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1 วธิใีช HP Photosmart
C6200 All-in-One series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP All-in-One ดูที่
• “HP All-in-One ภาพรวม” ในหนา 7
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 15
• “ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One” ในหนา 17
• “How do I (ควรทําอยางไร)” ในหนา 37
• “การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 39
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 53
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 79
• “การใชคุณลักษณะการสแกน” ในหนา 97
• “การใชคุณสมบัติการทําสําเนา” ในหนา 105
• “การพิมพรายงานและแบบฟอรม” ในหนา 117
• “การบํารุงรักษา HP All-in-One” ในหนา 119
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 133
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 215
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 223

วิธีใช HP Photosmart C6200 All-in-One series 5

วิธ
ใีช
  H

P 
Ph

ot
os

m
ar

t

C
62

00
 A

ll-
in

-O
ne

 s
er

ie
s



บท 1

6 วิธีใช HP Photosmart C6200 All-in-One series

วิธใีช H
P Photosm

art

C
6200 A

ll-in-O
ne series



2 HP All-in-One ภาพรวม
ใช HP All-in-One เพ่ือทําสําเนา สแกนเอกสาร หรือพิมพภาพถายจากการด
หนวยความจําอยางงายและรวดเร็ว การใชกระดาษ HP ที่ไดรับการออกแบบมา
โดยเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตท่ีคุณกําลังพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่ดี
ที่สุด อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานที่รวมอยูกับ HP All-in-One ชวยใหคุณ
สามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ดังน้ันคุณสามารถใชอุปกรณดังกลาวเพื่อ
พิมพโบรชัวรและหนังสือ หรือเพียงเพ่ือประหยัดกระดาษ

HP All-in-One ยังมแีมแบบในตัวที่คุณสามารถใชในการพิมพกระดาษสมุด
บันทึกที่มตีารางแบบแคบหรือกวาง กระดาษกราฟ หรือแผนโนตดนตรทีี่เหมาะ
สมสําหรับการบานของลูก คุณยังพิมพไดแมกระท่ังรายการตรวจสอบงานเพื่อใช
ติดตามรายการของสิ่งท่ีตองทํา คุณสามารถเขาถึงฟงกชัน HP All-in-One
หลายอยางไดจากแผงควบคุมโดยตรง โดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

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

ขอมูลทัว่ไปของ HP All-in-One

HP All-in-One ภาพรวม 7
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ฉลาก รายละเอยีด

1 จอสี (หรือทีเ่รียกกนัวาจอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ถาดรับกระดาษออก (แสดงอยูทีต่ําแหนงดานบนใน
ปจจุบัน)

4 ตวัปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

5 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

6 แกนเล่ือนของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของ
ถาด)

7 ตัว้ปรับความกวางและความยาวกระดาษสําหรับถาด
กระดาษภาพถาย

8 ถาดกระดาษภาพถาย

9 ตวัปรับความยาวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

10 ฝาครอบตลับบรรจุหมึก

11 ชองเสยีบการดหนวยความจํา

12 กระจก

13 แผนรองฝาปด

14 อีเธอรเน็ตพอรต

15 พอรต USB

16 ขั้วตอสายไฟ*

17 อปุกรณเสริมในการพิมพสองดาน

* ใชกบัอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ภาพรวมของแผงควบคมุ
สวนนี้จะอธิบายการทํางานของปุมและไฟบนแผงควบคุม ตลอดจนไอคอนและ
ภาวะพักบนจอแสดงผล

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ภาวะพักของจอแสดงผล

บท 2
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

Ethernet

ฉลาก ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

1  จอแสดงผลกราฟกส ี(หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): แสดงเมนู ภาพถาย และขอความ สามารถเลื่อนขึ้น
และปรับเปล่ียนมุมจอแสดงผลเพื่อใหมองเห็นไดดีขึ้น

2 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น โปรดดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

3 ยอนกลบั: กลับไปทีห่นาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

4 ตัง้คา: เปดเมนู ตัง้คา ซึ่งคุณสามารถสรางรายงาน เปล่ียนการตั้งคาอุปกรณ และทําฟงกชันการดูแล
รักษาได

5 วธิใีช: เปดเมนู Help Menu (เมนูวิธีใช) บนจอแสดงผลที่คณุสามารถเลือกหัวขอทีต่องการศึกษาเพิ่ม
เติม จากสถานะวาง การกด วธิใีช จะแสดงเมนูของหัวขอทีม่ีวิธีใชอยู หัวขอจะปรากฏบนจอแสดงผล
ของคุณหรือบนหนาจอคอมพิวเตอร ขึ้นอยูกบัหัวขอที่คุณเลือก ขณะที่กําลังดูหนาจออื่นที่ไมใชสถานะ
วาง ปุม วิธใีช จะใหความชวยเหลือตามบริบทในเวลานั้น

6 ยกเลิก: หยุดการทํางานปจจุบัน

7 เมนภูาพถาย: เรียกดูเมนู Photosmart Express สําหรับการพิมพ การบันทึก การแกไข และการ
แลกเปล่ียนภาพถาย

8 การลบตาแดง: เปดหรือปดคุณสมบัต ิการลบตาแดง ตามคาเร่ิมตนแลว คุณสมบัติน้ีจะปด เมื่อ
คุณสมบัติน้ีเปด HP All-in-One จะแกไขตาแดงในภาพถายปจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผลโดย
อัตโนมัติ

9 พิมพภาพถายใหม: ใหคุณสามารถทําสําเนาของภาพถายตนฉบับทีว่างบนกระจก

10 พิมพภาพถาย: ขึ้นอยูกับวาคุณมาถงึภาพถายของคุณจากเมนู View (มุมมอง), Print (พิมพ) หรือ
Create (สราง) ปุม พมิพภาพถาย จะแสดงหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) หรือจะพิมพ
ภาพถายใดๆ ที่เลือกไว หากไมไดเลือกภาพถาย การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นเพือ่ถามวาคุณตองการ
พมิพภาพถายทั้งหมดในการดหรือไม

ภาพรวมของแผงควบคุม 9
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ฉลาก ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

11 เมนสูแกน: เปด Scan Menu (เมนูสแกน) ทีคุ่ณสามารถเลือกปลายทางสําหรับการสแกนของคุณได

12 Start Scan (เร่ิมสแกน): เร่ิมการสแกน

13 เมนทูาํสาํเนา : เปด เมนูทาํสาํเนา  เพ่ือใหคุณสามารถเลือกตัวเลือกการทําสําเนา เชน จํานวนสําเนา
ขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษ

14 เริ่มทาํสาํเนาขาวดาํ: เร่ิมทาํสําเนาขาวดํา

15 เริม่ทาํสาํเนาส:ี เร่ิมทําสําเนาสี

16 เปด: เปดหรือปด HP All-in-One เมื่อปดเคร่ือง HP All-in-One แลว ยงัคงมีไฟในปริมาณเล็กนอย
จายใหกบัอุปกรณ คุณสามารถลดการจายไฟใหนอยลงอีก โดยการกดปุม เปด คางเปนเวลา 3 วินาที
การทําเชนน้ีจะทําใหเคร่ือง HP All-in-One อยูในโหมดสแตนดบาย／ปด เพ่ือไมใหมีกระแสไฟไหล
เวียนอยู ใหปด HP All-in-One และถอดสายไฟออก

17 ยอขนาดภาพ - (ไอคอนแวนขยาย): ยอขนาดภาพเพื่อแสดงภาพมากขึ้น ถาคุณกดปุมน้ีเมื่อแสดงภาพ
ถายที่ 100% คุณสมบัต ิFit to Page (พอดีหนา) จะมีการใชกับภาพถายโดยอัตโนมัติ

18 ขยายขนาดภาพ + (ไอคอนแวนขยาย): ขยายขนาดภาพเพือ่ใหภาพบนจอแสดงผลขยายใหญขึ้น คุณ
ยงัสามารถใชปุมน้ีรวมกับลูกศรบนแผนกําหนดทิศทางเพื่อปรับกรอบครอบตัดสําหรับการพมิพดวย

19 ตกลง: เลือกการตั้งคาเมนู คา หรือภาพถายบนจอแสดงผล

20 แผนบงัคบัทศิทาง: ชวยใหคุณสามารถคนหาผานภาพถายและตัวเลือกเมนูได โดยการกดปุมลูกศรขึ้น
ลง ซาย หรือขวา

หากคุณซูมภาพถายเขามา คุณจะสามารถใชปุมลูกศรเพือ่เล่ือนดูรอบๆ ภาพถายได และเลือกพื้นทีอ่ื่นที่
จะพิมพ

ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมลูที่สําคัญ
เกี่ยวกับ HP All-in-One

ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงสถานะตลับบรรจุหมึก สขีองไอคอนจะตรงกับสีของตลับบรรจุหมึก และระดับการเติมหมึก
ของไอคอนจะตรงกบัระดับการเตมิหมึกของตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ไอคอนระดบัหมึกจะปรากฏขึ้นเมื่อตลับบรรจุหมกึตลับใดตลับหนึ่งมีหมึกเหลือนอย
กวา 50% ถาปริมาณนํ้าหมึกสําหรับตลับบรรจุหมึกทัง้หมดมีมากเกนิกวา 50% ไอคอนตลับ
บรรจุหมึกจะไมปรากฏบนจอแสดงผล

แสดงวาตลับบรรจุหมึกหมึกใกลหมด และตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ

บท 2
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ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงวามีการใสตลับบรรจุหมึกทีไ่มรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับบรรจุหมกึไมใชของ
HP

แสดงวามีการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย

ภาวะพกัของจอแสดงผล
เพ่ือยืดอายกุารใชงานของจอแสดงผล เมือ่ไมมกีารใชงานประมาณ 2 นาทีหนา
จอจะหรี่มืดลง เมือ่ไมมีการใชงานเปนเวลา 60 นาที จอแสดงผลจะเขาสูภาวะ
พัก และหนาจอจะดับทั้งหมด จอแสดงผลจะเปดข้ึนใหม เมือ่คุณกดปุมบนแผง
ควบคุม ใสการดหนวยความจํา ยกฝาปด หรือเขาใชงาน HP All-in-One จาก
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ

ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมกีารอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนทีป่รากฏบนหนาจอของ
HP All-in-One
• เมนูของ Photosmart Express
• Scan Menu (เมนูสแกน)
• เมนูการตั้งคา
• Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
• Help Menu (เมนูวิธีใช)

(ทําตอ)
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เมนขูอง Photosmart Express
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดในเมนู Photosmart Express เมือ่คุณเสียบ
การดหนวยความจําหรือกด เมนภูาพถาย บนแผงควบคุม

View (มุมมอง)

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

Scan Menu (เมนสูแกน)
ตัวเลือกตอไปน้ีสามารถใชงานไดเมือ่ทานกดปุม เมนสูแกน บนแผงควบคุม

หมายเหตุ แอพพลิเคชันที่ปรากฏบน Scan Menu (เมนูสแกน) อาจแตก
ตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร

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

HP Photosmart Premier
Scan to Computer (สแกนไปยัง
คอมพิวเตอร)

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

บท 2
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เมนกูารตัง้คา
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมื่อคุณกดปุม ตั้งคา บนแผงควบคุม

Printable School Papers (เทม็เพล
ตกระดาษสมุดจดที่พมิพได)

Tools (เคร่ืองมือ)

Preferences (คากําหนด)

Network (เครือขาย)

Copy Menu (เมนทูาํสาํเนา) 
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมื่อคุณกดปุม เมนทูาํสาํเนา  บนแผงควบคุม

Copies (สําเนา)
Size (ขนาด)

Quality (คุณภาพ)

Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมขึ้น)

Preview (แสดงตัวอยาง)
Crop (ตัด)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Paper Type (ประเภทกระดาษ)

Margin Shift (เวนขอบ)

Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

Set As New Defaults (ตั้งเปนคาเร่ิม
ตนใหม)

Help Menu (เมนวูธิใีช)
เมนู Help Menu (เมนูวิธีใช) จะเปนทางลัดในการเขาถึงหัวขอวิธีใชท่ีสําคัญ
ได และจะใชงานไดเมือ่คุณกดปุม วธิีใช ถาคุณเลือกหัวขอใดหัวขอหนึ่งจากหก
หัวขอแรกตอไปนี้ วิธีใชจะปรากฏบนจอแสดงผล ถาคุณเลือกหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ที่เหลืออยู วิธีใชจะปรากฏบนคอมพิวเตอร เมนูตอไปนี้สามารถใชงานได

Use Control Panel (ใชแผงควบคุม)

Insert Ink Cartridges (ใสตลับบรรจุ
หมึก)

Load Paper in Photo Tray (ใส
กระดาษในถาดกระดาษภาพถาย)

Load Paper in Main Tray (ใส
กระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก)

Load Original on Scanner (ใสตน
ฉบับในสแกนเนอร)

How Do I (ควรทาํอยางไร)

ภาพรวมของเมนู 13
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Error Messages (ขอความแสดงขอ
ผิดพลาด)

General Troubleshooting (การ
แกไขปญหาเบื้องตนโดยทั่วไป)

Networking Troubleshooting
(การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกับเครือ
ขาย)

Use Memory Card (ใชการดหนวย
ความจํา)

Get Support (ติดตอขอรับบริการ)

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart:
• ดูที่บานหนาตาง สารบญั ที่ดานซาย มองหาหนังสือ สารบญัวธิีใชซอฟตแวร

HP Photosmart ที่ดานบน
• ถาคุณไมพบหนังสือ สารบญัวธิใีชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน

