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1 ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัผลติภณัฑ

● คุณสมบัตแิละประโยชนตางๆ

● ระบชุิ้นสวนของอุปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชนัของ HP

● รูปแบบไฟสัญญาณ

● ความสามารถในการใชงานรวมกันกับผลิตภัณฑ HP LaserJet 9000 Series

● เชือ่มตออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP
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คณุสมบตัแิละประโยชนตางๆ
อุปกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชนัของ HP เสนอตัวเลือกการปรับคุณภาพการพมิพหลายๆ แบบในอุปกรณที่ใชงานงาย คณุสามารถ
สรางเอกสารแบบมอือาชพีภายในองคกรในขั้นตอนเดยีว ชวยลดเวลาและคาใชจายที่เกี่ยวกับการสงออกเอกสารไปยงับริการ
การปรับคณุภาพแบบมืออาชพี

คณุสามารถใชอุปกรณนีเ้พื่อเรียง เยบ็เลม เยบ็ลวดสันหนงัสือ และพบัเอกสารจํานวนมากตามตองการ อุปกรณเย็บเลมมัลติ
ฟงกชันของ HP มคีุณสมบติดงัตอไปนี:้

● สนบัสนนุไดถึง 50 หนาตอนาที (ppm)

● เสนอตวัเลอืกของตาํแหนงการเยบ็เลม:

◦ ลวดเยบ็กระดาษหนึง่หรือสองอัน (ที่ดานบนซาย สําหรับการจัดวางแบบแนวตั้งและแนวนอน)

◦ ลวดเยบ็กระดาษสองดาน (บนขอบลางของวัสดพุิมพ)

● เยบ็เลมไดถึง 50 แผนของ A4- และกระดาษขนาด letter ตอเอกสาร

● เยบ็เลมไดถึง 25 แผนของ A3- และกระดาษขนาด ledger ตอเอกสาร

● พับหนาเดยีว

● เยบ็ลวดสันหนงัสือและพับหนงัสือเลมเล็กที่มกีระดาษไดถึง 10 แผน (40 หนา)

● จัดเตรียมการเรียงกระดาษไดสูงถึง 1,000 แผนสําหรับ A4- และกระดาษขนาด letter หรือไดถึง 500 แผนสําหรับ
A3- และขนาดกระดาษ ledger

● จัดเตรียมสําหรับการเรียงแผนใส ซองจดหมาย ฉลาก และกระดาษสําหรับแฟมเจาะกับกระดาษแบบแผน

● เรียงไดถึง 40 เลมที่มกีระดาษ 5 แผน (20 หนาที่เสร็จส้ิน) สําหรับ A3- และกระดาษขนาด ledger

● อนุญาตใหทําการเลือกกระดาษที่จะใหทําแผนปกท่ีมนี้ําหนกัถึง 199 g/m2 (53 ปอนด)

● จัดเรียงเอกสารโดยการใชออฟเซ็ตของงานการประหยดัเวลา
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ระบชุิน้สวนของอปุกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP

1

2

3

4
5 6 7

1 ถาดเยบ็เลม: ถาดน้ีเรียงเอกสารไดถงึ 40 เลมที่ประกอบดวยกระดาษ A3 และกระดาษขนาด ledger ไมเกนิ 5 แผน (กระดาษสําเร็จรูป 20 แผน)

2 ถาดเรยีงกระดาษ: ถาดน้ีบรรจุไดถึง 1,000 แผน สําหรับ A4- และกระดาษขนาด letter หรือไดถึง 500 แผนสําหรับ A3- และกระดาษขนาด ledger

3 บริเวณการพบั: บริเวณน้ีสําหรับไวพับงาน

4 อปุกรณเยบ็กระดาษ: บริเวณน้ีสําหรับไวเย็บงาน

5 ทางเดนิกระดาษ: บริเวณน้ีรับกระดาษมาจากเครื่องพิมพ หากมีกระดาษตดิอาจจะจําเปนตองนําออกจากบริเวณน้ี

6 ชองเสยีบ Jet-Link: ชองเสียบน้ีสามารถใชการสือ่สารระหวางเคร่ืองพิมพหรือ MFP และอุปกรณเย็บเลมมัลติฟงกชันของ HP

7 สวนประกอบของฟลปิเปอร: บริเวณน้ีรับกระดาษมาจากเครื่องพิมพ
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รปูแบบไฟสัญญาณ
ภาพ 1-1  ตําแหนงของไฟสัญญาณ

หมายเหต:ุ เครื่องพมิพของคณุหรือรุน MFP อาจจะแตกตางกันจากที่แสดงไว

ไฟสัญญาณผูใช ที่ดานหนาของอุปกรณ แสดงสถานะขอผิดพลาดทั่วไปๆ ใชตารางตอไปนี้เพือ่อธิบายสถานะของอุปกรณโดย
การใชไฟสัญญาณ

ตาราง 1-1  รปูแบบไฟสญัญาณของผูใช

สถานะของไฟ คาํอธิบาย

สีเขียวติดน่ิง อุปกรณทํางานอยางปกติ

สีเขียวกะพริบ อุปกรณอยูในโหมดบริการ

สีเหลืองอําพันกะพริบ อุปกรณมีกระดาษติด ลวดเย็บเลมติด หรือมขีอผิดพลาดในการทํางาน หรือ
อุปกรณไดถูกนําออกจากเครื่องพิมพ

สีเหลืองอันพันติดน่ิง อุปกรณมีการทํางานผดิปกติ

ปด อุปกรณปดอยู

หมายเหต:ุ ไฟสัญญาณบริการ อยูที่ดานหลังของอุปกรณ จะระบุขอมลูแสดงขอผิดพลาดใหกับฝายสนบัสนนุและบริการของ
ลูกคา หากไฟสัญญาณสีแดงติดสวาง ใหปรึกษาฝายบริการ
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ความสามารถในการใชงานรวมกนักบัผลติภณัฑ HP LaserJet 9000
Series

อุปกรณเยบ็เลมมัลตฟิงกชันของ HP สามารถใชงานรวมกันกบัอุปกรณดงัตอไปนี:้

● HP LaserJet 9040

● HP LaserJet 9050

● HP LaserJet 9040mfp

● HP LaserJet 9050mfp

● HP Color LaserJet 9500

● ผลิตภัณฑ HP Color LaserJet 9500mfp Series

● HP LaserJet M9040 MFP

● HP LaserJet M9050 MFP

สําหรับอุปกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชันของ HP ในการทํางานรวมกับผลิตภัณฑ HP LaserJet 9000 และ 9000mfp Series
จะแสดงขั้นตอนในการอัพเดตเฟรมแวรดงัตอไปนี้:

1. คนหาไฟลเฟรมแวรสําหรับเครื่องพิมพของคุณไดท่ี http://www.hp.com/ เวอรชนัของเฟรมแวรรุนลาสุดมีดงัตอไป
นี้:

● เครื่องพิมพ HP LaserJet 9000: 02.516.0A หรือใหมกวา

● HP LaserJet 9000Lmfp และ 9000mfp: 03.801.1 หรือใหมกวา

หมายเหต:ุ การตดิตัง้เวอรชนัเฟรมแวรเหลานีจ้ําเปนตองมเีฟรมแวรเวอรชนั 031010 ของอุปกรณเยบ็เลมมลัติ
ฟงกชนัของ HP ระหวางการอัพเดตเฟรมแวรเพื่อใหอุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชันทํางานรวมกับผลิตภณัฑ HP
LaserJet 9000 และ 9000mfp Series

2. เปด HP Printer Utility

3. ในรายการ Configuration Settings ใหเลือก Firmware Update

4. คลิก Choose ใหนําทางไปที่ไฟลของเฟรมแวรเพื่ออัพโหลด และคลิก OK

5. คลิก Upload เพือ่อัพเดตไฟลของเฟรมแวร
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เชือ่มตออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP
คาํเตอืน! เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานผดิปกติ อยาเชื่อมตออุปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชันของ HP โดยการกดบนที่ถาดเรียง
กระดาษ ขอความขอผิดพลาด 66.12.36 อาจจะปรากฏขึน้หากอุปกรณถูกเชื่อมตอไมถูกตอง

ภาพ 1-2  การเชือ่มตออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP - วิธกีารไมถูกตอง

ในการเชื่อมตออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชันของ HP ใหจับอุปกรณทั้งสองขางของฝาปดดานขาง และดนัอุปกรณไปทาง
เครื่องพิมพ

ภาพ 1-3  การเชือ่มตออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP - วิธกีารที่ถูกตอง
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2 การทาํงานของอปุกรณเยบ็เลม

● กําหนดคาการตั้งคาแผงควบคมุเร่ิมตน

● กําหนดคาไดรเวอรเครื่องพมิพเพือ่ใหจดจําอุปกรณเยบ็เลมมัลตฟิงกชนัของ HP

● การพิมพหนงัสือเลมเล็กดวยอุปกรณเยบ็เลมมัลตฟิงกชันของ HP

● ใชอุปกรณเยบ็เลม

● เลือกถาดกระดาษออก
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กาํหนดคาการตัง้คาแผงควบคมุเริ่มตน
เปล่ียนคาเริ่มตนของออฟเซ็ตงาน คาเริ่มตนการดําเนนิการของอุปกรณเยบ็เลม และคาเร่ิมตนของการปรับเปล่ียนเสนพบัผาน
แผงควบคมุ

