การเก็บ 132
การเปลี่ยน 133
ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่
ตั้ง 4

ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 132

สถานะ, การดู 127
สถานะ, การตรวจสอบ 131
หมายเลขชิน้สวน 174

ตัวอักษร, การแกปญหา 155
ติด

การคนหาตําแหนง 146

ถ
ถาด

กระดาษติด, การนําออก 148
ขนาดกระดาษเริ่มตน 41
ความจุ 3,  44
ที่ตั้ง 4

ถาด 1
กระดาษติด, การนําออก 148
การกําหนดตําแหนง 4
การใส 39

ถาดกระดาษ
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 157

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 149
ความจุ 3
ตําแหนง 4

ถาดกระดาษออก
ความจุ 3
ตําแหนง 4

ถาดกระดาษเขา
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 157

ถาดปอนกระดาษหลัก
การใส 39

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ 160
แถบสีขาวหรือแถบจางๆ, การแกไข
ปญหา 160

แถบแฟกซ 127
แถบและริ้ว, การแกไขปญหา 153
แถลงการณของ EU สําหรับการดําเนินการ
ดานโทรคมนาคม 193

แถลงการณดานโทรคมนาคมของประเทศ
นิวซีแลนด 193

ท
โทรซํ้า

ดวยตนเอง 101
โทรซํ้าดวยตนเอง 101
โทรศัพท

การรับแฟกซจาก 95,  108
โทรศัพท, Downstream

การสงแฟกซจาก 105
โทรศัพท, การเชือ่มตอเพ่ิมเตมิ 79

โทรศัพทพวง
การรับแฟกซจาก 95
การสงแฟกซจาก 105

น
นํ้าหนัก 182
แนวตัง้, การตั้งคา 52
แนวนอน, การตั้งคา 52

บ
บริการ

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 180
หมายเลขชิน้สวน 174

บัตรโทรศัพท 100
บันทึก, แฟกซ

การแกปญหา 123
ขอผิดพลาด 115
พิมพทั้งหมด 113

บันทึกการใช, แฟกซ
การแกปญหา 123

แบตเตอร่ีที่ใหมา 188

ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 195
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 195
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 195

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 195

ประมวลคําศัพท 197
ประเภท, กระดาษ

การเลือกถาด 44
ปรับขนาดเอกสาร

Macintosh 28
ปรับสเกลเอกสาร

Macintosh 28
ปญหาการปอนกระดาษ, การแก
ปญหา 157

ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่ตั้ง 4
ปุมเปด/ปด, การกําหนดตําแหนง 4

ผ
ผงหมึก

คราบ, การแกปญหา 153
ประหยดั 52
ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 156
เลอะ, การแกปญหา 154
เลอะเทอะ, การแกปญหา 154

ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 156
ผงหมึกเลอะ, การแกปญหา 154
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ผงหมึกเลอะเทอะ, การแกปญหา 154
ผลิตภัณฑ

การเปรียบเทียบรุน 1
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 5

ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 188
แผงควบคุม

การตัง้คา 20,  26
การสแกนจาก (Macintosh) 31
ขอความ, การแกปญหา 141
ปญหาหนาจอการแกไขปญหา 144
สถานะอุปกรณส้ินเปลือง, การตรวจ
สอบจาก 131

หนาการทําความสะอาด, การ
พิมพ 134

เมนู 11
แผนการควบคมุไมใหทําลายส่ิงแวด
ลอม 187

แผนผังเมนู
การพิมพ 126

ฝ
ฝายสนับสนุนลูกคา

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 180

พ
พระราชบัญญัติคุมครองผูใช
โทรศพัท 191

พอรต
การแกปญหา Macintosh 170
ชนิดที่รวมไว 3
ตําแหนง 5
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 174

พอรต USB
การตดิตั้ง Macintosh 27
การแกปญหา Macintosh 170
การแกไขปญหา 159
ชนิดที่รวมไว 3
ตําแหนง 5

พอรตอินเตอรเฟซ
ตําแหนง 5

พอรตอินเตอรเฟส
ชนิดที่รวมไว 3

พอรตอินเทอรเฟซ
สายเคเบิล, การส่ังซ้ือ 174

พอรตแฟกซ, ที่ตั้ง 5
พิกเซลตอน้ิว (ppi), ความละเอียดในการ
สแกน 71

พ้ืนหลังสีเทา, การแกไขปญหา 154

ฟ
ฟวเซอร

การรับประกัน 178
คําแนะนําวัสดุพิมพ 49

แฟกซ
กระดาษติด, การแกไขปญหา 145
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 101
การดเีลยการสง 106
การตัง้คา V.34 119
การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 87

การตัง้คาการโทรซํ้า 88
การตัง้คาความคมชัด 88
การตัง้คาความดังของเสียง 86
การประทับขอมูลเม่ือไดรับ 94
การพิมพซํ้าจากหนวยความจํา 107
การยกเลิก 97
การรักษาความปลอดภัย, การรับแฟกซ
สวนบุคคล 92

การรับจากซอฟตแวร 93
การรับเม่ือคุณไดยินสัญญาณ
แฟกซ 108

การรับโทรศัพทพวง 95
การลดขนาดอัตโนมัติ 93
การลบออกจากหนวยความจํา 98
การล็อค 95
การสงจากซอฟตแวร 103
การสงตอ 91
การสงแฟกซจากโทรศัพท 105
การหมุนหมายเลข, Tone หรือ

Pulse 90
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 100
การเรียกเอกสาร 85
การแกปญหาการรับ 121
การแกปญหาการสง 120
การแกไขขอผิดพลาด 118
การโทรซํ้าดวยตนเอง 101
ขอความแจงขอผิดพลาด 109
ความละเอียด 89
คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 140

จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 90
บันทึกการรับ 130
บันทึกการสง 130
ประเภทกริ่ง 15
รับสวนตวั 92
รายงาน 13
รายงาน, การพิมพทั้งหมด 113
รายงาน, การแกปญหา 123
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 115

รูปแบบเสียงกร่ิง 92
สงโดยใชหมายเลขการโทรแบบ
เร็ว 102

หมายเลขการโทรกลุม 102
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 102
หมายเลขนําหนาการโทร 87
หยุดชัว่คราว, การใส 82
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 94
โหมดการรับสาย 15,  91

แฟกซอิเล็กทรอนิกส
การรับ 93
การสง 103

ไฟฟา
ความตองการ 183

ไฟล EPS, การแกปญหา 170

ภ
ภาพถาย

การสแกน, การแกปญหา 163

ม
เมนู

การตัง้คาการทําสําเนา 12
การตัง้คาระบบ 16
การตัง้คาแฟกซ 13
บริการ 17
ฟงกชนัแฟกซ 11
รายงาน 12
สถานะการสงแฟกซ 11
แผงควบคุม, การเขาใช 11

เมนูการตั้งคาระบบ 16
เมนูบริการ 17
โมเด็ม, การเชื่อมตอ 78

ย
ยบั, การแกปญหา 156

ร
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 6,  7,  20,

26
รายงาน

ผงัเมนู 13
หนาการกําหนดคา 13,  126
หนาตวัอยาง 12,  126
แผนผงัเมนู 126
แฟกซ 13

รายงาน, แฟกซ
การแกปญหา 123
ขอผิดพลาด 115
พิมพทั้งหมด 113
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รายงานการใช, แฟกซ
การแกปญหา 123

รายงานการใชโทรสาร, การพิมพ 13
รายงานขอผิดพลาด, แฟกซ

การพิมพ 115
ร้ิว, การแกไขปญหา 153
รุน

การเปรียบเทียบ 1
หมายเลข, ที่ตั้ง 5

รูปแบบเสียงกร่ิง 92

ล
ลายนํ้า 29,  52
ลําดับความสําคัญ, การตั้งคา 20,  26

ว
วันที่แฟกซ, การตั้งคา

ใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ
HP 80

ใชแผงควบคุม 80
วัสดุพิมพ

กระดาษติด 145
การตัง้คาการทําสําเนา 62
การพิมพบนวัสดุชนิดพิเศษ 49
การวางแนวกระดาษ, การตั้งคา 52
ขนาด, การเปลี่ยนแปลง 63
ขนาด, การเลือก 51
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้คา

Macintosh 28
ขนาดที่รองรับ 37
ขนาดเร่ิมตนของถาด 41
ขนาดเอกสาร, การเลือก 51
จํานวนหนาตอแผน, Windows 55
ที่ใชได 37
ประเภท, การเปลี่ยนแปลง 63
ประเภท, การเลือก 52
หนาแรก 50
หลายหนาในหนาเดียว 29
เลือกขนาดและประเภท 44
แหลง, การเลือก 51

วัสดุพิมพที่รองรับ 37
วัสดุพิเศษ

ขอกําหนด 38
วัสดุส้ินเปลือง

การส่ังซ้ือ 130
สถานะ, การดู 127

เวลาแฟกซ, การตัง้คา
ใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ

HP 80
ใชแผงควบคุม 80

เว็บไซต
การสนับสนุนสําหรับลูกคา 179
การสนับสนุนสําหรับลูกคาของ

Macintosh 179
เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 189

ศ
ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 132

ศูนยฮอตไลนแจงเร่ืองของปลอม 132

ส
สถานะ

การดู 127
การสงแฟกซ 11
การแจงเตือน 127
อุปกรณส้ินเปลือง, การตรวจ
สอบ 131

สภาพแวดลอมการทํางาน, ขอ
กําหนด 183

สมุดโทรศพัท, แฟกซ
HP Toolbox 128
การนําเขา 81
การลบรายการทั้งหมด 82
การเพ่ิมรายการ 102

สวิตชเปด/ปด, การกําหนดตําแหนง 4
สหภาพยุโรป, การทิ้งขยะ 189
สัญญาณสายไมวาง, ตัวเลือกการโทร
ซํ้า 88

สายภายนอก
หมายเลขนําหนาการโทร 87
หยุดชั่วคราว, การใส 82

สายเคเบิล
USB, การแกไขปญหา 159
หมายเลขชิน้สวน 174

สําเนาจาง 160
สําเนาที่กําหนดขนาดเอง 59
สําเนาเขม 160
สี

การตั้งคาการสแกน 72
สี, การตั้งคาการสแกน 71
ส่ือ

หนาแรก 28
ส่ือที่ใชพิมพ

ADF, ขนาดที่สนับสนุน 120
การแกปญหา 156
มวนงอ, การแกปญหา 155
ยบั 156

ส่ือที่ใชพิมพมวนงอ 155

สแกนกระดาษเปลา, การแกปญหา 165
สแกนเนอร

การทําความสะอาดกระจก 72
เสียงกร่ิง

เฉพาะ 92
เสน, การแกปญหา

สําเนา 160
สแกน 165

เสน, การแกไขปญหา
หนาที่พิมพ 153

เสนในแนวตัง้, การแกไขปญหา 153

ห
หนวยความจํา

การพิมพแฟกซซํ้า 107
การลบแฟกซ 98
ขอกําหนดรายละเอียด 3
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