ของบานหนาตาง สารบญั ใหเขาไปที่วิธีใชซอฟตแวรผานทาง HP Solution
Center

บท 2
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3 คนหาขอมลูเพิม่เติม
คุณสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดมากมาย ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบน
หนาจอ ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังและการใช HP All-in-One ของคุณ

คูมอืการตดิตัง้

 ูคูมอืการตดิตัง้จะใหวิธกีารตั้งคา HP All-in-One และติดตั้งซอฟตแวร คณุควรปฏิบตัิตามขั้น
ตอนในคูมอืการติดตั้งตามลําดับ

หากคุณมปีญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบือ้งตน” ในหนา 135 ในวิธีใชบนหนาจอน้ี

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมอืเบือ้งตน

คูมือเบื้องตนมีเนื้อหาเกีย่วกบัภาพรวมของ HP All-in-One รวมทั้งคําแนะนําเปนขั้นตอน
สําหรับงานพื้นฐาน คําแนะนําเกีย่วกบัการแกไขปญหาเบื้องตน และขอมูลทางเทคนิค

ภาพเคลือ่นไหว HP Photosmart
ภาพเคลื่อนไหว HP Photosmart ทีอ่ยูในสวนที่เกีย่วของของวิธีใชบนหนาจอแสดงใหคุณเหน็
ถงึวิธีการทํางานทีส่ําคัญใหเสร็จสมบูรณบน HP All-in-One คณุจะเรียนรูวิธีการใสกระดาษ
เสียบการดหนวยความจํา และเปลี่ยนหมึก

วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําอยางละเอียดถงึการใชคุณสมบัติทัง้หมดของ HP All-in-One

• หัวขอ ควรทาํอยางไร? จะมีลิงคตางๆ เพื่อใหคุณสามารถคนหาขอมลูเกีย่วกบัการทํางาน
ทัว่ไปไดอยางรวดเร็ว

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

• หัวขอ การแกไขปญหาเบือ้งตน จะมีขอมูลเกีย่วกับการแกไขขอผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นกบั
HP All-in-One

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึง่อาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ในกรณีทีคุ่ณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คณุสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ
HP เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกีย่วกบัไดรเวอร วัสดุและการสัง่ซื้อ

คนหาขอมูลเพิ่มเติม 15
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4 ขัน้ตอนเมือ่เสรจ็สิน้การติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากที่คุณปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังเสร็จแลว ใหดูที่สวนนี้เพ่ือ
ดําเนินการติดต้ัง HP All-in-One ใหเสร็จสิ้น ซึง่ในสวนนี้จะประกอบดวยขอมูล
สําคัญสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ รวมถึงขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่
ตองการ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
• ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• เช่ือมตอกับเครือขาย

ตัง้คาลักษณะที่ตองการ
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทํางาน
ตามความตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถตั้งคาลักษณะทั่วไปที่ตอง
การ เชน ภาษาที่ใชเพ่ือแสดงขอความ นอกจากนี้ ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิม
ของเคร่ืองที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อไดดวย ซึ่งวิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมที่ทาน
กําหนดไว

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การกําหนดภาษาและประเทศภูมภิาค
• ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ DPOF
• เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเร็วข้ึน
• การกลับไปใชคาดีฟอลต
• เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล

การกําหนดภาษาและประเทศภมูภิาค
การตั้งคาภาษาจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One จะใชภาษาใดในการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล การตั้งคาประเทศ/ภมูภิาคจะกําหนดขนาดกระดาษและ
หนาที่จัดวางไวซึง่เปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบติัตามข้ันตอนตอไปนี้
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การตัง้คาภาษา
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Set Language (กําหนดภาษา) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อถึงภาษาท่ีคุณตองการ ใหกด ตกลง
5. เมื่อถูกถามใหยืนยันภาษา ใหกด  เพ่ือไฮไลต Yes (ใช) หรือ No (ไมใช)

แลวจึงกด ตกลง

การตัง้คาประเทศ／ภมูภิาค
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Set Country/Region (กําหนดประเทศ／ภูมภิาค) แลว

จึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ／ภูมภิาค เมื่อปรากฏประเทศ／ภูมิภาคที่ตองการ

แลว ใหกด ตกลง
5. เมื่อถูกถามใหยืนยันประเทศ／ภูมภิาค ใหกด  เพ่ือไฮไลต Yes (ใช)

หรือ No (ไมใช) แลวจึงกด ตกลง

ตัง้คาถาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตนสาํหรบัการพมิพ DPOF
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึ่งจะใชเมือ่คุณพิมพภาพถายจากไฟล DPOF
คาเริ่มตนจะกําหนดเปน Photo Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

การตัง้คาถาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) จากน้ันจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก DPOF Tray Select (เลือกถาดรับกระดาษ DPOF) จาก

น้ันจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก , Main Tray (ถาดปอนกระดาษหลัก) หรือ Photo

Tray (ถาดกระดาษภาพถาย) แลวจึงกด ตกลง เพ่ือเลือกถาดท่ีคุณตองการ

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

บท 4
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หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน

การเปดหรอืปดการเรยีกดูเรว็ขึน้
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากําหนด) จากนั้นจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Enable Faster Browsing (เปดใชงานการเรียกดูเร็ว

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

การกลบัไปใชคาดฟีอลต
คุณสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP All-in-One ท่ีกําหนดจากโรงงานได

หมายเหตุ  การกลับไปใชคาดีฟอลตท่ีมาจากโรงงานจะไมมผีลตอการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ที่ทานทําเพื่อต้ังคาการสแกนและภาษา รวมถึงการตั้งคาประเทศ/
ภูมภิาค

คุณสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

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

งาน) แลวจึงกด ตกลง
คาดีฟอลตทีก่ําหนดจากโรงงานจะถูกเรียกคืน

เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคา HP All-in-One เพ่ือเลนสไลดโชวบนจอแสดงผลซึ่งคลายกับ
สกรีนเซฟเวอรในคอมพิวเตอรเมื่อคุณไมไดใชงานอุปกรณ

ตั้งคาลักษณะที่ตองการ 19
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มสีไลดโชวสองประเภทที่คุณเปดใชงานได นั่นคือ:

• Demo Mode (โหมดทดลอง): ปรากฏขึ้นหลังจาก HP All-in-One ไมทํา
งานเปนเวลาหนึ่งนาท ีและแสดงชุดภาพกราฟกที่กําหนดไวแลวซึง่จะอธิบาย
คุณลักษณะตางๆ ของอุปกรณนี้ สไลดโชวจะเลนไปจนกวาคุณจะกดปุมหรือ
ใชงานอุปกรณ ถา HP All-in-One ยังไมมผูีใชงานภายในเวลาแปดชั่วโมง
จอแสดงผลจะปด Demo Mode (โหมดทดลอง) จะปดโดยคาดีฟอลต

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหปด Demo Mode (โหมดทดลอง) ไว

• Tips Slideshow (คําแนะนําสไลดโชว): ปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากคุณ
พิมพจากคอมพิวเตอร HP All-in-One จะแสดงชุดภาพสไลดท่ีกําหนดไว
แลวโดยมีขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษตางๆ ที่คุณสามารถใชไดจาก
อุปกรณน้ี สไลดโชวจะเลนจนจบหนึ่งรอบ จากนั้นจอแสดงผลจะกลับเขาสู
เมนูหลัก Tips Slideshow (คําแนะนําสไลดโชว) จะเปดโดยคาดีฟอลต

การเปดหรอืปดโหมดทดลอง
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Demo Mode (โหมดทดลอง) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  หรือ  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

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

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

ขอมูลการเชือ่มตอคอมพวิเตอร
ทานสามารถใช HP All-in-One เปนเครื่องถายเอกสารหรือเครื่องพิมพภาพถาย
แบบสแตนดอะโลน หรือทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอร
เพ่ือใหสามารถพิมพและใชงานคุณลักษณะซอฟตแวรอื่นๆ ได

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• เช่ือมตอโดยใชระบบอเีทอรเน็ต
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน

บท 4
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ประเภทการเชือ่มตอทีส่นบัสนนุ

รายละเอยีด จาํนวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นาํใหเชือ่มตอ เพือ่ใหเกดิ
ประสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ

คณุสมบตัขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คาํแนะนําในการตดิตัง้

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

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด
ยกเวน Webscan

ปฏิบัตติามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้ง

การเชื่อมตอแบบอีเทอรเน็ต
(แบบใชสาย)

คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง
สามารถเชื่อมตอกบั
HP All-in-One โดยใช
ฮบัหรือเราเตอร

รองรับคณุสมบัตทิั้งหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “การ
ติดตั้งเครือขายแบบใชสาย”
ในหนา 22

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
ไวตลอดเวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอืน่จะไม
สามารถสัง่พิมพไปยงั
HP All-in-One ได

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด
ทีอ่ยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย การทํางานจาก
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ จะ
รองรับไดเฉพาะการพิมพเทา
น้ัน

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 21

เชือ่มตอโดยใชระบบอเีทอรเนต็
HP All-in-One สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ต 10 Mbps และ 100
Mbps สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพ่ิมเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ
HP All-in-One กับเครือขายอีเธอรเน็ต (แบบใชสาย) โปรดดูท่ี “การติดต้ังเครือ
ขายแบบใชสาย” ในหนา 22

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

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

วธิีการเปดใชงานเครือ่งพมิพรวมกันบนคอมพวิเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมอืผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพวิเตอร 21
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เชือ่มตอกับเครอืขาย
สวนนี้จะอธบิายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขาในเครือขายและวิธีการดู
และจัดการการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ โปรดดสูวนนี:้

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต) “การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 22

ตดิตั้งซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับใชงานในสภาพ
แวดลอมเครือขาย

“การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 24

เพิ่มการเชื่อมตอกบัเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 26

เปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการ
เชื่อมตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคําแนะนําในสวนน้ีหากทานติดตั้ง
HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในคร้ังแรก
และตอนนี้ตองการเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอ
รเน็ต

“การเปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปน
การเชือ่มตอเครือขาย” ในหนา 26

ดหูรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเครือขาย “การจัดการการตัง้คาเครือขาย” ในหนา 26

คนหาคําจํากดัความของศพัทเกีย่วกับเครือขาย “อภิธานศัพทเครือขาย” ในหนา 35

คนหาขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย”
ในหนา 150

การตดิตัง้เครอืขายแบบใชสาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งเรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

บท 4
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ในการตัง้คา HP All-in-One บนเครือขายแบบใชสาย
ทานตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทัง้หมด “สิ่งทีจํ่าเปนตองใชสําหรับเครือขายโครงสรางพืน้ฐาน
แบบใชสาย” ในหนา 23

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบใชสาย “การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย”
ในหนา 23

และขั้นสุดทาย ตดิตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 24

สิง่ทีจ่าํเปนตองใชสาํหรบัเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย

กอนที่จะเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมอีุปกรณที่จําเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมตัีวเช่ือมตอท่ีตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบลิอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูที่ดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมเีพียง 2
ถึง 6 แถบ

❑ คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

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

การเชื่อมตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ใหใชพอรต Ethernet
ที่อยูดานหลังของอุปกรณ
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การเชือ่มตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One

3. เช่ือมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเธอรเน็ตหรือสวิตช

4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP All-in-One เขาในเครอืขาย ใหติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 24

การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชือ่มตอเครอืขาย
ใชสวนนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
กับเครือขาย กอนที่ทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เช่ือมตอเครือขาย HP All-in-One

บท 4
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หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟ
เครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานยังคง
เช่ือมตอกับไดรฟเหลาน้ันกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะน้ัน ซอฟตแวรการ
ติดต้ัง HP All-in-One อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัวใดตัวหนึ่งที่มกีาร
สํารองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายน้ันบนคอมพิวเตอร
ของทานได

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิติัการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

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

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

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิติัตามคําแนะนํา หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

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

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเคร่ืองพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เคร่ืองพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ที่ทานตอง
การเชื่อมตอ

6. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จส้ินการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสําหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

8. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP All-in-One
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117

การเชือ่มตอเครือ่งคอมพวิเตอรเพิม่เตมิบนเครอืขาย
ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง
เครื่องบนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กได หากเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว ทานตองติดต้ัง
ซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง เมือ่
ทานต้ังคา HP All-in-One บนเครือขายแลว ทานไมจําเปนตองกําหนดคาอีก
เมือ่เพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 24

การเปลีย่น HP All-in-One จากการเชือ่มตอ USB เปนการเชือ่มตอเครอืขาย
หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ตไดในภายหลัง หากทาน
เขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใชวิธีการท่ัวไปดานลางน้ีได

การเปลีย่นการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบใชสาย (อเีธอรเนต็)
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตท่ีอยูดานหลังของเครื่อง

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

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

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

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพ่ิมเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ HP All-in-One กับ
เครือขาย โปรดดูที่

“การติดต้ังเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 22

การจดัการการตัง้คาเครอืขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One ผานทางแผงควบ
คุม HP All-in-One การตั้งคาข้ันสูงเพ่ิมเติมมีอยูในเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

บท 4
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ทานสามารถเขาถึงเครือ่งมือการกําหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบราเซอร โดย
ใชการเชื่อมตอเครือขายทีม่ีอยูเขากับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันเบือ้งตนจากแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม
• การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเปลีย่นการตั้งคาเครอืขายขั้นเบือ้งตนจากแผงควบคุม

ทานสามารถดําเนินงานดานการจัดการเครือขายตางๆ จากแผงควบคุมได เชน
การพิมพคาเครือขายและการเรียกคืนคาดีฟอลตเครือขาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
• การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย

เรยีกดูและพมิพการตั้งคาเครอืขาย

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

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

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
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3. กด  จนกวา View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) จะ
ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
View Network Settings Menu (เมนูดูการตั้งคาเครือขาย) จะปรากฏ
ข้ึน

4. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี
• หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครือขาย ใหกด  จนกวา Display

Wired Summary (แสดงการสรุปแบบตอสาย) จะถูกไฮไลต แลวจึง
กด ตกลง
จากน้ัน ขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครอืขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต)
จะปรากฏขึ้น

• หากตองการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย ใหกด  จนกวา Print
Network Configuration Page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 32

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย

คุณสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมื่อคุณซื้อเครื่อง
HP All-in-One ได

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย
1. กด ตัง้คา ท่ีแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของ

เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด ตกลง เพ่ือยืนยนัวาคุณตองการจะเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครือขายข้ันสงูจากการตั้งคาแผงควบคุม

การตั้งคาเครือขายข้ันสูงมีไวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลาน้ี นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งความเร็วลิงค
• การเปลี่ยนการตั้งคา IP

บท 4
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การตั้งความเรว็ลงิค

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมลูผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (อัตโนมติั)

การตั้งความเรว็ในการเชื่อมตอ
1. กด ตัง้คา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
กด  จนกวา Set Link Speed (ต้ังคาความเร็วลิงค) จะถูกไฮไลต แลว
กด ตกลง

4. กด  เพ่ือเลือกความเรว็ในการเชื่อมตอที่ตรงกับฮารดแวรเครือขายของ
ทาน จากนั้นกด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา
• Automatic (อัตโนมัติ)
• 10-Full
• 10-Half
• 100-Full
• 100-Half

การเปลีย่นการตั้งคา IP
คาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (อัตโนมติั) ซึ่งจะกําหนดคา IP
โดยอัตโนมติั อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการเปลี่ยนที่อยู
IP ซบัเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูที่อยู IP และซบัเน็ต
มาสกของเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครอืขายจาก
HP All-in-One

หมายเหตุ เมื่อมกีารปอนคา IP ดวยตนเอง ทานตองเชื่อมตอกับเครือขายที่
ทํางานอยูไวแลว ไมเชนน้ัน จะไมมีการเก็บคาไวเมื่อทานออกจากเมนู

ขอควรระวงั โปรดระวังเมื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส IP
แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทานจะ
ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP All-in-One ได
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การเปลีย่นการตัง้คา IP
1. กด ตัง้คา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
4. กด  จนกวา IP Settings (การตั้งคา IP) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสายอยูแลว คุณจะไดรับขอ
ความแจงใหยืนยนัวาคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคา IP หรือไม กด ตกลง

5. กด  จนกวา Manual (ดวยตนเอง) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
6. กด  เพ่ือเลือกการตั้งคา IP คาใดคาหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

• IP Address (ท่ีอยู IP)
• Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก)
• Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)

7. ปอนการเปลี่ยนแปลงของคุณ แลวกด ตกลง เพ่ือยืนยันการตั้งคา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27
• “คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 32

การใช Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ HP All-in-One บนเครือขาย คุณ
สามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูในเครื่อง HP All-in-One ได เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวเปนอินเทอรเฟสผูใชท่ีทํางานบนเว็บซึง่จะมีตัวเลือกที่ไมมี
ในแผงควบคุมของ HP All-in-One รวมถึง Webscan (เว็บสแกน) ท่ีเปน
คุณสมบติัชวยใหคุณสแกนภาพถายและเอกสารจาก HP All-in-One ลงใน
คอมพิวเตอรโดยใชเว็บเบราเซอร และตัวเลือกการรักษาความปลอดภยัของเครือ
ขายข้ันสูง นอกจากนี้ เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวยังชวยใหคุณสามารถตรวจสอบ
สถานะ เปลี่ยนลักษณะที่ตองการของอุปกรณ และสั่งซือ้วัสดุสําหรับเครื่องพิมพ
ได

หมายเหตุ ใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อเปล่ียนการตั้งคาเครือขายที่ไมมี
ในแผงควบคุม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• การใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อปรับเปล่ียนการตั้งคาเครือขาย

บท 4
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การเขาใชงานเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตัว

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

การเขาถงึเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาท่ีอยู IP สําหรับ

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

เคร่ือง HP All-in-One ดังท่ีแสดงไวบนหนาการต้ังคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Information (ขอมลู) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
แสดงขอมลูเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

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

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27

การใชเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อปรบัเปลี่ยนการตั้งคาเครอืขาย

เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวจะใหอินเทอรเฟสที่ใชงานงายแกพารามเิตอรการเชื่อม
ตอเครือขายของคุณ
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การใชเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวัเพื่อปรบัเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาที่อยู IP สําหรับ

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

เครื่อง HP All-in-One ดังที่แสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Information (ขอมูล) ของเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏข้ึน ซึ่ง
แสดงขอมลูเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซี่เซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27

คาํจาํกดัความของหนาการกาํหนดคาเครอืขาย

หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One มกีาร
ต้ังคาสําหรับขอมูลท่ัวไป 802.3 ใชสาย (อีเธอรเน็ต) และ Bluetooth
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย โปรดดู “เรียก
ดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไข
ที่ใชในที่นี้ โปรดดู “อภธิานศัพทเครือขาย” ในหนา 35
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การตั้งคาเครือขายทั่วไป
• การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)

บท 4
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การตั้งคาเครอืขายทัว่ไป

ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคาเครอืขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Network Status
(สถานะเครือขาย)

สถานะของ HP All-in-One:

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

Active connection
type (ประเภทการ
เชื่อมตอทีใ่ชงานได)

โหมดเครือขายของ HP All-in-One:

• Wired (ใชสาย): เคร่ือง HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขาย IEEE 802.3 ดวยสาย
เคเบิลอีเทอรเน็ต

• None (ไมมี): ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

URL IP แอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

หมายเหตุ คุณจะตองทราบ URL น้ีเม่ือคณุพยายามเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

เวอรชันปรับปรุง
ของเฟรมแวร

สวนประกอบเครือขายภายในและรหัส firmware revision ของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณติดตอขอความชวยเหลือจาก HP คณุอาจจําเปนตองเตรียมหมายเลขแก
ไขเฟรมแวรทัง้น้ีขึ้นอยูกบัปญหาทีเ่กิดขึ้น

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

Admin Password
(รหัสผาน Admin)

สถานะของรหัสผานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของผูดูแล:

• Set (ตัง้คาไว): ระบุรหสัผานแลว คณุตองปอนรหัสผานเพื่อทาํการเปล่ียนเปนพารา
มเิตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

• Not Set (ไมไดตั้งคาไว): ไมไดตั้งคารหัสผานไว ไมตองใชรหัสผานเพื่อเปล่ียนเปน
พารามิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

mDNS เครือขายเฉพาะบริเวณและเฉพาะกิจบางอยางไมใชเซิรฟเวอร DNS สวนกลาง เครือขายดัง
กลาวจะใช DNS สํารองทีเ่รียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของคุณจะสามารถคนหาและใช HP All-in-One ที่เชื่อมตอกบั
ขายงานบริเวณเฉพาะทีไ่ด นอกจากนี้ ยังสามารถทาํงานรวมกบัอุปกรณใดๆ ทีใ่ชอีเทอรเน็ต
ไดที่ปรากฏอยูบนเครือขาย

การตั้งคาเครอืขายใชสาย (802.3)

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขาย 802.3 ใชสายที่แสดงอยูบนหนา
การกําหนดคาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ที่อยู
ฮารดแวร) (MAC)

ทีอ่ยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบ ุHP All-in-One ที่อยูนี้จะประกอบดวย
ตัวเลข 12 หลักทีก่ําหนดเฉพาะใหกบัฮารดแวรเครือขายเพือ่ระบุตัวตน รวมทั้งเราเตอร
สวิตช และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่จะมทีี่อยู MAC เดียวกัน
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พารามเิตอร รายละเอยีด

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

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

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

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

หมายเหตุ ขอแนะนําวา HP All-in-One และเคร่ืองคอมพิวเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

ดีฟอลตเกตเวย โหนดบนเครือขายที่เตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่น โหนดในตัวอยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูเกตเวยที่เปนคาดีฟอลตจะถกูกําหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้ง เวนเสียแตวา
คุณจะกําหนดคาทีอ่ยู IP ดวยตนเองแลว

แหลงทีม่าของการ
กําหนดคา

โพรโทคอลทีใ่ชเพื่อกําหนดที่อยู IP ใหกับ HP All-in-One มีดังนี้

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการกําหน

ดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ีอาจ
หมายถึงเราเตอร

• Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถูกกําหนดดวยตัวคุณเอง เชนที่
อยู IP แบบคงที่

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

เซิรฟเวอร DNS ที่อยู IP ของบริการโดเมนเนม (DNS) สําหรับเครือขาย เมื่อคุณเขาถงึเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คุณตองใชโดเมนเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเม
นเนมเปนทีอ่ยู IP อุปกรณตางๆ ใชทีอ่ยู IP เพื่ออางอิงถงึอุปกรณอื่น

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

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

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

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

บท 4
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พารามเิตอร รายละเอยีด

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

อภธิานศพัทเครือขาย

สถานีแมขาย เราเตอรเครือขายที่มีสามารถใชงานแบบไรสายได

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

AutoIP คณุสมบัติของการติดตั้งซอฟตแวรซ่ึงกําหนดคาพารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

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

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

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

DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสงู

Ethernet เทคโนโลยเีครือขายทองถิน่ทัว่ไปที่เชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิลอีเทอรเน็ต สายเคเบิลทีใ่ชเชื่อมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือขายโดยใชสาย สายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต CAT-5 ยงัรูจักกนัในชื่อของสายเคเบิลแบบเสนตรง เมื่อตองการใชสายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต สวนประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอร สายเคเบิลอีเธอรเน็ตใชตัวเชื่อมตอ
RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) ยทูลิิตี้เบราเซอรที่ใหวิธีงายๆ ในการ
จัดการเครื่อง HP All-in-One ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะ กําหนดคาพารามเิตอร
เครือขาย HP All-in-One หรือเขาถงึคุณสมบัติของเครื่อง HP All-in-One

เกตเวย เคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน เราเตอร ซึ่งทําหนาที่เปนเสนทางเขาไปสู
อินเทอรเน็ตหรือ เครือขายอ่ืน

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

คอมพิวเตอรแมขาย เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ศนูยกลางเครือขาย

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

ฮบั ไมคอยใชในเครือขายทีใ่ชตามบาน ฮบัใชสญัญาณจากเครื่องคอมพวิเตอรแตละเคร่ืองและ
สงสัญญาณไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมตอเขากับฮับ ฮับจะตั้งไวอยู
กบัที่ อุปกรณอื่นๆ ทีอ่ยูบนเครือขายจะเสียบปล๊ักเขากับฮบัหากตองการสื่อสารกบัอุปกรณ
อื่นๆ ฮบัไมจัดการเครือขาย

(ทําตอ)
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IP address (ที่อยู
IP)

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

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

ชื่อเครือขาย SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

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

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

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

SSID SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คนสงขอมูลผานเครือขายในเวลาเดียวกันโดยไมลดความเร็วใน
การสงลง สวิตชยอมใหใชโหนดของเครือขายทีต่างกนั (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดยปกติคือ
เคร่ืองคอมพวิเตอร) เพื่อสือ่สารกับอีกโหนดหน่ึงไดโดยตรง

WEP การเขารหัสขอมูลแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) เปนการเขารหัสขอมูล
ประเภทหน่ึงที่ใชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย

WPA การเขารหัสขอมูลแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA) เปนการเขารหัสขอมูลประเภท
หน่ึงทีใ่ชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย WPA มกีารรักษาความ
ปลอดภัยสงูกวา WEP

บท 4
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5 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย การสแกน และ
การทําสําเนา

• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมขีอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว) จากการดหนวยความจํา” ในหนา 82

• “วิธีการพิมพภาพถายใหมในขนาดตางๆ” ในหนา 97
• “วิธีการทําสําเนาเอกสารขาวดําหรือสี” ในหนา 105
• “วิธีการพิมพภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) หรือใหญกวาจากการด

หนวยความจํา” ในหนา 82
• “วิธีการบนัทึกภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร” ในหนา 88
• “วิธีการแลกเปลี่ยนภาพถายกับครอบครัวและเพื่อนฝูง” ในหนา 86
• “วิธีการสแกนภาพถายหรือเอกสารลงในเครือ่งคอมพิวเตอร” ในหนา 99
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 68
• “วิธีการพิมพบนกระดาษสมดุบนัทึกที่มีตารางแบบกวางและบนกระดาษ

กราฟสําหรับการบานของลูก” ในหนา 118
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6 การวางตนฉบบัและการใสกระดาษ
ทานสามารถใสกระดาษที่มีขนาดและประเภทตางๆ ลงในเครื่อง
HP All-in-One เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายและแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะไดรับการ
ต้ังคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษโดย
อัตโนมติั จากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากทานใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากทานประสบปญหาคุณภาพการพิมพที่ไมดีเมื่อใชการตั้งคาที่ปรับ
เองโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
และการทําสําเนาไดดวยตนเอง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางตนฉบับ
• เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
• การใสกระดาษ
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบบักระดาษ Letter หรือกระดาษขนาด
A4 ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจก

การวางตนฉบบัลงบนกระจก
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-Oneข้ึน
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

เคลด็ลบั สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบบั โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3. ปดฝา