กาํหนดคาการตัง้คาแผงควบคมุบน HP LaserJet 9050, HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet 9050mfp, HP Color
LaserJet 9500 และ HP Color LaserJet 9500mfp Series

1. กด  เพื่อเขาสูเมนู

2. ใช  และ  เพือ่เล่ือนไปยัง กําหนดคาอุปกรณ และกด 

3. ใช  และ  เพือ่เล่ือนไปยัง MULTIFUNC. FINISHER และกด 

กาํหนดคาการตัง้คาแผงควบคมุบน HP LaserJet M9040 MFP และ HP LaserJet M9050 MFP

1. เลื่อนและกด การจัดการ

2. เลื่อนและกด ลักษณะของอุปกรณ

3. เลื่อนและกด Multifunct. Finisher

ตารางตอไปนี้อธิบายการตัง้คาของแผงควบคมุสําหรับอุปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชันของ HP

หมายเหต:ุ ผูดแูลระบบสามารถจํากัดการเขาใชออฟเซต็งานและคาเริ่มตนการดําเนินการของอุปกรณเยบ็เลม

ตาราง 2-1  ออฟเซต็

ไม เมื่อโหมด ออฟเซ็ต ปดอยู งานทัง้หมดที่เรียงไวโดยไมมีการแยก

ใช เมื่อโหมด ออฟเซ็ต เปดอยู อุปกรณจะแยกงานหรือ mopies ทีเ่สร็จสม
บรูณโดยอัตโนมัติ (การพิมพหลายๆ ตนฉบับในงานเดี่ยว) แตละงานหรือ
mopy ที่ถกูแยกโดยการตั้งคาสวนของงานจากแตละงาน (สําหรับงานทีไ่ม
ไดเย็บเลม)

หมายเหต:ุ การทํางานของอ็อฟเซ็ตสามารถทํางานไดเฉพาะในถาดเรียงกระดาษ (ถาด 1) และเฉพาะสําหรับงานท่ีไมได
เยบ็เลม คณุสามารถเลือกการดําเนนิงานของอุปกรณเยบ็เลมที่มีอยูผานไดรเวอรเครื่องพิมพ (ตวัอยางเชน การใชหนึง่หรือ
สองลวดเยบ็เลม)

ตาราง 2-2  ลวดเยบ็กระดาษ

ไมมี หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตัง้คาเปน ไมมี งานนี้จะไมถกูเยบ็เลม

หน่ึง หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตัง้คาเปน หน่ึง ลวดเย็บเลมจะถูกเย็บทีมุ่มบน
ซายของเอกสาร หากคุณทําการพิมพในรูปแบบแนวนอน ตําแหนงของลวด
เยบ็กระดาษจะถกูปรับใหอยูที่มุมบนซายของเคาโครงแนวนอนโดย
อัตโนมัติ

สอง หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตัง้คาเปน สอง ลวดเยบ็กระดาษสองตัวจะถกู
ใชกบัหน่ึงงานหรือกบั mopies ลวดเยบ็กระดาษทั้งสองจะถูกเยบ็ขนานกบั
ขอบทีใ่กลเคร่ืองพมิพที่สุด (ขอบลาง)
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ตาราง 2-3  ตวัเลอืกปกกระดาษ

หงายหนาขึ้น หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตั้งคาเปน หงายขึ้น งานพิมพทัง้หมดจะถกู
เรียงใหหงายหนาขึ้น

ควํ่าหนาลง หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตั้งคาเปน ควํ่าหนาลง งานพิมพทั้งหมดจะถูก
เรียงใหควํ่าหนาลง

ตาราง 2-4  ปรบัเสนรอยพบั

ปรับเสนรอยพับ LTR-R และ A4-R เลือก LTR-R & A4-R เพื่อปรับเสนรอยพับ 8.5 x 11-น้ิว หรือกระดาษ
ขนาด 8.26 x 11-น้ิว

ปรับเสนรอยพับ LEGAL และ JISB4 เลือก LEGAL & JISB4 เพื่อปรับเสนรอยพับ 8.5 x 14-น้ิว หรือกระดาษ
JIS B4

ปรับเสนรอยพับ 11 ตอ 17 และ A3 เลือก 11x17 & A3 เพื่อปรับเสนรอยพับสําหรับ 11 x 17-หรือกระดาษ A3

การปรับตําแหนงเสนลายพบัจะขึ้นอยูกับขนาดกระดาษ การปรับเปลี่ยนนีจ้ะเพิม่ขึน้ +/- .15 มม. (0.006 นิ้ว) โดยมีชวงระยะ
สูงสุด +/- 2.1 มม. (0.082 นิ้ว)

หมายเหต:ุ หากเสนรอยพบัและตําแหนงรอยเยบ็ไมตรงกัน โปรดติดตอฝายบริการ

ตาราง 2-5  ลวดเยบ็กระดาษออก

ดําเนินการตอไป หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตั้งคาเปน ดําเนินการตอไป  อุปกรณเยบ็เลม
มัลติฟงกชันจะทําการจัดการงานจากเครื่องพิมพทีต่องการลวดเยบ็กระดาษ
ตอไป แมวาตลับอุปกรณเย็บเลมจะหมดแลว

หยุด หากคาเร่ิมตนการดําเนินการตั้งคาเปน หยดุ อปุกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชันจะ
เขาสูโหมดออฟไลนจนกระทั่งไดบรรจุตลับอุปกรณลวดเย็บเลมใหม เม่ือ
งานจากเคร่ืองพิมพตองการลวดเยบ็กระดาษ โปรดด ูบรรจุตลับอุปกรณเย็บ
เลม ในหนา 17

ตาราง 2-6  เยบ็ลวดสนัหนงัสอื

หมายเหต:ุ ตวัเลือกนี้มีอยูเฉพาะสําหรับเคร่ืองพิมพสีหรือ MFP

ลวดเย็บกระดาษสองตัว หากคาเร่ิมตนการดําเนินกตั้งคาเปน ลวดเยบ็กระดาษสองตัว งานทีส่งไปที่
ถาด 2 ทัง้หมดจะถูกเย็บลวดสันหนังสือดวยลวดเย็บกระดาษสองตัว

ลวดเย็บกระดาษสี่ตัว หากคาเร่ิมตนการดําเนินกตั้งคาเปน ลวดเยบ็กระดาษสี่ตวั งานทีส่งไปที่
ถาด 2 ทัง้หมดจะถูกเย็บลวดสันหนังสือดวยลวดเย็บกระดาษสี่ตัว
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กาํหนดคาไดรเวอรเครือ่งพมิพเพือ่ใหจดจําอปุกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ
HP
Windows

หมายเหต:ุ ในการใชประโยชนสูงสุดของความจุของการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ /MFP ใหตั้งคาโหมดการทํางาน
ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับแตละผูใช

1. สําหรับคอมพิวเตอร Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vista ในมุมมอง
คลาสสิค ใหคลิกที่ปุม Start แลวชี้ไปที่ Settings แลวจากนัน้คลิก Printers

สําหรับคอมพิวเตอร Windows XP และ Windows Server 2003 ในมมุมองเริ่มตน ใหคลิกปุม Start แลวจาก
นั้นคลิก Printers and Faxes

สําหรับคอมพิวเตอร Windows Vista ในมุมมองเริ่มตน ใหคลิกที่ปุม Start แลวคลิก Control Panel และจากนัน้
คลิกที ่Printer ใตประเภทของ Hardware and Sound

2. เลือกรุนเครือ่งพมิพ

3. คลิก File แลวคลิก Properties

4. คลิกที่แท็บ Device Settings

5. ใชวิธีการตอไปนี้เพือ่เลือกอุปกรณเย็บเลมมลัติฟงกชันของ HP:

● เลื่อนลงไปยงั Automatic Configuration ใหเลือก Update Now และคลิก Apply

● เลื่อนลงไปยงั Accessory Output Bin ใหเลือก HP Multifunction Finisher และคลิก Apply

Macintosh

1. เปดยทูิลิต ีPrinter Center

2. เลือกรุนเครือ่งพมิพ

3. คลิก File แลวคลิก Show Info (X + I)

4. คลิกแท็บ Installable Options

5. เลื่อนไปยงั Accessory Output Bins และเลือก HP Multifunction finisher

6. คลิก Apply Changes
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การพมิพหนงัสือเลมเลก็ดวยอุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP
หัวขอนี้ไดอธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวกับการทําหนังสือเลมเล็กในไดรเวอรเครื่องพิมพ และมขีั้นตอนสําหรับคอมพิวเตอร
Windows® และ Macintosh

หมายเหต:ุ การพับและการเยบ็เลมของหนงัสือเลมโดยอัตโนมัตจิําเปนตองมอุีปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP หาก
เคร่ืองพมิพไมมอุีปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชันของ HP เครื่องพิมพสามารถพิมพหนาในลําดับที่ถูกตอง หนานีส้ามารถนํามา
พับ และเยบ็ หรือเขาปกดวยตนเอง