เลอืกกระดาษสําหรับพิมพและสาํเนา
คุณสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใหมีคุณภาพการพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
อยาลืมเปลี่ยนการตั้งคา เมื่อคุณเปลีย่นประเภทหรือขนาดกระดาษ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• กระดาษท่ีแนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา
• กระดาษท่ีแนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น
• กระดาษที่ควรหลีกเล่ียงการใชงาน

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

HP Premium Plus Photo Paper
HP Premium Plus Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย HP ที่ดีท่ีสุด ซึ่งทํา
ใหภาพถายมคุีณภาพและความคงทนตอการลบเลือนที่เหนือกวาภาพถายที่อัด
จากราน กระดาษภาพถายนี้เปนกระดาษทีเ่หมาะสมสําหรับการพิมพภาพความ
ละเอียดสูง สามารถนําไปใสกรอบหรือนําไปรวมเปนอัลบมัภาพถายได กระดาษ
นี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มหีรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11
นิ้วสําหรับการพิมพหรอืทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One
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HP Premium Photo Paper
HP Premium Photo Papers เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูง มีลักษณะมนั
วาวหรอืมันเล็กนอย โดยมลีักษณะและใหความรูสึกเหมือนภาพถายที่อัดจากราน
และสามารถติดใตกระจกหรือใสในอัลบั้มได กระดาษภาพถายนี้มหีลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11 น้ิวสําหรับการ
พิมพหรือทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One

HP Advanced Photo Paper หรอื HP Photo Paper
HP Advanced Photo Paper หรือ HP Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย
ที่มีความทนทาน มันวาว ซึง่มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมี
รองรอยทิ้งไว กระดาษชนิดนี้สามารถกันนํ้า รอยเปอน รอยน้ิวมอื และความชื้น
ได งานพิมพของทานจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับรูปถายที่อัดจาก
ราน กระดาษน้ีมหีลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15
ซม. (มหีรือไมมีแถบ) สําหรับการพิมพหรือทําสําเนาภาพถายจาก
HP All-in-One HP Advanced Photo Paper จะมเีครื่องหมายปรากฏที่มมุ
หามพิมพพรอมดวยสัญลักษณตอไปนี้

HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus Inkjet
Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของทานมสีีคมชัดและสดใส แผนใสนี้
งายตอการใชงานและการหยิบจับ ท้ังยังแหงเร็วโดยไมท้ิงรอยเปอนไวบนแผน

HP Premium Inkjet Paper
HP Premium Inkjet Paper เปนกระดาษเคลือบพิเศษสําหรับงานที่ตองการ
ความละเอียดสูง ดวยพื้นผิวที่เรียบ ดาน จึงเหมาะสําหรับเอกสารที่ตองการ
คุณภาพงานพิมพสูงสุด

HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมคีวามคมชัดสูง มคีวาม
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยหมึกไมซมึไปดานหลัง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว
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HP All-in-One Paper หรอื HP Printing Paper
• HP All-in-One Paper ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับอุปกรณ

HP All-in-One โดยตัวกระดาษจะมเีฉดสฟีาขาวเปนพิเศษซึ่งจะชวยใหขอ
ความคมชัดและมีสสีันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มีความคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ่ายสําเนา

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
คุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพเทานัน้
กระดาษบางอยางจะไดรับการรองรับเฉพาะเมื่อทานสั่งพิมพงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาน้ัน รายการตอไปน้ีเปนขอมลูเกี่ยวกบักระดาษดังกลาว

หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษของ
HP การใชกระดาษทีบ่างเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่
ยดืออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเน้ือหนาหรือ
ไมดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพท่ีพิมพเลอะ มหีมกึซึม หรือไมกระจายตัว

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภมูภิาค
ของคุณ

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

HP Premium Photo Cards
HP Premium Photo Cards ชวยใหคุณทําบตัรอวยพรของคุณเองได

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

HP Premium Presentation Paper
HP Premium Presentation Paper ชวยใหการนําเสนองานของทานดูดีมี
คุณภาพ
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HP CD/DVD Tattoos
HP CD/DVD Tattoos ชวยใหทานสราง CD และ DVD ของทานเองไดโดย
การพิมพลาเบล CD หรือ DVD ที่มคุีณภาพสูงและประหยัด
หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของ
คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

กระดาษทีค่วรหลกีเลีย่งการใชงาน
การใชกระดาษท่ีบางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเน้ือหนาหรือไม
ดูดซับหมกึเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบรูณ

กระดาษทีไ่มควรใชสาํหรบังานพมิพทัง้หมดและงานทาํสาํเนา
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากทีอ่ยูในซอฟตแวรเครื่องพิมพ

HP All-in-One
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมีการออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษท่ีมลีักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลาน้ีได
• กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึง่ไมไดออกแบบมาสําหรับ

ใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดน้ีอาจจะติดใน
เคร่ือง HP All-in-One หรือทําใหหมกึไมติด

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทําให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

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

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

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ

เคลด็ลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิและความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-One ไดไม
ดี

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

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ Letter, A4 หรือ Legal ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP All-in-One ได

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด
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2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน

3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกนิไปตรวจสอบใหแนใจวา
ปกของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษเขาและไมสงูกวาดานบน
สุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ
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5. ดันถาดปอนกระดาษหลักกลับเขาไปยัง HP All-in-One
6. ดึงแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด พลิกตัวจับ

กระดาษท่ีตอนปลายของแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกเพื่อเปดแกน
ออกใหสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 40
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 55

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพ
ถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium
Photo Paper

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

หมายเหตุ คุณยังสามารถเอาสวนประกอบถาดกระดาษภาพถายทั้งหมด
ออกเพื่อใสกระดาษภาพถายเขาในถาดกระดาษภาพถายไดเชนกัน
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2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุ
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น” ในหนา 42
• “พิมพภาพถายของคุณ” ในหนา 82
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 64
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 65

ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันี
คุณสามารถใสโปสการด กระดาษ Hagaki และบตัรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพ
ถายได

การใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันใีนถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

หมายเหตุ คุณยังสามารถเอาสวนประกอบถาดกระดาษภาพถายทั้งหมด
ออกเพ่ือใสบตัรดัชนีเขาในถาดกระดาษภาพถายไดเชนกัน
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2. ใสปกบัตรลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกบัตรเขาไปจนสุด

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกบัตร
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาปกบัตร
พอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดานบนสุดของตัวปรบั
ความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษออกลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 55
• “การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา” ในหนา 107

การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือแบบมีหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย
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การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

2. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษ

เขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายขึ้นและอยูทางซายมอื เลื่อนซองจด
หมายเขาไปจนสุด

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลกัมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปริมาณซองจดหมายใสลงในถาดปอนกระดาษหลักได และไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ
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5. ดันถาดปอนกระดาษหลักกลับเขาไปยัง HP All-in-One
6. ดึงแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั” ในหนา 55

การใสกระดาษประเภทอืน่
ประเภทกระดาษตอไปนี้ไดรับการออกแบบสําหรับงานพิเศษ สรางงานของคุณ
ในซอฟตแวร HP Photosmart หรือโปรแกรมอื่น แลวต้ังคาประเภทและขนาด
ของกระดาษ จากนั้นส่ังพิมพ

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

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนที่จะพิมพลงบนแผนใส

HP Iron-On Transfer
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษที่มวนงอลงในเครื่อง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของส่ิงพิมพท่ีผนึก จากน้ันใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายข้ึน
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HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards หรอื HP Textured
Greeting Cards
▲ ใสปก HP greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ

พิมพลง เลื่อนบตัรเขาไปจนสดุ

เคลด็ลบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนทีต่องการพิมพกอน โดยพิมพ
หนาท่ีคว่ําลงในถาดปอนกระดาษ

ปายฉลากสาํหรบัองิคเจต็
1. ควรใชปายฉลากขนาด Letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ

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

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

แผนลวดลายตดิซดีี/ดีวดีีของ HP
▲ วางกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD หนึ่งแผนลงในถาดปอนกระดาษโดย

คว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD เขาไปจนสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 55
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น” ในหนา 42

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 51

กา
รว
าง
ต
น
ฉ
บ
บั
แ
ละ
กา
รใ
สก
ระ
ดา
ษ



• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด

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

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 40
• “กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน” ในหนา 43
• “การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

บท 6

52 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระดาษ



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

คุณยังสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมติัไดโดยใชอุปกรณเสรมิ
ในการพิมพสองดาน ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือพิมพโบรชัวรและ
หนังสือ หรือเพียงเพ่ือประหยัดกระดาษ

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

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

ถาทานต้ังคา HP All-in-One ใหเปนคาดีฟอลต ทานสามารถขามขั้นตอนน้ี
ไปได เพราะ HP All-in-One จะถูกเลือกไวแลว
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4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมือ่พิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

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

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณได
อยางงายๆ โดยการเลือกงานพิมพที่ไดกําหนดไวแลวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้งคาดีฟอลตสําหรับงาน
พิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณสามารถปรับต้ังคาไดที่นี่
และบนัทึกการตั้งคาที่กําหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการ
บนัทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save
As (บนัทึกเปน) เมื่อตองการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

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

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การกําหนดขนาดกระดาษ
• กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
• เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ
• เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
• การเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ
• การปรับขนาดเอกสาร
• การเปลี่ยนเฉดส ีความสวาง หรือโทนสี
• การดูภาพตัวอยางงานพิมพ

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

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

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

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

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
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6. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึง
ลง Size (ขนาด) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม)

7. เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม แลวคลิก OK (ตกลง)
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการการตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนําสําหรับ
กระดาษประเภทตางๆ ที่คุณสามารถปอนลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดดูรายการของตัวเลือกทั้งหมดในรายการ Size (ขนาด) เพ่ือดู
วาขนาดกระดาษที่กําหนดไวมีอยูแลวสําหรับประเภทกระดาษที่คุณใช

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษสําหรับติดชื่อ CD/
DVD

5 x 7 น้ิว

กระดาษถายเอกสาร กระดาษ
อเนกประสงค หรือกระดาษ
ธรรมดา

Letter หรือ A4

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมายเหมาะสมทีแ่สดงไว

กระดาษบัตรอวยพร Letter หรือ A4

บัตรดัชนี ขนาดบัตรเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดทีแ่สดงไวไมเหมาะสม คุณสามารถ
ระบุขนาดกระดาษเองได)

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

สิ่งพิมพทีผ่นึกลงบนเสื้อยืดดวย
เตารีด

Letter หรือ A4

ปาย Letter หรือ A4

Legal Legal

กระดาษทีม่ีหัวจดหมาย Letter หรือ A4

กระดาษภาพถายพาโนรามา ขนาดกระดาษพาโนรามาเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดทีแ่สดงไวไมเหมาะ
สม คุณสามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

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

แผนใส Letter หรือ A4

กระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง ขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง

กาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัการพมิพ
ถาทานพิมพลงบนกระดาษชนิดพิเศษเชนกระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายหรือฉลาก หรือถาทานพบปญหาคุณภาพการพิมพตํ่า ทานสามารถตั้งคา
ประเภทกระดาษไดดวยตนเอง
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การกาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัการพมิพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

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

Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม)
7. เลือกประเภทของกระดาษที่คุณใสไว แลวคลิก OK (ตกลง)

เรยีกดคูวามละเอียดของงานพมิพ
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

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

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

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

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของทาน
7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
8. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเรียกดูความละเอียดการพิมพใน

แบบ dpi
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เปลีย่นความเรว็หรอืคณุภาพการพมิพ
เครื่อง HP All-in-One จะเลือกการตั้งคาคุณภาพและความเร็วของงานพิมพ
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเภทกระดาษที่เลือก ทานยังสามารถ
เปลี่ยนการต้ังคาคุณภาพการพิมพเพ่ือกําหนดความเร็วและคุณภาพงานพิมพได
เองอีกดวย

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

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

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

คุณภาพที่เหมาะสมกับงานของทาน

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

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
การตั้งคาการวางแนวกระดาษจะชวยใหทานพิมพเอกสารของทานแบบแนว
นอนหรือแนวตั้งในเอกสารได

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

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

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

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

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

กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสาร
เคร่ือง HP All-in-One ชวยใหทานสามารถพิมพเอกสารในขนาดทีต่างจากตน
ฉบับได

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

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

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

paper size (กําหนดกับขนาดกระดาษ) แลวคลิกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง

การเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
คุณสามารถปรับความเขมสีและระดับความสวางในเอกสารที่พิมพออกมาของ
คุณไดโดยปรับที่ตัวเลือก Saturation (เฉดสี) Brightness (ความสวาง)
หรือ Color Tone (โทนส)ี
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วธิกีารเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. คลิกแท็บ Color (สี)
6. คลิกปุม Advanced Color Settings (การตั้งคาสีแบบขั้นสูง)
7. เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับ Saturation (เฉดส)ี, Brightness (ความสวาง)

หรือ Color Tone (โทนส)ี
• Brightness (ความสวาง) จะกําหนดความสวางหรือความมืดของ

เอกสารท่ีพิมพ
• Saturation (เฉดสี) เปนระดับสีที่พิมพแบบไมมกีารผสมกับสีอื่น
• Color Tone (โทนสี) สงผลกระทบตอความอุนหรือความเย็นที่รูสึกได

ของสีที่พิมพ โดยการเพ่ิมโทนสีสมหรือสีฟาเขาไป ตามลําดับ ใหกับรูป
ภาพของคุณ

การดภูาพตวัอยางงานพมิพ
ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One ซึง่จะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสําหรับงานท่ีไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