เกีย่วกบัการพมิพหนังสอืเลมเลก็

สามารถเขาใชงานคณุสมบตัิการพมิพหนังสือเลมเล็กโดยอัตโนมัตใินบางโปรแกรมซอฟตแวร เชนโปรแกรมการจัดพมิพ
แบบตั้งโตะ โปรดดเูอกสารประกอบที่มาพรอมกับโปรแกรมซอฟตแวรสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําหนงัสือเลมเล็ก

หากคณุทําการใชโปรแกรมซอฟตแวรทีไ่มรองรบัการทําหนงัสือเลมเล็ก คณุสามารถทําหนังสือเลมเล็กโดยการใชไดรเวอร
เครื่องพิมพของ HP

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําที่คณุใชโปรแกรมซอฟตแวรเพือ่จัดเตรียมและแสดงตัวอยางการพิมพเอกสาร แลวใชไดรเวอร
เคร่ืองพมิพเพือ่พิมพและเยบ็ลวดสันหนงัสือหนังสือเลมเล็ก

ขัน้ตอนตอไปนี้ทีเ่กี่ยวของกับการทําหนังสือเลมเล็กในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ:

● การจดัเตรยีมหนงัสือเลมเลก็: จัดเรียงหนาบนกระดาษ (booklet imposition) เพื่อทําหนงัสือเลมเล็ก จัดเรียงเอกสาร
ในซอฟตแวรโปรแกรมหรือใชคุณสมบัตกิารพมิพหนงัสือเลมเล็กในไดรเวอรเครื่องพมิพ HP

● การเพิม่ปก: เพิม่ปกลงหนังสือเลมเล็กโดยการเลือกหนาแรกท่ีตางกันทีใ่ชประเภทกระดาษทีต่างกัน ยงัสามารถใชปกที่
เปนกระดาษประเภทเดยีวเปนหนงัสือเลมเล็กไดอีกดวย ปกหนงัสือเลมเล็กตองขนาดเดยีวกันกับสวนที่เหลือของ
กระดาษ อยางไรก็ตาม หนาปกนีส้ามารถพมิพบนกระดาษประเภทอื่นจากสวนทีเ่หลือของหนงัสือเลมเล็ก

● เยบ็ลวดสันหนงัสือ: วัสดุพิมพตองปอนลงในขอบดานส้ันของเครื่องพิมพกอน อุปกรณเยบ็เลมจะเย็บที่ตรงกลางของ
หนังสือเลมเล็ก (เยบ็ลวดสันหนงัสือ) แลวจากนัน้พบัหนังสือเลมเล็ก หากหนังสือเลมเล็กมเีฉพาะกระดาษแผนเดียว
อุปกรณเยบ็เลมจะพบักระดาษแตจะไมเยบ็ลง หากหนังสือมกีระดาษมากกวาแผนเดยีว อุปกรณเยบ็เลมจะเยบ็กระดาษ
และพับไดถึงแผนตอหนังสือเลมเล็กหนึง่เลม

ใชคณุสมบัตหินังสือเลมเล็กของอุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชันของ HP เพื่อเยบ็ลวดสันหนังสือและพบัหนงัสือเลมเลก็ท่ีมีขนาด
ของวัสดพุมิพตอไปนี:้

● A3

● A4 (ติดฉลาก A4-R)

● Letter (ติดฉลาก letter-R)

● Legal

● 11 x 17 (ledger)

การพมิพหนังสือเลมเลก็บนคอมพวิเตอร Windows 2000, Windows XP, Windows
Server 2003 และ Windows Vista

ใชขัน้ตอนตอไปนีเ้พื่อพมิพหนงัสือเลมเล็กจากโปรแกรมซอฟตแวรบนคอมพวิเตอร Windows
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หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปนี้จะเปลี่ยนการตัง้คาเครื่องพมิพชัว่คราวสําหรับงานพิมพ หลังจากการพิมพเอกสาร การตัง้
เครื่องพมิพจะคนืคาเปนคาเริม่ตนที่ไดกําหนดคาไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ ในการเปลี่ยนการตัง้คาเริม่เครื่องพมิพ โปรดดู
เปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนบนคอมพิวเตอร Windows ในหนา 14

1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเปดเอกสารที่ไดพมิพไวแลว

2. คลิก File แลวคลิก Print

3. เลือกเคร่ืองพมิพ

4. คลิก Preferences หรือ Properties

5. คลิกที่แท็บ Finishing และเลือกหมายเลขจาก Print on Both Sides

6. เลือก Flip Pages Up หากจําเปน

7. บนเมนูแบบดรอปดาวน Booklet Layout ใหเลือกเคาโครงของหนังสือเลมเล็ก ภาพที่อยูทางขวาของภาพประกอบ
เมนูของเคาโครง

8. คลิก OK

พมิพหนังสือเลมเลก็บนคอมพวิเตอร Macintosh
ใชขัน้ตอนตอไปนีเ้พือ่พมิพหนงัสือเลมเล็กจากโปรแกรมซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร Macintosh

กอนการพมิพหนังสือเลมเล็กในครัง้แรก ใหตรวจดใูหแนใจวาไดติดตั้งซอฟตแวร HP Manual Duplex and Booklet
แลว ซอฟตแวรนีจ้ําเปนตองทําการตดิตัง้แบบกําหนดเองและใชงานไดสําหรับ Mac OS 9.2.2 และรุนกอนหนานี้

หมายเหต:ุ Mac OS X ไมสามารถพมิพหนังสือเลมเล็กได แตคุณยงัคงสามารถใชอุปกรณเย็บเลมมลัติฟงกชันของ HP
เปนอุปกรณสงออกได

1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเปดเอกสารที่ไดพมิพไวแลว

2. คลิก File แลวคลิก Print

3. เลือก Layout

4. คลิก Print on Both Sides

5. บนเมนูแบบดร็อปดาวน ใหเลือก Plug-In Preferences ใหเลือก Print-Time Filters และเลือก Booklet

6. คลิก Save Settings

7. คลิก Booklet Printing

8. คลิก Format Booklet

9. บนเมนูแบบดรอปดาวน ใหเลือกขนาดกระดาษ

10. คลิก Print

ตวัเลอืกเคาโครงสําหรบัการพมิพบนทัง้สองขางของกระดาษ

ตวัเลือกเคาโครงการพิมพที่มีอยูจะแสดงอยูใน ภาพ 2-1 การพิมพซายไปขวา (บันทึกหมายเลขหนา) ในหนา 13 และ
ภาพ 2-2 การพมิพขวาไปซาย (บนัทึกหมายเลขหนา) ในหนา 13 เลือกตวัเลือกการเขาเลมหรอืการจัดวางสําหรับงานพิมพ
จากตัวเลือกการตัง้คาหนาของโปรแกรมซอฟตแวร หากเปนไปได

หมายเหต:ุ ศัพทเฉพาะที่ใชอธบิายเคาโครงใน ภาพ 2-1 การพมิพซายไปขวา (บันทึกหมายเลขหนา) ในหนา 13 อาจจะ
ตางกับสําหรับโปรแกรมอื่นๆ
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หากไมสามารถตัง้คาตวัเลือกเหลานี้ในตวัเลือกการตัง้คาหนาของโปรแกรมซอฟตแวร ใหตัง้คาในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ภาพ 2-1  การพมิพซายไปขวา (บนัทึกหมายเลขหนา)

1
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4

3
5

2

2 5
3

2
3

5

3
5

2

1 แบบแนวตั้งขอบยาว (คาเร่ิมตน)

2 แบบแนวตั้งขอบสั้น

3 แบบแนวตั้งขอบนอน

4 แบบแนวตั้งขอบยาว

ภาพ 2-2  การพมิพขวาไปซาย (บนัทึกหมายเลขหนา)
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2

4
2

5

1 แบบแนวตั้งขอบยาว (คาเร่ิมตน)

2 แบบแนวตั้งขอบสั้น

3 แบบแนวตั้งขอบนอน

4 แบบแนวตั้งขอบยาว
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เปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนบนคอมพวิเตอร Windows
ใชขัน้ตอนการตอไปนี้เพือ่เปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนในไดรเวอรเครื่องพมิพสําหรับโปรแกรมซอฟตแวรทั้งหมดที่ใชบน
คอมพิวเตอร

ใชขั้นตอนตอไปนี้สําหรับคอมพิวเตอร Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vista

1. สําหรับคอมพิวเตอร Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vista ในมุมมอง
คลาสสิค ใหคลิกที่ปุม Start แลวชี้ไปที่ Settings แลวจากนัน้คลิก Printers

สําหรับคอมพิวเตอร Windows XP และ Windows Server 2003 ในมมุมองเริ่มตน ใหคลิกปุม Start แลวจาก
นั้นคลิก Printers and Faxes

สําหรับคอมพิวเตอร Windows Vista ในมุมมองเริ่มตน ใหคลิกที่ปุม Start แลวคลิก Control Panel และจากนัน้
คลิกที ่Printer ใตประเภทของ Hardware and Sound

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพมิพ

3. คลิก Printing Preferences

4. เปลี่ยนการตัง้คาใดๆ บนแท็บ การตั้งคาเหลานี้จะมาเปนคาเริ่มตนสําหรับเครื่องพมิพ

5. คลิก OK เพือ่บันทึกการตั้งคา

เลอืกปกหนังสือเลมเลก็โดยการใช Microsoft Windows
1. คลิก File แลวคลิก Print แลวจากนั้นคลิก Properties

2. เลือกเคร่ืองพมิพ

3. คลิก Preferences หรือ Properties

4. คลิกที่แท็บ Paper

5. คลิกแท็บ First Page และทําเครื่องหมายที่ชอง Use different paper for first page

6. บนเมน ูSize is, Source is และ Type is เลือกการตั้งคาที่เขากันกบักระดาษที่ใช

7. ใชกระดาษอื่นๆ และการตัง้คาที่สอดคลองกัน

เยบ็ลวดสันหนังสือหนังสอืเลมเลก็โดยการใช Microsoft Windows
ใชขัน้ตอนตอไปนีเ้พือ่เยบ็ลวดสันหนงัสือเอกสารสําหรบัคอมพิวเตอร Windows 2000, Windows XP, Windows
Server 2003 หรือ Windows Vista

1. คลิก File แลวคลิก Print แลวจากนั้นคลิก Properties

2. เลือกเคร่ืองพมิพ

3. คลิก Preferences หรือ Properties

4. เลือกแท็บ Output

5. เลือก Fold & Stitch ใตตวัเลือก Staple ของหัวขอ Output Option
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เยบ็ลวดสันหนังสือหนังสือเลมเลก็โดยการใช Macintosh
1. คลิก File แลวคลิกPrint

2. บนเมนูแบบดร็อปดาวน ใหคลิก Output Options

3. บนเมนูแบบดร็อปดาวน ใหคลิก Booklet Bin

4. คลิก Fold/Saddle Stitch
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ใชอุปกรณเยบ็เลม
อุปกรณนี้สามารถเยบ็เอกสารที่มสีองหนาเปนอยางนอยและกระดาษขนาด Letter หรือ A4 ขนาด 75-g/m2 (20-ปอนด) มาก
ที่สุด 50 แผน (หรือมากที่สุด 25 แผนสําหรับกระดาษ Ledger หรือกระดาษ A3) กระดาษตองมีน้ําหนัก 64 ถึง 199 g/m2

(17 ถึง 53 ปอนด) สําหรับขนาดกระดาษที่อุปกรณรองรับ

● ถาดเรียงกระดาษบรรจุไดถึง 1,000 แผนเรียงกัน (โดยไมมีลวดเยบ็กระดาษ)

● วัสดพุมิพที่นํ้าหนกัมากเกินหรือที่เคลือบอาจจะจํากัดการเยบ็เลมไดนอยกวา 50 หนา

● หากงานที่คณุตองการเยบ็เลมทีป่ระกอบกระดาษเพียงหนึ่งแผน หรือประกอบดวยกระดาษมากกวา 50 แผน อุปกรณจะ
สงงานไปยงัถาดโดยไมมีการเยบ็เลม

เลอืกอุปกรณเยบ็เลม

โดยปกติคณุสามารถเลือกอุปกรณเยบ็เลมผานโปรแกรมหรือไดรเวอรของคณุ แมวาบางตัวเลือกอาจจะมใีชงานไดผาน
ไดรเวอรเทานัน้

ตาํแหนงและวธิีที่คณุเลือกจะขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือไดรเวอรของคณุ หากคุณไมสามารถเลือกอุปกรณเยบ็เลมจากโปรแกรม
หรือไดรเวอร ใหคณุเลือกอุปกรณเยบ็เลมจากแผงควบคุม

HP LaserJet 9040/9050 และ HP Color LaserJet 9500

1. กด  เพื่อเขาสูเมนู

2. ใช  และ  เพือ่เล่ือนไปยัง กําหนดคาอุปกรณ และกด 

3. ใช  และ  เพือ่เล่ือนไปยัง MULTIFUNC. FINISHER และกด 

4. ใช  และ  เพือ่เล่ือนไปยัง ลวดเยบ็กระดาษ และกด 

5. ใช  และ  เพื่อเลือ่นตัวเลือกการเย็บเลมที่ตองการและกด 

ตวัเลือกการเยบ็ของคณุเปนแบบ ไมม ีลวดเยบ็กระดาษหนึ่งตวั หรือ สองตัว

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp และ HP Color LaserJet 9500mfp

1. กด Copy Settings

2. ที่เมน ูStaple กด Corner หรือ Edge ขึน้อยูกับที่ท่ีคุณตองการเอกสารที่เยบ็เลม แลวจากนั้นกด OK หากคุณได
เลือก Booklet จากเมน ูCopies per Page ตวัเลือกการเยบ็เลมของคุณคอื None, One, Two และ Saddle
Stitch

หมายเหต:ุ ไอคอนหนาบนดานขวาของหนาจอแบบสัมผัสแสดงตําแหนงของลวดเยบ็กระดาษ

HP LaserJet M9040 MFP และ HP LaserJet M9050 MFP

1. เลื่อนและกด การจัดการ

2. เลื่อนและกด ลักษณะของอุปกรณ

3. เลื่อนและกด Multifunct. Finisher

4. กด ลวดเยบ็กระดาษ

5. กดตัวเลือกการเยบ็เลมที่ตองการ และกด บนัทึก
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ตวัเลือกการเยบ็ของคณุเปนแบบ ไมม ีลวดเยบ็กระดาษหนึ่งตวั หรือ สองตัว

การเยบ็เอกสาร

Windows

1. คลิก File แลวคลิก Print แลวจากนั้นคลิก Properties

2. เลือกเครื่องพิมพ

3. คลิก Preferences หรือ Properties

4. บนแท็บ Output คลิกที่รายการแบบดร็อปดาวน Staple และคลิกที่ตวัเลือกการเย็บทีต่องการ

Macintosh

1. บนเมน ูFile คลิก Print (Command + P)

2. เลือกตวัเลือก Finishing

3. สําหรับปลายทาง Output ใหเลือก Stapler

4. ในตวัเลือก Finishing ใหเลือกตัวเลือกการเยบ็เลมทีต่องการ

บรรจตุลบัอปุกรณเยบ็เลม

ขอความ ลวดเยบ็กระดาษเหลือนอยในอุปกรณเยบ็เลม จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมหากตลับอุปกรณเยบ็เลมมลีวดเยบ็
กระดาษ 20 ถึง 50 ตัวเหลืออยู ขอความ อุปกรณเยบ็กระดาษไมมีลวดเยบ็กระดาษ จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคมุหากตลับ
อุปกรณเยบ็เลมไมมลีวดเยบ็กระดาษ

1. เปดฝาอุปกรณเยบ็เลม

2. เลื่อนอุปกรณเยบ็เลมเขาหาตัวคณุ
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3. หมุนลูกบดิขนาดใหญสีเขยีวจนคุณเห็นจุดสีฟา (สัญลักษณนีแ้สดงใหเห็นวาอุปกรณเยบ็เลมไดเปดสมบรูณแลว)

4. หมนุลูกบิดขนาดเล็กสีเขียวที่อยูดานบนของอุปกรณเยบ็เลมตามเขม็นาฬิกาจนกระทั่งตลับลวดเยบ็กระดาษเลื่อนออกมา
ทางซายของอุปกรณเยบ็กระดาษ

ขอควรระวงั: จดุสีฟาตองปรากฏอยูในหนาตางของอุปกรณเยบ็เลมกอนที่คณุจะถอดตลบัลวดเยบ็กระดาษ หากคุณ
พยายามจะถอดตลับลวดเยบ็กระดาษกอนที่จุดสีฟาจะปรากฏในหนาตาง คุณอาจจะทําความเสียหายใหกับอุปกรณ

5. บนตลับเย็บลวดกระดาษเปลา ใหบีบแท็บเขาดวยแลวดึงตลับเปลาออก

6. ใสตลับลวดเยบ็กระดาษใหมโดยใหล็อคเขาที่
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7. เลื่อนอุปกรณเยบ็เลมเขาไปในอุปกรณ

8. ปดฝาอุปกรณเยบ็เลม
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เลือกถาดกระดาษออก

ระบุถาดกระดาษออก

อุปกรณมตีําแหนงกระดาษออกสองตําแหนง ถาดเรียงกระดาษและถาดเยบ็เลม

1 ถาดเรียงกระดาษ (ถาด 1)

2 ถาดเยบ็เลม (ถาด 2)

คาเริ่มตน ถาดเรยีงกระดาษ (ถาด 1) จัดเตรียมได 1,000 แผนของความจุการเรียงกระดาษและใหเอกสารหงายหนาขึน้หรือ
คว่ําหนาลง โดยขึ้นอยูกับตวัเลือกที่เลือกในไดรเวอรนี้

ถาดเยบ็เลม (ถาด 2) ไดจัดเตรียมการพับและเยบ็ลวดสันหนังสือสําหรับหนังสือเลมเล็ก 40 เลมที่มีไดถึง 5 แผน (20 หนาที่
เสร็จแลว) ของกระดาษ ตวันําการเรียงกระดาษจะปรับขนาดของหนงัสือเลมเล็กในการผลติโดยอัตโนมตัิ

อุปกรณเยบ็เลมจะใหใช และเยบ็กระดาษไดมากถงึ 50 แผนของกระดาษตอเอกสารหรือ 10 หนาตอเอกสารที่เยบ็ลวดสัน
หนงัสือ