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

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

5. เลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมกับโปรเจ็กตของคุณบนแตละแท็บใน
กรอบโตตอบ

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)

บท 7

60 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




7. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Show Preview Before Printing (แสดง
ภาพตัวอยางกอนพิมพ)

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

9. ในหนาตาง HP preview (ภาพตัวอยาง HP) ใหปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้
• หากตองการพิมพ ใหคลิก Start Printing (เริ่มการพิมพ)
• หากตองการยกเลิก ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

การเปลีย่นคาการพิมพดฟีอลต
หากมคีาที่ทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพ่ือจะใหเปนคาอัตโนมติัเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

การเปลีย่นการตั้งคาการพิมพดฟีอลต
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่ Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

ชอ็ตคตัการพมิพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยคาการพิมพที่คุณใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมีช็อตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสราง
ช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันท่ัวไปก็ได

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

อยางเร็ว
• Photo Printing-Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ

จนถึงขอบดานบน ดานลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. แบบที่มหีรือไมมีแถบฉีก (tear-off tab)
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• Photo Printing-With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมีขอบสีขาวลอมรอบ

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

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• สรางช็อตคัตการพิมพ
• ลบช็อตคัตการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 64
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 65
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 73
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 68

สรางชอ็ตคตัการพมิพ
นอกจากช็อตคัตการพิมพที่มอียูในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) แลว คุณยังสามารถสรางช็อตคัตการพิมพของคุณเองได

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

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

บท 7

62 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

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

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาท่ีคุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. คลิก Save as (บนัทึกเปน) และพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม

แลวคลิก Save (บนัทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะถูกเพิ่มเขาในรายการ

ลบชอ็ตคตัการพมิพ
คุณอาจตองการลบช็อตคัตการพิมพที่คุณไมใชอีกตอไป

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

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

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

พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ

หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การพิมพงานพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานพิมพมาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษเชน การพิมพภาพแบบไมมขีอบ สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
และโปสเตอร
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การพิมพภาพแบบไมมขีอบ
• การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
• พิมพฉลากแผนซีดี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง
• การพิมพโดยใช Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
• การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
• การพิมพหลายหนาในกระดาษแผนเดียว
• การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน
• การกลับดานรูปภาพสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
• การพิมพลงบนแผนใส
• การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย
• การพิมพโปสเตอร
• พิมพหนาเว็บ

การพมิพภาพแบบไมมขีอบ
การพิมพแบบไมมีขอบชวยใหคุณสามารถพิมพดานบน ดานลาง และดานขาง
ของกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

เคลด็ลับ เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด โปรดใชกระดาษ
HP Premium Photo Papers หรือ HP Premium Plus Photo
Papers เพ่ือพิมพภาพถาย

วธิกีารพมิพรปูภาพแบบไมมขีอบ
1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
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6. ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิก More (เพ่ิมเติม) แลวเลือกขนาดของ
กระดาษภาพถายที่ใสในถาดกระดาษภาพถาย
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว

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

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมขีอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

8. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless (ไมมีขอบ) ถายังไมมีการเลือกไว
ถาขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทกระดาษไมตรงกัน ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแจงเตือนและบอกใหคุณเลือกประเภทหรือขนาด
กระดาษใหม

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

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

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถายหรือกระดาษภาพถาย

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

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

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

Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภท
กระดาษภาพถายที่เหมาะสม
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7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึง
ลง Size (ขนาด) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลอืกขนาดกระดาษที่
เหมาะสม
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหคุณเลือกประเภท
หรือขนาดกนะดาษที่แตกตางจากเดิม

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

9. ในสวน HP Real Life Technologies (RTL) (เทคโนโลย ีHP Real
Life (RTL)) คลิกรายการแบบดึงลง Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
• Off: (ปด) จะไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP

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

ภาพใหพอเหมาะ
• Full: (เต็มที่) ปรับความสวางของภาพมืดสลัวโดยอัตโนมติั; ปรับความ

คมชัด ความเขม และโฟกัสของภาพโดยอัตโนมัติ ลบตาแดงโดย
อัตโนมัติ

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

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

ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึง่ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ

พมิพฉลากแผนซดี/ีดวีดีแีบบกาํหนดเอง
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือแมแบบออนไลนจากเว็บไซต
ของ HP เพ่ือสรางและพิมพฉลากแบบกําหนดเองบนกระดาษติดลวดลายแผน
ซดีีหรือดีวีดี คุณสามารถติดกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดีที่พิมพออกมาลง
บนแผนซดีี/ดีวีดี
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การพิมพกระดาษติดลวดลายแผนซดีี/ดวีดีี
1. ใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือไปที่ www.hp.com เพ่ือเขาถึงแม

แบบสําหรับการสรางฉลากติดแผนซดีี/ดีวีดี
2. ใสกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดีขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดปอน

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

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

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

(อ่ืนๆ) จากนั้นเลือก HP CD/DVD tattoo paper (กระดาษติดลวดลาย
แผนซดีี/ดีวีดีของ HP) จากรายการ

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

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

เพ่ือใหไดรบัประโยชนสูงสุดจากโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ให
ใชในการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอลเมื่อทานเลอืกการตั้งคา
แบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพจะแสดง
จํานวนจุดตอนิ้วสูงสุดที่เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถายหรือกระดาษภาพถาย

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

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

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

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

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

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
คุณสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดานไดโดยใชอุปกรณเสริมในการพิมพสอง
ดาน ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือพิมพโบรชัวรและหนังสือ หรือเพียง
เพ่ือประหยัดกระดาษ

เมื่อพิมพสองดาน ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษท่ีใชมีความหนาเพียงพอ
เพ่ือไมใหภาพไปปรากฏเปนรอยอีกดานหนึ่ง HP แนะนําใหใชกระดาษคุณภาพ
สูง เชน HP Bright White Inkjet Paper หรือ HP Brochure & Flyer Paper

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

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

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

รายการแบบดึงลง Two-sided printing (การพิมพสองดาน) ใหเลือก
On (เปด) หรือ Automatic (อัตโนมัติ) ข้ึนอยูกับซอฟตแวรของคุณ

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

บท 7

68 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




การพมิพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
เคร่ือง HP All-in-One ชวยใหทานพิมพเอกสารเปนสมุดเลมเล็กๆ ซึง่ทาน
สามารถพับและนํามาเย็บรวมกันได

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

การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

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

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

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

รายการแบบดึงลง Two-sided printing (การพิมพสองดาน) ใหเลือก
On (เปด) หรือ Automatic (อัตโนมติั) ข้ึนอยูกับซอฟตแวรของคุณ

7. เลือกขอบสําหรบัการเย็บเลมจากรายการ Booklet layout (การจัดหนารูป
เลม) ใหเหมาะกับภาษาของคุณ
• หากภาษาของคุณอานจากซายไปขวา ใหคลิก Left edge binding

(การเย็บเลมขอบซาย)
• หากภาษาของคุณอานจากขวาไปซาย ใหคลิก Right edge binding

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

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เคร่ือง HP All-in-One จะเริ่มพิมพ
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9. รอจนกวาเครื่อง HP All-in-One หยุดการพิมพเปนเวลาหลายวินาที กอนท่ี
จะดึงกระดาษหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษ
หากคุณดึงกระดาษออกในขณะที่กําลังพิมพ อาจทําใหหนากระดาษนั้นเสีย
หายได

10. เมื่อพิมพเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว ใหพับคร่ึงกระดาษที่เรียงซอนกัน
โดยใหหนาแรกอยูดานบนสุด แลวจึงเยบ็เอกสารตามรอยพับนั้น

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดผลงานท่ีมคุีณภาพดีที่สุด ใหใชเครือ่งเย็บสนัหนังสือ
หรือที่เย็บกระดาษขนาดใหญที่มลีวดเย็บยาวพอสําหรบัสมุดเลมเล็กๆ

1 3 5

7911

ภาพ 7-1 การเยบ็เลมขอบซายสาํหรบัภาษาที่อานจากซายไปขวา

135

7 9 11

ภาพ 7-2 การเยบ็เลมขอบขวาสาํหรบัภาษาทีอ่านจากขวาไปซาย

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

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

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

16
7. ถาทานตองการใหมขีอบปรากฎอยูรอบแตละภาพที่พิมพบนแผนกระดาษ

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

ภาพผลลัพธที่เปนตัวอยางจะถูกใสตัวเลขไวเพ่ือแสดงวิธีการจัดลําดับหนา
ถาคุณเลือกแตละตัวเลือก

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

การพมิพเอกสารหลายหนาในลาํดบัทีก่ลบักนั
วิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP All-in-One ทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาหงาย
ดานที่พิมพข้ึน และอยูที่สวนลางสุดของต้ังกระดาษ นั่นหมายถึง โดยทั่วไปคุณ
ตองวางลําดับหนาที่พิมพใหถูกตอง

1
2
3
4
5

วธิีท่ีดีกวาคือการพิมพเอกสารตามลําดับที่กลับกันเพ่ือใหเอกสารเรียงหนาอยาง
ถูกตอง

5
4
3
2
1
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เคลด็ลับ ต้ังคาตัวเลือกนี้เปนคาดีฟอลตเพ่ือที่ทานจะไมตองตั้งคาใหมทุกคร้ัง
ที่จะพิมพเอกสารหลายหนา

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

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

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

Back (จากหนาไปหลัง) ในตัวเลือก Page Order (ลําดับหนา)

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

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

หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพสําเนาหลายสําเนา แตละชุดจะพิมพเสร็จกอนท่ี
จะพิมพชุดถัดไป

การกลบัดานรปูภาพสาํหรับสิง่พมิพทีผ่นกึดวยเตารดี
คุณลักษณะนี้จะกลับภาพ ดังน้ันทานจึงสามารถใชเปนส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
ได และคุณสมบติัน้ียังมีประโยชนสําหรับแผนใสเมื่อทานตองการทําเครื่องหมาย
ทีด่านหลังแผนใสโดยไมทําใหตนฉบับเปนรอยดวย

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

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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4. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
5. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

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

6. ถาขนาดที่เลือกไมใชขนาดที่คุณตองการ ใหคลิกขนาดที่ถูกตองในรายการ
Size (ขนาด)

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

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

ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหปอนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รดีลงในถาดปอนกระดาษครั้งละหนึ่งแผนดวยตนเอง

การพมิพลงบนแผนใส
เพ่ือใหไดผลที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหทานใชผลิตภณัฑแผนใสของ HP กับ
เคร่ือง HP All-in-One

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

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

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

Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภท
กระดาษที่เหมาะสม

เคลด็ลบั หากทานตองการสรางหมายเหตุที่ดานหลังของแผนใสและลบ
ออกในภายหลังโดยไมมกีารแกไขตนฉบบั ใหคลิกแท็บ Advanced
(ข้ันสูง) และเลือกกลองทําเครื่องหมาย Mirror Image (รูปภาพกลับ
ดาน)
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7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึง
ลง Size (ขนาด) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลอืกขนาดทีเ่หมาะสม

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

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะรอใหแผนใสแหงกอนที่จะปลอย
ออกมาโดยอัตโนมติั หมกึบนแผนฟลมจะแหงชากวาบนกระดาษ
ธรรมดา ตรวจสอบใหแนใจวาคุณปลอยใหหมึกแหงนานพอสมควรกอน
ที่จะจับแผนใส

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

การพมิพกลุมทีอ่ยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสง

ไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนที่ของขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษsหลัก

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกฉลากหรือซองจด
หมาย

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

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

ตอบ Print (พิมพ)
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การพมิพโปสเตอร
ทานสามารถสรางโปสเตอรไดโดยพิมพเอกสารลงบนกระดาษหลายๆ แผน
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพเสนประลงบนเอกสารบางหนาเพ่ือระบตํุาแหนง
ทีจ่ะตองตัดกอนนํามาติดเขาดวยกัน

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

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

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

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

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

9. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและใชเทปติดแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

พมิพหนาเวบ็
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP All-in-One ได
ถาคุณใช Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาสําหรับการเลือกดูเว็บ คุณสามารถ
ใช HP Smart Web Printing เพ่ือใหแนใจวาการพิมพเวบ็สามารถทําได
งาย คาดการณได พรอมท้ังสามารถควบคุมสิ่งที่คุณตองการและวิธีการที่คุณตอง
การพิมพ คุณสามารถเขาถึง HP Smart Web Printing จากแถบเครื่องมอื
ใน Internet Explorer สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Smart Web
Printing โปรดดูที่ไฟลวิธีใชที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

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

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

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

5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือพิมพหนาเว็บ
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เคลด็ลบั ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจําเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)

การหยดุงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลที่ดีกวา HP ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพที่เครื่อง
HP All-in-One

หมายเหตุ แมวาซอฟตแวรแอพพลิเคชันสวนใหญที่ออกแบบมาสําหรับ
ระบบ Windows จะใชที่เก็บพักการพิมพ (print spooler) ของ Windows
แตซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทานอาจไมไดใชที่เก็บพักการพิมพน้ัน ตัว
อยางของซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ไมไดใชที่เก็บพักการพิมพของ
Windows ไดแก โปรแกรม PowerPoint ใน Microsoft Office 97
ถาทานไมสามารถยกเลิกงานพิมพดวยข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปนี้
โปรดอานวิธีการยกเลิกการพิมพแบ็กกราวดในวิธีใชแบบออนไลนของ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

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

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

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

(การตั้งคา) จากนั้นใหคลิก Printers  (เครื่องพิมพ)
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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การหยดุงานพิมพจากคอมพวิเตอร (ผูใช Windows XP)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกท่ี Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