เซนเซอรอาจทําใหเคร่ืองพมิพหยดุเมื่อถาดของอุปกรณเตม็ จะทํางานตอไปเมื่อคุณนําวสัดุพิมพทั้งหมดออกจากถาด

หมายเหต:ุ แผนใส ซองจดหมาย ฉลาก กระดาษสําหรับแฟมเจาะ และกระดาษแบบแผนรองรบัไดในถาดเรียงกระดาษ
(ถาด 1)

หมายเหต:ุ หากคณุพมิพซองจดหมาย ใหนําซองจดหมายทั้งหมดออกจากถาดเมือ่งานเสรจ็สมบรูณในการดแูลรักษา
คณุภาพการเรียงกระดาษ

เลอืกตําแหนงกระดาษออก

คณุสามารถเลือกตําแหนงกระดาษออก (ถาด) ผานแอปพลเคชันซอฟตแวรหรือผานไดรเวอรเครือ่งพมิพของคณุ (คุณจะ
สรางการเลือกโดยขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือไดรเวอรของคณุไดอยางไร) หากคุณไมสามารถเลือกตําแหนงกระดาษออกจาก
โปรแกรมหรือไดรเวอร ใหตัง้คาเริ่มตนตําแหนงกระดาษออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ
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เลอืกตาํแหนงกระดาษออกสาํหรบั HP LaserJet 9040/9050 และ HP Color LaserJet 9500

1. ใช  หรือ  เพือ่เลื่อนไปยงั กําหนดคาอุปกรณ และกด 

2. ใช  หรือ  เพือ่เลื่อนไปยงั การพิมพ และกด 

3. ใช  หรือ  เพือ่เลื่อนไปยงั ปลายทางกระดาษ และกด 

4. ใช  หรือ  เพื่อเลือ่นไปยงัถาดกระดาษออกหรืออุปกรณทีคุ่ณตองการและกด  ผูดแูลระบบเครือขายอาจ
จะเปลี่ยนชือ่ของอุปกรณ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นตดิกับการเลือกของคุณ

เลอืกตาํแหนงกระดาษออกสาํหรบั HP LaserJet 9040mfp/9050mfp และ HP Color LaserJet 9500mfp

1. กด เมนู

2. กด กําหนดคาอุปกรณ

3. กด การพิมพ

4. กด ปลายทางกระดาษ

5. เลื่อนไปยงัถาดกระดาษออกหรืออุปกรณที่คณุตองการ และจากนั้นกด ตกลง ผูดูแลระบบเครือขายอาจจะเปลี่ยนชื่อของ
อุปกรณ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นตดิกับการเลือกของคณุ

เลอืกตาํแหนงกระดาษออกสาํหรบั HP LaserJet M9040 MFP และ HP LaserJet M9050 MFP

1. เลื่อนและกด การจัดการ

2. กด คาเริ่มตนของตัวเลือกงาน

3. กด คาเริ่มตนของตัวเลือกการสําเนา หรือ คาเริ่มตนของตัวเลือกการพิมพ

4. กด ถาดกระดาษออก

5. กดถาดกระดาษออกหรืออุปกรณที่ตองการ และจากนั้นกด บันทึก

ตวัเลือกการเยบ็เลมของคณุคอื ไมมี ลวดเยบ็กระดาษหนึ่งตัว หรือสองตัว
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3 การแกไขปญหา

● แกไขปญหาทั่วไปๆ

● ขอความของแผงควบคมุ

● แกปญหากระดาษติดขัด
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แกไขปญหาทัว่ไปๆ
ตาราง 3-1  ปญหาทั่วไปๆ ของอปุกรณ

สถานการณ สาเหตทุีเ่ปนไปได

อุปกรณไมเปด ● ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบสายไฟลงในถาดปอนกระดาษขนาด
2,000 แผนแนนแลว

หมายเหต:ุ การกระทํานี้จะไมนํามาใชกบั HP Color LaserJet
9500mfp

● ปดเคร่ืองพิมพ ใหตรวจการเชื่อมตอของสายเคเบลิทั้งหมด แลวเปด
เคร่ืองพิมพ

เคร่ืองพิมพไมรูจักอุปกรณหรือไฟสัญญาณผูใชบนอุปกรณทีป่ดอยู ● ตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ

● ตรวจดูใหแนใจวาไดกําหนดคาอุปกรณในไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจสอบชองเสียบ HP Jet-Link

● พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อดูวาหากอุปกรณทํางานเปนปกติ

● หากเครื่องพิมพยังคงไมรูจักอุปกรณ โปรดติดตอไปที่ผูใหบริการ
ของ HP ทีไ่ดรับอนุญาตภายในทองถิน่ของคุณ (โปรดด ูบริการและ
การสนับสนุน ในหนา 45)

งานไมไดเย็บเลม ● ลวดเย็บกระดาษของอุปกรณเยบ็เลมหมดและ ทํางานตออัตโนมัติ ตั้ง
คาเปน เปด โปรดด ูบรรจุตลับอุปกรณเยบ็เลม ในหนา 17 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

● งานหนาเดียวทีถ่กูสงไปยังอุปกรณเย็บเลม งานหนึ่งหนาจะไมถกูเยบ็
เลม

● ขนาดหรือประเภทของกระดาษทีใ่ชไมถกูตองสําหรับงาน

● มากกวา 50 แผนของวัสดุพิมพ 75-g/m2 (20 ปอนด) ที่สงไปยัง
อุปกรณเย็บเลม โดยไมเกินความจุ

หมายเหต:ุ แผนใส ซองจดหมาย ฉลาก และกระดาษแบบแผนรองรับได
ในถาดเรียงกระดาษ อุปกรณเยบ็เลมสามารถเย็บเลมงานไดถึง 2 ถึง 50
แผนของวัสดพุิมพ 75-g/m2 (20 ปอนด) หากงานหนากวาน้ี จะนํางานที่ไม
ไดถูกเย็บออก ถาดเรียงกระดาษสามารถรองรับไดสูงสุดถึง 1,000 แผน
โดยขึ้นอยูกบัขนาดและนํ้าหนักของกระดาษ

● อุปกรณเย็บเลมมีลวดเยบ็กระดาษทีง่อหรือหักอยูในสวนหัวของ
อุปกรณเย็บเลม

● มีลวดเยบ็กระดาษติดอยู หรือลวดเย็บกระดาษทีต่ิดทีถ่กูนําออกลาสุด
(ไดถึงสองงานตอเน่ืองกนัทีอ่าจไมไดถูกเยบ็)

● งานจะถกูสงไปยงัถาด นอกจากถาดของอุปกรณเยบ็เลมเน่ืองจาก
ขนาดหรือประเภทของกระดาษไมถกูตองกบัที่ใชสําหรับงานน้ี

● สายเคเบิลอินเทอรเฟซทีไ่ปยงัอุปกรณเยบ็เลมอาจชํารุดหรือเชื่อมตอ
ไมถูกตอง

งานไปทีต่ําแหนงกระดาษออกอื่นทีไ่มไดคาดไว ● กระดาษไมเปนไปตามขอกําหนดรายละเอียดสําหรับถาดกระดาษ
ออก (โปรดด ูขอกําหนดรายละเอียด ในหนา 35 หรือไปที ่)

● ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกถาดกระดาษที่ถกูตองในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการเปลี่ยนการตั้งคา
ไดรเวอร โปรดดูทีคู่มอืผูใชเคร่ืองพิมพของคุณ
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สถานการณ สาเหตทุีเ่ปนไปได

วัสดุพิมพติด ● ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชนํ้าหนักและขนาดของวัสดุพิมพทีร่องรับ
(โปรดด ูวัสดุพิมพที่สนับสนุน ในหนา 39)

การใชกระดาษที่ไมตรงตามขอกําหนดของ HP อาจทําใหเกิดปญหาทีอ่าจ
จะจําเปนตองซอมแซม การซอมแซมนี้จะไมคลอบคลุมในการรับประกนั
ของ Hewlett-Packard หรือขอตกลงของบริการ

● ตรวจสอบสายเคเบิลและชองเสียบระหวางเคร่ืองพิมพและอุปกรณ

● ปญหากระดาษตดิซํ้าๆ เกดิขึ้นวัสดุพิมพเดินทางระหวางเคร่ืองพิมพ
และอุปกรณอาจหมายถึงวาเคร่ืองพิมพและอุปกรณไดติดตัง้อยูบน
พื้นที่ไมเรียบ ความเรียบของอปุกรณ โปรดดคููมอืการติดตัง้อุปกรณ
สําหรับคําแนะนําที่เกีย่วกับความเรียบของอุปกรณ

คณุพบปญหาการติดของอุปกรณเยบ็เลมซ้ําๆ กัน ● ตรวจสอบเพือ่ดูวางานที่เยบ็เลมนอยกวา 50 แผน

● อุปกรณเย็บเลมอาจมีการกดีขวางสายของลวดเยบ็กระดาษทีต่ิดอยู
ของตลับ นําลวดเยบ็กระดาษที่หลวมและฝุนของกระดาษออกจาก
ภายในของอุปกรณเย็บเลม (โปรดดู นําลวดเยบ็กระดาษทีต่ิดออกจาก
อุปกรณ ในหนา 31)