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

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

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ที่คียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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8 การใชคุณลกัษณะภาพถาย
HP All-in-One มชีองเสียบการดหนวยความจําที่ชวยใหคุณสามารถพิมพหรือ
แกไขภาพถายจากการดหนวยความจําโดยไมตองอัพโหลดภาพเขาคอมพิวเตอร
กอน นอกจากนี้ ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายหรือคอมพิวเตอรดวย
สาย USB คุณจะสามารถโอนถายภาพถายไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ แกไข
หรือแลกเปลี่ยนกันได

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจําที่ระบไุวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทจะตองเสียบลงในชองเสียบที่ถูกตองสําหรับการดนั้น และ
สามารถเสียบไดครั้งละหนึ่งอนัเทานั้น

ขอควรระวงั อยาใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันในเวลาเดียวกัน ถา
ใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน อาจทําใหขอมลูสูญหายและไม
สามารถกูคืนได
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1 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adapter required), Secure

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

3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory
Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (เลือกใชอะแดปเตอร
ได) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

4 xD-Picture Card

บริเวณการดหนวยความจํามไีฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพรบิเปนสีเขียวเมือ่มี
การอานการดหนวยความจํา หรือเมื่อมกีารพิมพภาพจากการด และไฟจะติด
สวางคางไวเปนสีเขียวเมือ่ภาพพรอมที่จะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา และระบดุวยไอคอนกลองถายรปู

ขอควรระวงั โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถาย
กะพริบ สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลังใชงานการด
หนวยความจํา รอจนกระทั่งไฟแสดงติดสวางคางไว การนําการดหนวยความ
จําออกในขณะทีก่ําลังถูกใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสียหาย หรือทําให
HP All-in-One หรือการดหนวยความจําชํารดุเสียหาย
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ดูและเลือกภาพถาย
• พิมพภาพถายของคุณ
• สรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณ
• การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
• บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม

ดแูละเลอืกภาพถาย
คุณสามารถดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจํากอนหรือระหวางพิมพ
ภาพได

การดูและเลือกภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (มุมมอง)

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

2. ใสกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถาย
ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั
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3. กด  จนกวา View (มมุมอง) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
5. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการดูถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
6. เมื่อภาพถายปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้ง

หนาจอ Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
7. เมื่อไฮไลตเลือก Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ไว ใหกด ตกลง

หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น แสดงใหเห็นวา
ภาพถายของคุณจะเปนอยางไรเมื่อพิมพออกมา

8. หากคุณตองการเลือกภาพถายเพ่ิมเติมเพื่อดูและพิมพ ใหกด  เพ่ือ
ไฮไลตเลือก Add More (ใสเพ่ิม) กด ตกลง และทําซ้ําข้ันตอนที ่4-6
หรือ เมื่อคุณอยูในหนาจอ Add Photos (ใสภาพถาย) วิธีที่รวดเร็วท่ีสุดใน
การเลือกภาพถายหลายภาพ (หากคุณไมตองใชตัวเลือกเพื่อปรับแตงภาพ
ถาย) คือใหกด  เพ่ือเลือกภาพถาย แลวกด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถาย
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเลือก

เคลด็ลบั เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงวาเลือกภาพถายแต
ละภาพนั้นไวแลว คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนสําเนาไดโดยกด  หรือ 
จํานวนภาพถายทั้งหมดที่จะพิมพ จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของจอแสดงผล

9. (เปนทางเลือก) หากคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการ
พิมพใดก็ตาม ใหกด  เพ่ือไฮไลตเลือก Settings (การตั้งคา) และกด
ตกลง

10. หากตองการพิมพภาพถาย ใหใช  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Print Now
(พิมพเด๋ียวนี้) (หรือกดปุม พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่จะพิมพและเวลาที่จะเสร็จสิ้น
โดยประมาณ

เคลด็ลบั ระหวางการพิมพ คุณสามารถไฮไลต Add more photos
(ใสภาพถายเพ่ิม) และกด ตกลง เพ่ือเพิ่มภาพถายลงในลําดับคิวการพิมพ

พิมพภาพถายของคณุ
คุณสามารถพิมพภาพถายในการดหนวยความจําไดหลากหลายขนาด ต้ังแต
ขนาด 10 x 15 ซม. จนถึงขนาดสงูสุดอยางกระดาษขนาด letter หรือ A4 รวม
ถงึภาพถายขนาดเล็กหลายภาพบนหนากระดาษหนาเดียว

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ท่ีออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตท่ีคุณกําลังพิมพอยูควบคูไปกับหมึก HP
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ของแท กระดาษ HP และหมกึ HP ไดรับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อทํางานรวม
กันเพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูง

การพิมพภาพถายของคุณ

เคลด็ลบั หากคุณตองการพิมพเฉพาะภาพถายเด่ียวแบบไมมีขอบขนาด 10
x 15 ซม. บนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. วิธีลัดคือเพียงแคกด พมิพภาพ
ถาย สองคร้ังบนแผงควบคุม (หนึ่งคร้ังเพื่อแสดงหนาจอ Print Preview
(ตัวอยางกอนพิมพ) และอีกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มงานพิมพ)

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (มุมมอง)

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

2. ใสกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถาย
ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั

3. กด  จนกวา Print (พิมพ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หนาจอ Print Layout (พิมพหนาที่จัดวางไว) จะปรากฏขึ้น
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4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกหนาที่จัดวางไว และกด ตกลง เมื่อตัวเลือกที่
คุณตองการถูกไฮไลต:

4x6 (ขนาด 4x6) 5x7 (ขนาด 5x7)

หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
5. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
6. เมื่อคุณไฮไลตเลือกภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการพิมพแลว ใหกด

ตกลง
7. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด  เพ่ือเลือกภาพนั้น

เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงวาเลือกภาพถายนั้นไวแลว คุณ
สามารถเปลี่ยนจํานวนสําเนาไดโดยกด  หรือ  จํานวนภาพถายทั้งหมดที่
จะพิมพ จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของจอแสดงผล

8. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและเลือกภาพถายตอไป จากนั้นจึงกด ตกลง
เมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

9. เมื่อไฮไลตเลือก Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ไว ใหกด ตกลง
หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น แสดงใหเห็นวา
ภาพถายของคุณจะเปนอยางไรเมื่อพิมพออกมา

10. (เปนทางเลือก) หากคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการ
พิมพใดก็ตาม ใหใช  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Settings (การตั้งคา) และ
กด ตกลง

11. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Print Now (พิมพเด๋ียวนี้) และกด ตกลง
(หรือกด พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่จะพิมพและเวลาที่จะเสร็จสิ้น
โดยประมาณ

สรางโปรเจก็ตพเิศษจากภาพถายของคณุ
HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถสรางโปรเจกตพิเศษจากภาพถายของคุณ
ซึง่ไดแก:

• อัลบัม้ภาพถาย
• งานพิมพพาโนรามา
• ภาพถายขนาดสําหรับใสกระเปาสตางค
• ภาพถายติดบัตร
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การสรางโปรเจกตพิเศษ
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยที่ภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (มุมมอง)

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

2. ตองแนใจวา ถาดกระดาษภาพถายหรือถาดปอนกระดาษหลักมีการใส
กระดาษที่ถูกตองสําหรับโปรเจกตที่คุณกําลังสราง

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

4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูโปรเจ็กตตางๆ จากน้ันกด ตกลง เพ่ือเลือกโปรเจ็กตที่
คุณตองการ
• Album Pages (หนาอัลบัม้): ใหคุณสามารถเลือกภาพถายหลายภาพ

และพิมพภาพที่เลือกในลักษณะเปนหนาอัลบัม้ ซึ่งคุณสามารถนํามาเย็บ
รวมเปนสมุดอัลบั้มภาพถาย ภาพถายในหนาอัลบัม้จะวางในแนวเดียว
กันเพ่ือใหการนําเสนอนาพอใจ

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

• Passport Photos (ภาพถายติดบัตร) :: ใหคุณสามารถพิมพภาพถาย
ติดบตัรของคุณเอง (ถาคุณมีคําถามเกี่ยวกับแนวทางหรือขอจํากัดของ
ภาพถายติดบัตร โปรดติดตอหนวยงานดานหนังสอืเดินทาง)

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

เด๋ียวนี้) แลวกด ตกลง
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่พิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

การแลกเปลีย่นภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนท่ีจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําที่ถูกตองบน
เครื่อง HP All-in-One
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การสงภาพถายจากการดหนวยความจาํ
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (มุมมอง)

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

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

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมือ่คุณไฮไลตเลือกภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการใชงานรวมกัน

แลว ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด  เพ่ือเลือกภาพนั้น

เครื่องหมายกาถูกจะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงวาเลือกภาพถายนั้นไวแลว
6. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและเลือกภาพถายตอไป จากน้ันจึงกด ตกลง

หนาจอ Share Options (ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนกัน) จะปรากฏขึ้น
7. กด  หรือ  เพ่ือเลือก Share (ใชรวมกัน) แลวกด ตกลง

เมื่อขอความ Share Not Finished (ยังแลกเปลี่ยนไมเสร็จ) ปรากฏขึ้น
ใหกด ตกลง จากนั้นจึงปฏิบติัตามการแจงเตือนบนหนาจอคอมพิวเตอรของ
คุณ
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บันทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนท่ีจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําที่ถูกตองบน
เครื่อง HP All-in-One

การบนัทกึภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (มุมมอง)

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

2. กด  จนกวา Save (บันทึก) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บนัทึกลงคอมพิวเตอร) ขอใหคุณดูหนา

จอคอมพิวเตอรเพ่ือหาตัวเลือกการอิมพอรตภาพถาย ใหปฏบิัติตามการแจง
เตือนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือบันทกึภาพถายลงในคอมพิวเตอร
เฉพาะภาพที่ไมไดบันทกึไวเทานั้นท่ีจะคัดลอกลงในคอมพิวเตอรของคุณ
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แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคมุ
HP All-in-One มีคุณสมบติัการปรับแตงข้ันพ้ืนฐานหลายอยางที่คุณใชแกไข
ภาพถายไดดวยตัวเองกอนจะพิมพ รวมทั้งคุณสมบติัที่ชวยใหคุณเพิ่มคุณภาพ
ของภาพถายไดโดยอัตโนมติั

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปรับขนาดและดูภาพเปนมุมกวางเพื่อครอบตัดภาพถาย
• หมนุภาพถาย
• ปรับความสวางของภาพถายของทาน
• วิธีการพิมพกรอบรอบๆ ภาพถาย
• ใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายของทาน
• ลบตาแดง
• เพ่ิมคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ
• การแกไขตนฉบับที่มีสีจาง

ปรบัขนาดและดภูาพเปนมมุกวางเพื่อครอบตดัภาพถาย
HP All-in-One ทําใหทานยอหรือขยายพื้นที่เฉพาะสวนของภาพถายได เมื่อ
ทานพิมพภาพถาย ภาพถายจะถูกครอบตัดเฉพาะในสวนที่แสดงในงานพิมพ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

การตัดภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มมุมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลือกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้งเพื่อ

แสดงเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
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6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใหใช  หรือ  ืเพ่ือ
ไฮไลตเลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) จากนั้นกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใหกด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Crop (ตัด) จากนั้นกด ตกลง
หนาจอ Crop (ตัด) จะปรากฏขึ้น

8. กด ขยาย หรือ ยอสวน เพ่ือซูมเขาใกลหรือออกหางจากวัตถุตัวแบบของภาพ
ถาย
โครงเสนจะปรากฏบนภาพถายเพื่อแสดงใหคุณเห็นพ้ืนทีโ่ดยประมาณที่จะ
พิมพ

9. กดลูกศรบนแผนกําหนดทิศทางเพื่อเลื่อนดูรอบๆ ภาพถาย และเลือกพื้นท่ี
เฉพาะท่ีจะพิมพ

10. กดปุม ตกลง เพ่ือตัดภาพถาย

หมนุภาพถาย
ภาพถายอาจปรากฏที่ดานขางของจอแสดงผลหรืออาจพลิกกลับดาน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับการถือกลองดิจิตอลในขณะท่ีทานถายภาพ ทานอาจจะตองหมุนภาพถายเพื่อ
แสดงหรือพิมพภาพถายอยางเหมาะสม

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

การหมนุภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มุมมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลอืกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายในการดหนวยความจํา
ของคุณ

4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้งเพื่อ

แสดงเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
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6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใหใช  หรือ  เพ่ือ
ไฮไลตเลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) จากนั้นกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใหกด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Rotate (หมุนภาพ) จากนั้นกด ตกลง
หนาจอ Rotate (หมุนภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. ใช  หรือ  เพ่ือพลิกรูปภาพไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา 90
องศา

9. เมื่อคุณหมนุภาพเสร็จแลว ใหกด ตกลง

ปรบัความสวางของภาพถายของทาน
ทานสามารถปรับความสวางของภาพถายเพื่อพิมพภาพถายใหสวางขึ้นหรือเขม
ข้ึนกวาภาพถายตนฉบับท่ีถายดวยกลองดิจิตอล

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

การปรบัความสวาง
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มมุมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลือกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลือ่นดูภาพขนาดยอของภาพถายในการดหนวยความจํา
ของคุณ