คณุพบปญหาการติดของการเยบ็เลมซ้ําๆ กัน ● กระดาษไมเปนไปตามขอกาํหนดรายละเอียดสําหรับถาดเยบ็เลม
(โปรดด ูขอกําหนดรายละเอียด ในหนา 35 หรือไปที่
www.hp.com/cposupport/)

● ในการปรับคุณภาพของหนังสือเลมเล็ก HP ขอแนะนําใหคุณใชวัสดุ
พิมพที่มีนํ้าหนักมากมาทําเปนปก หากหนังสือเลมเล็กมีมากกวาหา
หนา HP ขอแนะนําใหรวมถงึขอบสีขาว 5 มม. (0.19 นิ้ว) ที่รอยเย็บ

● หากการเยบ็เลมยังติดอยู โปรดตดิตอไปทีผู่ใหบริการของ HP ทีไ่ด
รับอนุญาตภายในทองถิน่ของคุณ (โปรดด ูบริการและการสนับสนุน
ในหนา 45)

ตาราง 3-1  ปญหาทั่วไปๆ ของอปุกรณ (ตอ)
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ขอความของแผงควบคมุ
ตารางตอไปนี้อธิบายขอความของอุปกรณที่อาจปรากฏขึน้บนแผงควบคมุ

ตาราง 3-2  ขอความของแผงควบคมุ

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิีปฏบิตัิทีแ่นะนาํ

ปดฝาดานหนาบนอุปกรณเสริมทางซาย ฝาของอุปกรณเย็บเลมเปดอยูหรือปดไมถูกตอง ปดฝาอุปกรณเยบ็เลมใหถูกตอง

ปดฝาดานบนบนอุปกรณเสริมทางซาย ฝาเปดอยูหรือปดไมถกูตอง ปดฝาดานบน

ขนาดกระดาษแตกตางกนัในงาน ใชขนาดกระดาษทีแ่ตกตางสําหรับงานเดียว ตรวจสอบความถกูตองวาหนาทัง้หมดในงานนี้ได
กาํหนดคาสําหรับขนาดกระดาษเดียวกนั

ไมสามารถใชงานการปรับแตงได เกดิขอผิดพลาดกับขั้นตอนการปรับแตง นําวัสดพุิมพทัง้หมดออกจากถาด หากขอความแสดง
ขอผิดพลาดปรากฏขึ้นอีก ใหบันทกึและติดตอไปยงั
ฝายสนับสนุน

ติดตั้งถาดเย็บเลม ถาดเยบ็เลมไมไดติดตั้งอยางถกูตองแลว ตรวจสอบวาถาดเยบ็เลมไดตดิตั้งอยางถูกตองแลว

ติดตั้งอุปกรณเย็บเลม อุปกรณเย็บเลมไมไดตดิตั้งอยางถูกตองแลว ตรวจสอบวาถาดเยบ็เลมไดตดิตั้งอยางถูกตองแลว

ถาดเสริม 01 เต็ม ถาดเรียงกระดาษเต็ม ถอดวัสดพุิมพทัง้หมดออกจากถาดเรียงกระดาษ

ถาดเสริม 02 เต็ม ถาดเย็บเลมเต็ม นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดเยบ็เลม

ทางผานกระดาษออกเปดอยู อุปกรณเสริมบนดานซายติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาอปุกรณเสริมไดติดตั้งอยางถูกตองแลว

เปดใชงานการปองกนัความปลอดภัยบริเวณการเยบ็
เลมแลว

เกดิการแจงเตือนความปลอดภัยของการเยบ็เลม นําสิ่งกดีขวางออกจากบริเวณการออกของถาดเรียง
กระดาษ

ลวดเย็บกระดาษเหลือนอยในอปุกรณเย็บเลม ตลับของอุปกรณเย็บเลมมีลวดเยบ็กระดาษ 20 ถงึ 50
ตัวเหลืออยู

การเปล่ียนตลับลวดเย็บกระดาษหากคุณตองการเยบ็
ลวดอกมากกวา 10 ชุดตองานเดียว

อุปกรณเย็บกระดาษไมมลีวดเยบ็กระดาษ ตลับของอุปกรณเยบ็เลมไมมีลวดเยบ็กระดาษ เหลืออยู เปล่ียนตลับอุปกรณเยบ็เลม

โปรดด ูบรรจุตลับอุปกรณเย็บเลม ในหนา 17

มีหนาในงานเพื่อเย็บเลมมากเกิน ความสงูของงานมากกวาความจุของอุปกรณเยบ็เลม
ความสูงของงานทีเ่ย็บเลมไมควรเกนิ 50 แผนของ
กระดาษบอนด 20 ปอนด

ตรวจสอบความถกูตองวางานเปนไปตามขอกําหนด
รายละเอียดในการเยบ็เลม โปรดด ูวัสดุพิมพที่
สนับสนุน ในหนา 39

มีหนาเพื่อทําหนังสือเลมเล็กมากเกนิ เน้ือหาของหนายาวเกินที่จะเยบ็ลวดอก ตรวจสอบความถกูตองวางานเปนไปตามขอกําหนด
รายละเอียดในการเยบ็ลวดอก

13.12.11 - ติดอยูในอุปกรณเย็บเลม เกดิลวดเยบ็กระดาษติด ตรวจสอบสําหรับลวดเย็บกระดาษทีต่ดิอยูในตลับลวด
เยบ็กระดาษ

13.12.21 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.22 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.23 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

มีกระดาษติดอยูในสวนประกอบของฟลิปเปอร ตรวจสอบวัสดุพิมพทีต่ิดอยูในบริเวณกระดาษออก
ของเคร่ืองพิมพหรือบริเวณปอนวัสดพุิมพของอุปกรณ

13.12.31 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.32 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.33 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.34 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

มีกระดาษติดอยูในบริเวณทางเดินกระดาษ ตรวจสอบวัสดุพิมพทีต่ิดอยูในบริเวณกระดาษออก
ของเคร่ืองพิมพหรือบริเวณปอนวัสดพุิมพของอุปกรณ

13.12.41 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.42 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.43 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

มีกระดาษติดอยูในบริเวณการพบั ตรวจสอบวัสดุพิมพที่ติดอยูในบริเวณปอนวัสดุพิมพ
และบริเวณการพบัของอุปกรณ
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนํา

13.12.51 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.52 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

13.12.53 - ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม

มกีระดาษตดิอยูในบริเวณถาดเย็บเลม ตรวจสอบกระดาษทีต่ิดอยูในบริเวณถาดเย็บเลมและ
ในสวนประกอบของเครื่องกลการพับ

66.12.ZZ อุปกรณกระดาษออกไมทํางาน เกิดขอผดิพลาดกบัอุปกรณ ตรวจสอบสายเคเบลิแลวปดผลิตภัณฑและเปดขึน้ใหม
อีกคร้ัง หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึน้อีก
ใหบันทึกและติดตอไปยงัฝายสนับสนุน

66.12.36 เกิดขอผิดพลาดในการทํางานเน่ืองจากตดิตั้งอุปกรณ
ไมถกูตอง

นําอุปกรณและติดตั้งใหม ระมัดระวังอยาจับอุปกรณ
ดวยถาดเรียงกระดาษ โปรดด ูเชื่อมตออุปกรณเยบ็เลม
มลัติฟงกชันของ HP ในหนา 6

ตาราง 3-2  ขอความของแผงควบคมุ (ตอ)
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แกปญหากระดาษตดิขดั
งานตอไปนีอ้ธบิายวาจะทําเมื่อขอความ ตดิอยูทางซายของอุปกรณเสริม หรือขอความที่เกี่ยวของกับการตดิขัดปรากฏขึน้บน
แผงควบคมุ

หมายเหต:ุ เมือ่กําลังนํากระดาษติดออก โปรดระมัดระวังอยาใหวัสดุพมิพฉีกขาด หากเปนชิน้สวนเล็กๆ ของวัสดพุมิพที่อยู
ทางซายในอุปกรณจะสามารถทําใหเกิดกระดาษตดิเพิ่มเตมิ

ภาพ 3-1  ตําแหนงของกระดาษติด

1 ถาดเยบ็เลม (ถาด 2)

2 บริเวณทางเดินกระดาษ

3 อุปกรณเยบ็กระดาษ

4 บริเวณการพับ

5 สวนประกอบของฟลิปเปอร

นาํกระดาษตดิออกจากในบรเิวณทางเดนิกระดาษของอุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนั

1. เปดฝาปดดานบน
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2. ดึงกระดาษออกจากอุปกรณเลมเยบ็มลัติฟงกชนัตรงๆ อยางชาๆ และระมัดระวัง โดยที่อยาใหกระดาษฉีกขาด

3. ปดฝาปดอุปกรณเลมเยบ็มัลติฟงกชัน

นาํกระดาษตดิออกจากระหวางอุปกรณเลมเยบ็มลัตฟิงกชนักบัเครือ่งพมิพ/MFP

1. เลื่อนอุปกรณเลมเยบ็มลัตฟิงกชันออกจากเครือ่งพิมพ/MFP

2. นํากระดาษออกจากบริเวณกระดาษออกของเครือ่งพมิพ/MFP อยางระมดัระวัง

3. นํากระดาษออกจากบริเวณปอนวัสดพุิมพของอุปกรณเลมเยบ็มลัตฟิงกชันอยางระมดัระวัง
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4. ดนัอุปกรณเลมเยบ็มลัตฟิงกชนักลับเขาที่