4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้งเพื่อ

แสดงเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใหใช  หรือ  เพ่ือ

ไฮไลตเลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) จากนั้นกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใหกด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Brightness (ความสวาง) จากนั้นกด
ตกลง
หนาจอ Brightness (ความสวาง) จะปรากฏขึ้น
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8. กด  หรือ  เพ่ือเพิ่มหรือลดคาความสวางของภาพถาย
การเลือกความสวางปจจุบนัจะระบดุวยเสนแนวตั้งบนแถบเลื่อน

9. เมื่อคุณปรับความสวางเสร็จแลว ใหกด ตกลง

วธิกีารพมิพกรอบรอบๆ ภาพถาย
ทานสามารถพิมพขอบสีตกแตงรอบๆ ขอบดานนอกภาพถายเพื่อใสกรอบให
ภาพถายได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

การพมิพกรอบรอบภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

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

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขไดรับการไฮไลต ใหกด

ตกลง
5. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อแสดงผลเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Edit Photo (แกไขภาพถาย) แลวกด ตกลง

เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
7. กด  หรือ  จนกวามีการไฮไลต Frame (กรอบ) แลวกด ตกลง

หนาจอ Frame (กรอบ) จะปรากฏขึ้น
8. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูกรอบตางๆ จนกวาคุณไดไฮไลตกรอบที่คุณตอง

การ แลวกด ตกลง
กรอบที่เลือกจะนําไปใชกับภาพถาย และปรากฏอยูบนจอแสดงผล

ใชเอฟเฟกตสพีเิศษกับภาพถายของทาน
ทานสามารถใชเอฟเฟกตสีกับภาพถายเพื่อพิมพภาพถายเปนสีซีเปย ภาพระบาย
สี หรือภาพขาวดําเปนเงา
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หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

การเปลีย่นเอฟเฟกตสี
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มมุมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลือกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลือ่นดูภาพขนาดยอของภาพถายในการดหนวยความจํา
ของคุณ

4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้งเพื่อ

แสดงเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใหใช  หรือ  เพ่ือ

ไฮไลตเลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) จากนั้นกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใหกด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Color Effect (เอฟเฟกตสี) จากนั้นกด
ตกลง
เมนู Color Effect (เอฟเฟกตสี) จะปรากฏขึ้น

8. ใช  หรือ  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงในเอฟเฟกตสตีอไปนี้ จากนั้น
กด ตกลง:

No Effect (ไมมี
เอฟเฟกต)

ไมนําเอฟเฟกตสีพิเศษใดๆ ไปใชกบัภาพถายของคุณ

Black & White (สี
ขาวดํา)

การพิมพภาพถายขาวดํา

Sepia (ซีเปย) ใชโทนสีนํ้าตาล คลายกบัภาพถายในชวงตนของยคุทศวรรษ 1900

Antique (ภาพแบบ
เกา)

ใชสีนํ้าตาลพรอมสอีอนๆ สอีื่นกบัภาพถายของคณุ ดวยตัวเลือกน้ี ภาพถายของคณุจะดู
เหมือนเปนภาพวาด

เอฟเฟกตสีทีเ่ลือกจะนํามาใชกับภาพถาย และภาพถายน้ันจะแสดงขึ้นเองบน
จอแสดงผล
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ลบตาแดง
แฟลชบนกลองถายรูป (โดยเฉพาะกลองรุนเกา) อาจทําใหตาของผูถูกถายปรากฏ
สีแดงในภาพถายได คุณสามารถลบตาแดงนี้ออกไป เพ่ือใหตาปรากฏเปน
ลักษณะปกติในภาพถาย

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

การลบตาแดงออกจากภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มุมมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลอืกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายในการดหนวยความจํา
ของคุณ

4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายที่คุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกดปุม การลบตาแดง บน

แผงควบคุม

เคลด็ลบั อีกวิธีหนึ่งคือใหเลือก Red Eye Removal (การลบตาแดง)
จากเมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย)

ไอคอนตาแดงจะกะพริบตรงมมุซายลางของภาพถาย คุณสมบติัการลบตา
แดงจะนํามาใช และภาพถายนั้นจะปรากฏบนจอแสดงผล

เพิม่คณุภาพของภาพถายโดยอตัโนมตัิ
ตามคาดีฟอลต จะมีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือเพิ่มคุณภาพภาพถายโดย
อัตโนมติัขณะที่คุณพิมพภาพถาย การเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นเฉพาะในงานที่
พิมพออกมาเทาน้ัน คุณจะมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผล
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เมื่อเปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่อง HP All-in-One จะใช HP Real Life
Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) เพ่ือ:

• ปรับความสวางหรือความเขมของภาพถาย (ตามที่แสดงในตัวอยางกอน
พิมพและงานที่พิมพออกมา)

• ปรับแสงเพื่อทําใหภาพท่ีมืดสลัวสวางขึ้น (ตามที่แสดงบนงานที่พิมพออกมา
เทานั้น)

• เพ่ิมความคมชัดใหกับรูปภาพที่พรามวั (ตามที่แสดงบนงานที่พิมพออกมา
เทานั้น)

คุณสามารถปดคุณลักษณะการเพิ่มคุณภาพภาพถายโดยอัตโนมัติสําหรับภาพ
ถายเปนรายภาพ ตามหลักการแตละภาพ

การปดการเพิ่มคณุภาพของภาพถายโดยอตัโนมตัิ
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. เมื่อไฮไลตเลือก View (มมุมอง) ไว ใหกด ตกลง
คุณสามารถใช  หรือ  สําหรับการไฮไลตเลือกตัวเลือก
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถายของคุณ
4. เมื่อภาพขนาดยอของภาพถายท่ีคุณตองการแกไขถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล ใหกด ตกลง อีกครั้งเพื่อ

แสดงเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย)
6. ในเมนู Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) ใหใช  หรือ 

เพ่ือไฮไลตเลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) จากนั้นกด ตกลง
เมนู Edit Photo (แกไขภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

7. ใหกด  หรือ  เพ่ือไฮไลตเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) จากน้ันกด
ตกลง
เมนู Photo Fix (แกไขภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. หากตองการปดการเพิ่มคุณภาพภาพถาย ใหใช  หรือ  เพ่ือเลือก Off
(ปด) แลวกด ตกลง

การแกไขตนฉบบัทีม่สีจีาง
เมื่อคุณพิมพภาพถายตนฉบบัใหม ตัวเลือกเพิ่มเติม Fix Faded Original (แก
ไขตนฉบับที่ไมชัดเจน) จะปรากฏขึ้นในเมน ูEdit Photo (แกไขภาพถาย) ตัว
เลือกนี้ชวยใหคุณสามารถแกไขภาพถายเกาที่มีสีจาง การเปดตัวเลือกนี้จะแกไข
สีที่จางในระหวางการสแกนครั้งสุดทาย

แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม 95
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หมายเหตุ คุณสมบติันี้ถูกปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน

การแกไขภาพถายตนฉบบัทีส่จีางเมือ่พมิพใหม
1. ในขณะที่แสดงตัวอยางภาพพิมพใหมที่สแกน ใหกด ตกลง เพ่ือแสดงเมนู

Reprint Options (ตัวเลือกการพิมพใหม)
2. ในเมนู Reprint Options (ตัวเลือกการพิมพใหม) ใช  หรือ 

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

3. ใช  หรือ  เพ่ือไฮไลต Fix Faded Original (แกไขตนฉบับที่ไมชัด
เจน) แลวกด ตกลง เพ่ือเปดหรือปดคุณสมบัติ
คาปจจุบนัของคุณสมบติั (เปดหรือปด) จะปรากฏขึ้นในเมน ูEdit Photo
(แกไขภาพถาย)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพภาพถายของทานใหม” ในหนา 97
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9 การใชคุณลกัษณะการสแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถสแกนไดเกือบทุกอยาง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสารและเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
คุณสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปนี้
• สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามาอาง

อิงในรายงาน
• พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
• สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพที่คุณช่ืนชอบ รวม

ทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
• สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
• เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพภาพถายของทานใหม
• การสแกนรูปภาพ
• การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว
• แลกเปลี่ยนรูปภาพท่ีสแกนแลวกับเพื่อนและญาติ
• หยุดการสแกน

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

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

พิมพใหม)

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

2. เมื่อถูกแจงเตือน ใหวางตนฉบบัภาพถายโดยหันดานที่จะพิมพลงทางมุมขวา
หนาของกระจก แลวจึงทําสิ่งตอไปนี้

การพมิพภาพถายตนฉบบัซ้าํโดยใชการตั้งคาการพมิพทีเ่ปนคาดีฟอลต
▲ กด พิมพภาพถาย บนแผงควบคุม

การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพกอนพิมพภาพถายตนฉบบัซ้าํ
a. กด ตกลง เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ

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

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

ตกลง

หมายเหตุ ทานอาจไดรับคําสั่งใหเลือกรูปแบบการจัดวางสําหรับ
ภาพถายบนหนากระดาษของทาน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดกระดาษที่
ทานเลือกไว

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

หนาจอ Reprint Options (พิมพตัวเลือกซ้ํา) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP All-in-One จะสแกนตนฉบบัและแสดงภาพตัว
อยางบนจอแสดงผล
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e. กด ตกลง เพ่ือเลือก Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

หมายเหตุ เลือก Edit Photo (แกไขภาพถาย) เพ่ือปรับแตงภาพ
ถายกอนจะพิมพ

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

ตกลง (หรือกด พมิพภาพถาย บนแผงควบคุม)

การสแกนรปูภาพ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุมของเครื่อง
HP All-in-One สวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ
HP All-in-One เทานั้น

หมายเหตุ คุณยังสามารถใชงานซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ
HP All-in-One เพ่ือสแกนรูปภาพ การใชซอฟตแวรนี้ คุณสามารถแกไขรูป
ภาพที่สแกนแลวและสรางโปรเจ็กตพิเศษตางๆ ได โดยการใชรูปภาพที่สแกน
แลว

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

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การสแกนตนฉบับลงคอมพิวเตอร
• การสแกนตนฉบบัไปยังการดหนวยความจํา

การสแกนตนฉบบัลงคอมพวิเตอร
ทานสามารถสแกนตนฉบบัที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมได
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การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. กด เมนสูแกน บนแผงควบคุม
3. กด  เพ่ือเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) แลวจึง

กด ตกลง
4. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง

ผานเครือขาย โปรดปฏิบัติดังนี้
a. กด ตกลง เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)

รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

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

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

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

5. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือกด
 เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวกด ตกลง

หมายเหตุ อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถกด Start Scan (เริ่ม
สแกน) แทน ตกลง

ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่คุณ
สามารถแกไขได

6. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อคุณดําเนิน
การแลวเสร็จ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “คุณลักษณะของแผงควบคุม” ในหนา 9
• “Scan Menu (เมนูสแกน)” ในหนา 12
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การสแกนตนฉบบัไปยงัการดหนวยความจาํ
ทานสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจําที่กําลัง
เสียบอยูได ซึง่จะชวยใหทานสามารถใชตัวเลือกการพิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพ
แบบไมมีขอบและอัลบั้มภาพจากภาพที่สแกนได

หมายเหตุ ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถเขาถึงรูป
ภาพที่สแกนไวไดก็ตอเมื่อการดหนวยความจํามีการใชงานรวมกันบนเครอื
ขายเทานั้น

การบนัทกึงานสแกนไปยงัการดหนวยความจาํ
1. ตรวจสอบวาคุณไดใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบที่ถูกตองใน

HP All-in-One
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนสูแกน บนแผงควบคุม
4. กด  เพ่ือเลือก Scan to Memory Card (สแกนไปยังการดหนวยความ

จํา) แลวจึงกด ตกลง

หมายเหตุ อีกทางเลือกหน่ึงคือ คุณสามารถกด Start Scan (เริ่ม
สแกน) แทน ตกลง

เคร่ือง HP All-in-One จะสแกนภาพและบนัทึกไฟลลงการดหนวยความจํา
ในรูปแบบ JPEG

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

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

การปรบัแตงรปูภาพตวัอยางทีส่แกนแลว
คุณสามารถใชเครื่องมอืในซอฟตแวร HP Scanning (การสแกน HP) เพ่ือแก
ไขภาพตัวอยางได การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทํา เชน ความสวาง ประเภทรูป
ภาพ ความละเอียด และอื่นๆ จะสามารถใชไดเฉพาะในสวนการสแกนนี้เทานั้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในซอฟตแวร HP Photosmart หลังจากที่
สแกนรูปภาพแลวได

ปรบัแตงภาพถายหรอืภาพกราฟกทีส่แกนแลว
ทานสามารถแกไขรูปภาพท่ีสแกนแลวไดโดยการใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ัง
พรอมกับ HP All-in-One การใชซอฟตแวรนี้ ทานสามารถหมนุหรือครอบตัด
ภาพ รวมถึงปรับความสวาง ความคมชัดและความอิ่มตัวของสี

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

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

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

หมายเหตุ บริการท่ีอธิบายไวเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค
บริการบางประเภทที่อธิบายไวอาจไมมีในประเทศ/ภมูภิาคของทาน

การสงภาพถายหรอืเอกสารที่สแกนแลว
1. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. กด เมนสูแกน
3. กด ตกลง เพ่ือเลือก HP Photosmart Share และสงภาพสแกนไปยัง

คอมพิวเตอร หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวา
หนึ่งเครื่องผานเครือขาย เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะ
ปรากฏขึ้น เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง

4. ใชซอฟตแวร HP Photosmart Share บนคอมพิวเตอรของทานเพื่อสง
งานสแกนเปนภาพตัวอยางขนาดยอไปท่ีผูรับอีเมล (สามารถดาวนโหลด
ภาพขนาดจริงไดในภายหลังเมือ่สะดวก) หรือที่อัลบัม้ภาพถายออนไลนหรือ
บริการลางอัดภาพถาย หรือไปยังอุปกรณ HP ท่ีเช่ือมตอผานเครือขาย