นาํกระดาษทีต่ดิอยูในอุปกรณเลมเยบ็มลัตฟิงกชนัออก

1. เลื่อนอุปกรณเลมเยบ็มัลตฟิงกชนัออกจาก MFP

2. หากกระดาษติดอยูในบริเวณปอนวัสดพุมิพของอุปกรณเลมเยบ็มลัติฟงกชัน แตไมไดเขาไปในลูกกลิ้งการพบั ใหนํา
กระดาษออกจากบริเวณปอนวัสดพุิมพและขามไปยงัขั้นตอนที่ 7

3. หากกระดาษติดอยูภายในอุปกรณเลมเยบ็มัลตฟิงกชัน ไมไดเขาไปในลูกกลิ้งการพบั ใหนํากระดาษออกแลวขามไปขั้น
ตอนท่ี 7 หากกระดาษไดเขาไปในลูกกลิ้งการพบัแลว ใหดําเนนิการขั้นตอนที ่4
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4. เปดฝาอุปกรณเยบ็เลม

5. หมนุลูกบดิสีเขยีวดานลางตามเขม็นาฬกิาเพื่อเขาไปสูกระดาษที่ตดิผานลูกกลิ้งการพบัและในถาดเยบ็เลม

6. ปดฝาอุปกรณเยบ็เลม

7. ดันอุปกรณเย็บเลมมัลติฟงกชนักลับเขาท่ี

นาํลวดเยบ็กระดาษที่ตดิออกจากอุปกรณ

1. เปดฝาอุปกรณเยบ็เลม
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2. เลื่อนอุปกรณเยบ็เลมเขาหาตัวคุณ

3. หมุนลูกบดิขนาดใหญสีเขยีวจนคุณเห็นจุดสีฟา (สัญลักษณนีแ้สดงใหเห็นวาอุปกรณเยบ็เลมไดเปดสมบรูณแลว)

4. หมนุลูกบิดขนาดเล็กสีเขียวที่อยูดานบนของอุปกรณเยบ็เลมตามเขม็นาฬิกาจนกระทั่งตลับลวดเยบ็กระดาษเลื่อนออกมา
ทางซายของอุปกรณเยบ็กระดาษ

ขอควรระวงั: จดุสีฟาตองปรากฏอยูในหนาตางของอุปกรณเยบ็เลมกอนที่คณุจะถอดตลบัลวดเยบ็กระดาษ หากคุณ
พยายามจะถอดตลับลวดเยบ็กระดาษกอนที่จุดสีฟาจะปรากฏในหนาตาง คุณอาจจะทําความเสียหายใหกับอุปกรณ

5. นําตลับลวดเยบ็กระดาษออก
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6. ดึงสลักที่ติดฉลากจุดสีเขียวขึน้

7. นําลวดเยบ็กระดาษทีเ่สียออกออก

8. กดสลักท่ีติดฉลากจุดสีเขยีวลง

9. ติดตัง้ตลับลวดเยบ็กระดาษอีกครั้ง

10. เลื่อนอุปกรณเยบ็เลมเขาไปในอุปกรณ
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11. ปดฝาอุปกรณเยบ็เลม

นาํกระดาษตดิออกในกึง่บนของสวนหวัของอุปกรณเยบ็เลม

1. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ 1 ถึง 4 ของขั้นตอนในการแกไขปญหาลวดเยบ็กระดาษตดิ

2. ระบุหาลวดเยบ็กระดาษที่เสียหายที่อยูดานหลังของสวนหัวอุปกรณเยบ็เลม และนําลวดเยบ็กระดาษออก

3. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ 10 ถึง 11 จากขั้นตอนในการแกไขปญหาลวดเยบ็กระดาษตดิ
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A ขอกําหนดรายละเอยีด

● ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
จัดเตรียมตําแหนงสําหรับอุปกรณที่อนญุาตใหสําหรับความตองการทางกายภาพและสภาพแวดลอมตอไปนี้ นอกจากนีย้งัจํา
เปนสําหรับเครื่องพิมพของคณุ

หมายเหต:ุ รูปวาดที่แสดงยงัไมไดปรับขนาด

ภาพ A-1  อุปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชันของ HP (มุมมองดานขาง)

ภาพ A-2  อุปกรณเยบ็เลมมลัติฟงกชันของ HP (มุมมองดานบน)

ขอกาํหนดของตาํแหนงสาํหรบัเครือ่งพมิพ/MFP:

● บริเวณที่เรียบบนพื้น

● ใหมีระยะหางรอบๆ เครื่องพมิพ

● หองตองระบายอากาศไดดี

● อยาใหรับแสงแดดหรือสารเคมโีดยตรง รวมทั้งนํ้ายาทําความสะอาดที่มีแอมโมเนยี

● มีแหลงจายไฟเพียงพอ (วงจรไฟฟา 15 A, 110 V หรือ 220 V ที่อยูใกลกับเครื่องพมิพ)

● มีสภาวะแวดลอมที่คงที่--ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภมูิหรือความชื้นโดยฉับพลัน

● ความชืน้สัมพทัธ 10% ถึง 80%

● อุณหภูมิของหอง 10˚ C ถึง 32.5˚ C (50˚ F ถึง 91˚ F)

น้าํหนกัอุปกรณของอุปกรณเยบ็เลมมัลตฟิงกชันของ HP: 44.4 กก. (98 ปอนด)
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ขอกาํหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

สถานะของผลิตภณัฑ การสิน้เปลอืงพลงังาน (คาเฉลีย่ หนวยเปนวัตต) การสิน้เปลอืงพลงังานดวยอปุกรณกระดาษออก
ทัว่ไป

การพิมพ (110 ถงึ 127 V หนวย) (220 ถึง 240
V หนวย)

1,075 วัตต 1,075 วัตต 1,130 วัตต 1,130 วัตต

โหมดเตรียมพรอม (110 ถงึ 127 V หนวย) (220
ถงึ 240 V หนวย)

440 วัตต 440 วัตต 485 วัตต 485 วัตต

PowerSave 1 (พัดลมทํางาน) (110 ถึง 127 V
หนวย) (220 ถงึ 240 V หนวย)

70 วัตต 70 วัตต 115 วัตต 115 วัตต

พลังงานต่ํา (100 ถึง 127 V หนวย) (220 ถึง
240 V หนวย)

230 วัตต 230 วัตต 275 วัตต 275 วัตต

ปด (110 ถึง 127 V หนวย) (220 ถงึ 240 V
หนวย)

0.5 วัตต 1.3 วัตต 0.5 วัตต 1.3 วัตต

การสําเนา/การพิมพของ ADF (110 ถึง 127 V
หนวย) (220 ถงึ 240 V หนวย)

1,130 วัตต 1,130 วัตต 1,185 วัตต 1,185 วัตต

ความตองการไฟฟา

ความตองการไฟฟา (แรงดันไฟฟาของสายไฟทีย่อมรับได)

110 ถงึ 127 V (+/- 10%) 50 ถึง 60 Hz (+/- 2 Hz)

220 ถงึ 240 V (+/- 10%) 50 Hz (+/- 2 Hz)

220 V (+/- 10%) 60 Hz (+/- 2 Hz)

กระแสไฟของวงจร

กระแสไฟของวงจรขัน้ต่ําที่แนะนํา

110 ถงึ 127 V 15.0 แอมป

220 ถงึ 240 V 6.5 แอมป

สภาพแวดลอมการทาํงาน

อุณหภูมิขณะทํางาน 10˚ C ถงึ 32.5˚ C (50˚ F ถึง 91˚ F)

ความชื้นในการทํางาน ความชื้นสัมพัทธของ 10% ถึง 80%

อุณหภูมิการจัดเก็บ 0˚ C ถงึ 35˚ C (32˚ F ถงึ 95˚ F)

ความชื้นของการจัดเกบ็ ความชื้นสัมพัทธของ 10% ถึง 95%

ความเร็ว 50 ppm
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การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มคีวามมุงมัน่ที่จะนําเสนอผลิตภณัฑมีคณุภาพและคํานงึถึงส่ิงแวดลอม

อุปกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชนัของ HP ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกําจดัอุปกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชรวมกบัขยะภายในครวัเรอืนในสหภาพยโุรป

คณุจะตองไมทิ้งทําลายผลิตภัณฑหรือบรรจุภณัฑที่มสัีญลกัษณนีร้วมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน นอกจากนี ้ยงัเปนความรับผิด
ชอบของคุณในการทิ้งทําลายอุปกรณที่ไมใชงานแลวโดยการนําไปทิ้งในจุดท้ิงขยะที่เปนอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนกิสเพือ่
นํามารีไซเคลิ การแยกและการรีไซเคลิอุปกรณที่เปนขยะเหลานีเ้มือ่มีการทิ้งทําลายจะชวยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาต ิและ
ชวยใหม่ันใจวาขยะดังกลาวถูกนําไปรีไซเคลิเพื่อปกปองสุขภาพของมนุษยและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สถานที่ทิ้งขยะที่เปนอุปกรณเพื่อใชรีไซเคลิ โปรดติดตอสํานักงานสวนทองถิ่นของคณุ ผูใหบริการในการกําจัดขยะในครัว
เรือนหรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภณัฑ

ประเภทวสัดุพมิพทีส่นับสนุน

ประเภทของวัสดพุมิพที่ไดรับการรองรับโดยอุปกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชันในถาดกระดาษออกที่เหมาะสมตอไปนี้:

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษที่พมิพมากอนแลว

● กระดาษหัวจดหมาย (ยอมรับกระดาษหัวจดหมายที่เพิม่ขึน้และน้ําหมกึท่ีมีอุณหภมูติ่ํา)

● แผนใส

● กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

● ฉลาก

● กระดาษบอนด

● กระดาษรีไซเคิล

● กระดาษสี

● การดสต็อค

● กระดาษหยาบ

● กระดาษมัน

● ซองจดหมาย

● กระดาษแบบแผน

● ผูใชระบกุระดาษ (หาประเภท)
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วสัดุพมิพทีส่นับสนุน

หมายเหต:ุ แผนใส, ซองจดหมาย, กระดาษสําหรับแฟมเจาะ, กระดาษแบบแผน และฉลากรองรับเฉพาะในถาด 1 เทานัน้

หมายเหต:ุ ขนาดกระดาษที่กําหนดเองที่ไมไดรับการรองรบัใหสําหรับการทําแบบเยบ็เลม

ตาราง A-1  ขอกาํหนดรายละเอยีดของวสัดุพมิพทีส่นบัสนนุ

ถาดกระดาษออกและอปุกรณเยบ็
เลม

ความจุ วสัดพุมิพ น้ําหนัก

ถาดเรียงกระดาษ (ถาด 1) รองรับไดถงึ 1,000 แผนของ
Letter/A4

รองรับไดถงึ 500 แผนของ
Ledger/A3

● ขนาดกระดาษมาตรฐาน:
letter, legal, executive,
ISO A3, ISO A4, ISO A5,
JIS B4, JIS B5, ledger

● ขนาดกระดาษที่กาํหนดเอง:
ขั้นต่ํา: 98 ตอ 191 มม. (3.9
ตอ 7.5 น้ิว) สูงสุด: 312 ตอ
470 มม. (12.2 ตอ 18.4
นิ้ว)

● ประเภทกําหนดเอง: ซองจด
หมาย, ฉลาก, แผนใส,
กระดาษแบบน้ําหนักมาก

● ถาดหงายขึ้นเทาน้ัน: ซองจด
หมาย, ฉลาก, กระดาษแบบ
น้ําหนักมาไดถงึ 216 g/m 2
(บอนด 58 ปอนด)

64 ถึง 216 g/m 2 (บอนด 17 ถงึ
58 ปอนด)

ถาดเย็บเลม (ถาด 2) ไดถงึ 40 เลมประกอบดวย 5 แผน ● ขนาดกระดาษมาตรฐาน:
letter, legal, ISO A3, ISO
A4, JIS B4, ledger

64 ถึง 199 g/m 2 (บอนด 17 ถงึ
53 ปอนด)

อุปกรณเย็บเลม สูงสุด 50 แผนของ Letter/A4

สูงสุด 25 แผนของ Ledger/A3

หมายเหต:ุ ความสามารถในการ
เยบ็เลมจะขึ้นอยูกบัความหนาของ
กระดาษหรือลักษณะเฉพาะของการ
เคลือบ

● Letter, ISO A4, legal,
ledger, A3, JIS B4

64 ถึง 199 g/m 2 (บอนด 17 ถงึ
53 ปอนด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวคําแนะนําวัสดุพมิพ โปรดดทูี่คูมอืผูใชที่บรรจุมาพรอมกับเครื่องพิมพ ยงัสามารถดูไดที่ HP
LaserJet Media Specification Guide ที่ www.hp.com

ตาราง A-2  จาํนวนของกระดาษที่สามารถเยบ็เลมได แสดงไวตามน้าํหนกัวสัดพุมิพ

น้าํหนักวสัดพุมิพ Letter/A4 Ledger/A3 และ Legal/B4

64 g/m2 (17 ปอนด) *50 *25

75 g/m2 (20 ปอนด) *50 *25

80 g/m2 (21 ปอนด) *50 *25

90 g/m2 (24 ปอนด) *44 *22

105 g/m2 (28 ปอนด) *28 *14

163 g/m2 (43 ปอนด) *18 *9

199 g/m2 (53 ปอนด) *12 *6
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* แสดงถึงจํานวนคราวๆ

ตาราง A-3  จาํนวนของกระดาษทีส่ามารถเยบ็เลมและทีพ่บัได แสดงไวตามน้าํหนักวสัดพุมิพ

น้ําหนักวสัดพุมิพ Letter/A4, Ledger/A3 และ Legal/B4

64 g/m2 (17 ปอนด) ถึง 80 g/m2 (21 ปอนด) สูงสุด 10 แผน

90 g/m2 (24 ปอนด) ถึง 105 g/m2 (28 ปอนด) สูงสุด 5 แผน

163 g/m2 (43 ปอนด) ถงึ 199 g/m2 (53 ปอนด) สูงสุด 1 แผน

หมายเหต:ุ เมื่อทําการเย็บเลมโดยการใชวัสดพุมิพที่น้ําหนัก 64 g/m2 (17 ปอนด) ถึง 80 g/m2 (21 ปอนด) หนึง่หนาปก
ไดถึง 199 g/m2 (53 ปอนด) สามารถรวมกับ 10 แผนได การรวมกันแบบอื่นจะไมไดรับการรองรบั
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B ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ขอกําหนดของ FCC

● ขอบังคบั DOC ของประเทศแคนาดา

● ประกาศ VCCI (ญ่ีปุน)

● ประกาศ EMI (เกาหล)ี

● คําประกาศ EMI (ไตหวัน)
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศวาดวยความสอดคลอง
สอดคลองกบั ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภัณฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: อปุกรณเยบ็เลมมัลติฟงกชันของ HP
หมายเลขรุน: C8088A, C8088B
อปุกรณเสริมของผลติภณัฑ: ทัง้หมด

เปนไปตามรายละเอยีดผลติภณัฑตอไปนี้:

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Class A1, 2)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EC และ Low Voltage Directive 2006/95/EC และไดรับเคร่ืองหมาย CE

อุปกรณน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกบัเง่ือนไขสองขอตอไปน้ี: (1) อุปกรณน้ีอาจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย (2) อุปกรณ
นี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถึงคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกดิการทํางานทีไ่มพึงประสงค

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชันของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ผลิตภณัฑน้ีตรงตามขอกําหนดของ EN55022 & CNS13438 Class A ซึ่งในกรณีทีนํ่ามาใชดังตอไปนี้: “คําเตือน – อปุกรณน้ีเปนผลิตภัณฑคลาส A สําหรับการใช
งานภายในบาน ผลิตภัณฑน้ีอาจกอใหเกิดการรบกวนคลื่นวิทย ุซ่ึงผูใชอาจจําเปนตองดําเนินมาตรการทีเ่พียงพอ”

Boise, Idaho , USA

25 มกราคม 2550

สาํหรับหวัขอของขอบงัคบัเทานัน้:

ที่ติดตอในยุโรป: สํานักงานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard Sales ในทองถิน่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143)

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Phone:
208-396-6000)
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขดีจํากัดสําหรบัอุปกรณดิจิตอลคลาส A วรรค 15 ในขอบงัคบัของ FCC ขอ
บงัคบัเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พกัอาศัย อุปกรณนี้
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยไุด หากไมไดรับการตดิตัง้และใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึน้ในการตดิตัง้กรณใีดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยหุรอืโทรทัศน ซึง่สามารถสังเกตไดเมือ่เปดและปดสวิตชที่ตัว
เครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธดีังตอไปนี้

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปลี่ยนที่ตัง้ของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรบัสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคท่ีมปีระสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ทีม่ตีอเคร่ืองพมิพซึง่ไมไดรับการอนุมตัิโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนีส้ิ้นสุดลง

เพือ่ใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท A วรรค 15 ของขอบังคบั FCC คณุจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มฉีนวนหุม
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ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class A requirements.

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

ประกาศ VCCI (ญี่ปุน)

ประกาศ EMI (เกาหลี)

คาํประกาศ EMI (ไตหวัน)
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C บรกิารและการสนบัสนนุ

เวลิดไวดเว็บ
การแกไขปญหาสวนใหญสามารถคนหาไดที ่www.hp.com เว็บไซตของ HP มีคําถามที่ถามบอยๆ (FAQ) วิธีการแกไข
ปญหา ขอมลูเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการใช และคูมือสําหรับผลิตภัณฑตอไปนี้ทีส่ามารถใชรวมกับอุปกรณเยบ็เลมมลัติ
ฟงกชนัของ HP:

● HP LaserJet 9040

● HP LaserJet 9050

● HP LaserJet 9040mfp

● HP LaserJet 9050mfp

● HP Color LaserJet 9500

● ผลิตภัณฑ HP Color LaserJet 9500mfp Series

● HP LaserJet M9040 MFP

● HP LaserJet M9050 MFP

ขอมลูการรับประกนั
โปรดดหูนงัสือใบรับประกันที่มาพรอมกับเครื่องพิมพหรืออุปกรณเยบ็เลมมลัตฟิงกชนัของ HP ของคณุสําหรับขอมูลการรับ
ประกัน
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