5. HP All-in-One จะสงภาพสแกนของภาพถายหรือเอกสารไปยัง
คอมพิวเตอร หรือไปยังปลายทางการแบงปนที่คุณเลือกไวทั้งหมด

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 86

หยดุการสแกน

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

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

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

การทาํสาํเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนา

การดภูาพตวัอยางงานสาํเนา
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถดู
ตัวอยางงานพิมพที่คาดไวในจอแสดงผลกอนเริ่มทําสําเนา

หมายเหตุ ทานตองเลือกการตั้งคาทําสําเนาใหชัดเจนเพื่อใหแนใจวาไดภาพ
ตัวอยางที่ถูกตองแมนยํา การตั้งคาอัตโนมัติไมมีผลตอขนาดและประเภท
กระดาษที่โหลดเขาไป แตจะใชคาดีฟอลตแทน
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ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้นเมือ่คุณเลือก Preview (แสดงตัวอยาง) บน Copy
Menu (เมนูการทําสําเนา) หรือเมือ่คุณใชคุณสมบัติการตัดเพ่ือระบพ้ืุนที่เฉพาะ
ของตนฉบบัที่จะทําสําเนา

วธิกีารดูตวัอยางสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนทูาํสาํเนา

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

ตองการอยางถูกตอง
3. กด  เพ่ือเลือก Preview (แสดงตัวอยาง) จากน้ันจึงกด ตกลง

ภาพบนจอแสดงผลจะแสดงวิธีการพิมพสําเนา
4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือดูหนาตัวอยางแลวจึงเริ่มทํา

สําเนา

การเปลีย่นการตัง้คาทาํสําเนาสาํหรบังานปจจบุัน
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาทําสําเนาของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับงาน
ทําสําเนาไมวาจะเปนงานใด

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดจํานวนสําเนา
• การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา
• กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
• การเปลี่ยนความเร็วในการทําสําเนาหรือคุณภาพของสําเนา
• การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

การกาํหนดจาํนวนสาํเนา
ทานสามารถกําหนดจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพไดโดยใชตัวเลือก Copies
(สําเนา) ทีแ่ผงควบคุมหรือดวยการเลือกตัวเลือกทีเ่หมาะสมในซอฟตแวร
แอพพลิเคชันของทาน

วธิตีั้งคาจาํนวนสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

5. กด  เพ่ือเลือกจํานวนสําเนาไดไมเกินสงูสุดทีก่ําหนดไว
(จํานวนสําเนาสูงสดุจะตางกันไปตามรุน)

6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

การกาํหนดขนาดกระดาษสาํเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

ใหดูตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดการตั้งคาขนาดกระดาษตามกระดาษที่ใสอยู
ในถาดปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร กระดาษอเนกประสงค หรือ
กระดาษธรรมดา

8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษหัวจดหมาย 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10x15 cm (10x15 ซม.)

4x6 inch (4x6 นิ้ว)

8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว)

A4
L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

2L (เฉพาะญี่ปุนเทานั้น)

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

Mutsugiri (เฉพาะญี่ปุนเทานั้น)

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

แผนใส 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4
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กาํหนดประเภทกระดาษทาํสาํเนา
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษใน HP All-in-One ได การตั้งคาดี
ฟอลตประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาน้ันเปน Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่ง
จะทําให HP All-in-One ตรวจจับประเภทกระดาษที่อยูในถาดปอนกระดาษ

วธิกีารตั้งคาประเภทกระดาษของสาํเนา
1. กด เมนทูาํสาํเนา

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

เมนู Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม

โปรดดูตารางตอไปน้ี เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Bright White Paper Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

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

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

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

Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo (ภาพถายทั่วไป)

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

HP Premium Paper Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Glossy)

Brochure Glossy (โบรชวัรแบบมนั)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Matte)

Brochure Matte (โบรชัวรแบบดาน)

HP Premium หรือ Premium Plus Inkjet
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

แผนใสอื่นๆ Transparency (แผนใส)

Plain Hagaki Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

Glossy Hagaki Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

Advanced Photo Paper Advanced Photo (ภาพถายขั้นสูง)

4. กด ตกลง

การเปลีย่นความเรว็ในการทาํสาํเนาหรอืคณุภาพของสาํเนา
HP All-in-One มตัีวเลือกส่ีตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและคุณภาพในการ
ทําสําเนาดังนี้

• Maximum Resolution (ความละเอียดสูงสุด) จะใหคุณภาพงานพิมพที่
สูงที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท Maximum Resolution (ความ
ละเอียดสูงสุด) ทําสําเนาไดชากวาการตั้งคาคุณภาพอื่น

• Best (ดีที่สุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาท่ีดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และขจัดแถบ (เสน) ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดีที่สุด)
จะทําสําเนาไดชากวาการตั้งคาคุณสมบติัแบบ Normal (ธรรมดา) หรือ
Fast (ดวน)

• Normal (ธรรมดา) ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาที่แนะนํา
สําหรับการทําสําเนาสวนใหญของทาน Normal (ธรรมดา) จะทําสําเนาได
เร็วกวา Best (ดีที่สุด) และเปนการต้ังคาดีฟอลต

• Fast (ดวน) ทําสําเนาไดเร็วกวาการต้ังคาแบบ Normal (ธรรมดา) หากตน
ฉบับเปนขอความ คุณภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ
Normal (ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การตั้ง
คาแบบ Fast (ดวน) จะชวยประหยัดนํ้าหมกึ และชวยยืดอายุการใชงานตลับ
หมกึพิมพของทานได

การเปลีย่นคุณภาพการทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

การปรบัความสวางและความเขมของสาํเนา
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
คมชัดของสําเนาที่ทานทําข้ึนได
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การปรบัระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

• กด  เพ่ือทําใหสําเนาเขมข้ึน
• กด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้น

6. กด ตกลง

การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทาํสําเนา
เมือ่ทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่ทํา
สําเนาอยูในขณะนั้นเทาน้ัน หากตองการใหคาการทําสําเนามีผลตองานทําสําเนา
ในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถบนัทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได

การตัง้คาดฟีอลตการทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทําสําเนาตามท่ีจําเปน
2. กด เมนทูาํสาํเนา

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

กด ตกลง
เมนู Set As New Defaults (ต้ังเปนคาเร่ิมตนใหม) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Yes, change defaults (ใช เปลี่ยนคาเริ่มตน) แลวจึง
กด ตกลง

หมายเหตุ คาที่ทานกําหนดไวที่น่ีจะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทา
นั้น โดยจะไมมกีารปรับคาในซอฟตแวร ทานสามารถบันทึกคาที่ใชบอยได
โดยใชซอฟตแวรท่ีทานติดต้ังดวย HP All-in-One

การทาํสําเนาชนิดพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานทําสําเนามาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษไดดวย เชน การทําสําเนาภาพถายแบบไรขอบและการปรับ
ขนาดตนฉบบั
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาท่ีกําหนดเอง
• การตัดตนฉบบั
• การเวนระยะขอบดานซาย
• การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา

การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบ
เพ่ือไดคุณภาพที่ดีท่ีสุดเมื่อทําสําเนาภาพถาย ใหใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม. ในถาดกระดาษภาพถายและปลีย่นการตั้งคาสําเนาใหเปนประเภทท่ีถกู
ตองตามประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคมุ
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย

2. วางภาพถายตนฉบบัควํ่าลงที่มมุขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมมุดานหนาของ
กระจก ตามคําแนะนําท่ีระบไุวบนขอบกระจก

3. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี
HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบบัแบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษท่ีมีแถบลงในถาดกระดาษภาพถาย ทาน
สามารถดึงแถบออกจากสําเนาภาพถายเมื่อหมึกพิมพแหงแลว

เคลด็ลบั หากสําเนาที่ไดมขีอบ ใหกําหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo แลวลองทําสําเนาอีกครั้ง
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.” ในหนา 46
• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 108

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

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

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

หมายเหตุ ในการปรับขนาดตนฉบับโดยไมเปลี่ยนสัดสวนหรือครอบตัดสวน
ขอบ HP All-in-One อาจทําใหเกิดขอบขาวที่มขีนาดไมเทากันรอบๆ ขอบ
กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

5. กด  เพ่ือเลือก Fit to Page (พอดีหนา) แลวจึงกด ตกลง

การปรบัขนาดตนฉบบัโดยใชคาทีก่าํหนดเอง
ทานสามารถใชคาท่ีกําหนดเองเพื่อยอหรอืขยายสําเนาเอกสาร

การตั้งขนาดแบบกาํหนดเองจากแผงควบคมุ
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

เมนู Custom 100% (กําหนดเอง 100%) จะปรากฏขึ้น
6. กด  หรือ  เพ่ือเลือกจํานวนเปอรเซน็ตในการยอหรือขยายสําเนา

(จํานวนเปอรเซน็ตตํ่าสุดหรือสงูสุดในการปรับขนาดสําเนาจะแตกตางกัน
ไปตามรุน)

7. กด ตกลง

การตดัตนฉบบั
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถ
ใชคุณสมบัติการตัดเพ่ือระบุพ้ืนท่ีเฉพาะของตนฉบบัที่จะทําสําเนา

การตัดสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนทูาํสาํเนา

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

ตองการอยางถูกตอง
3. กด  เพ่ือเลือก Crop (ครอบตัด) จากนั้นจึงกด ตกลง

หนาจอ Crop (ครอบตัด) จะปรากฏขึ้น
4. กดลูกศรบนแผนกําหนดทิศทางเพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปตรงมุมซายบนท่ีคุณ

ตองการเริ่มตัด แลวจึงกด ตกลง
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5. กด  และ  เพ่ือเลื่อนเคอรเซอรไปตรงมมุขวาลางของบริเวณที่ตัด แลวจึง
กด ตกลง
HP All-in-One แสดงภาพตัวอยางของถาดรับกระดาษออกที่คาดไวบนจอ
แสดงผล

6. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือดูหนาตัวอยางแลวจึงเริ่มทํา
สําเนา

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

หมายเหตุ เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ Margin Shift (เวนขอบ) ภาพที่อยูทาง
ดานขวาของสําเนาอาจถูกตัดออกไป

การเวนระยะขอบกระดาษสําหรบัสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

เมนู Margin Shift (เวนขอบ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) จากนั้นจึงกด ตกลง
5. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนา

การปรบัปรงุคณุภาพของสาํเนา
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความที่เปนสีดําใหคมชัดข้ึน หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสีออนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

การเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกที่เปนคาเริ่มตน ใชการเพิ่ม
คุณภาพ Mixed (ผสม) เพ่ือทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบบัสวนใหญคมชัด
ข้ึน คุณสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนที่อาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน
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ถาเกิดเหตุการณใดตอไปนี้ ใหปดการเพิ่มคุณภาพของ Text (ขอความ) โดยการ
เลือก Photo (ภาพถาย) หรือ None (ไมระบุ)
• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
• มเีมด็ตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทาํสาํเนาเอกสารที่ไมชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

การทาํสาํเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกนิไป
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกบัขอบดานหนาของกระจก

วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด เมนทูาํสาํเนา

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

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

หยดุการทาํสําเนา

การหยดุทาํสาํเนา
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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11 การพมิพรายงานและแบบฟอรม
HP All-in-One ใหคุณพิมพรายงานการทดสอบเครื่องได คุณสามารถสั่งพิมพ
แบบฟอรมตางๆ ได เชน กระดาษที่มีเสนตารางและรายการตรวจสอบ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การพิมพแบบฟอรม

พิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ รายงานน้ีใหขอมูลที่มปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับบรรจุหมึกดวย

การพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) แลวจึง

กด ตกลง
HP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึง่แจงขอมลูดังตอไปนี้:
• ขอมลูผลติภณัฑ: ไดแก หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภณัฑ และขอมลู

อื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภณัฑ
• ขอมลูการตรวจสอบ: รวมถึงหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร
• ขอมลูระบบจายหมกึพิมพ: แสดงระดับหมกึโดยประมาณของตลับบรรจุ

หมึกแตละอัน สถานะของตลับบรรจุหมกึ วันที่ใสตลับบรรจุหมึกแตละ
อัน และวันที่ที่ตลับบรรจุหมึกนั้นๆ จะหมดอายุ

• รปูแบบของคณุภาพงานพมิพ: แสดงบล็อกสีทั้งหก ซึง่หมายถึงตลับ
บรรจุหมกึแตละอันที่ติดต้ังไว หากบล็อกสีตางๆ มีสีเรียบสม่ําเสมอ แสดง
วาไมมปีญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ หากบล็อกสีมีเสนริ้วหรือบางบล็อก
หายไป ใหทําความสะอาดหัวพิมพตามข้ันตอนทีอ่ธิบายไวใน “การทํา
ความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127 หากบล็อกสียังมปีญหาหลังจากทํา
ความสะอาดหัวพิมพแลว ใหทําการปรับตําแหนงเครื่องพิมพตามข้ัน
ตอนที่อธิบายไวใน “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 126 หากยังเกิด
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ปญหาที่บล็อกสี หลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนงแลว โปรดติด
ตอฝายบริการลูกคาของ HP

• บนัทกึการทาํงาน: มขีอมลูที่อาจตองใชในการวินิจฉัย หากคุณตองติด
ตอฝายบริการลูกคาของ HP

การพิมพแบบฟอรม
HP All-in-One ประกอบดวยแมแบบในตัวท่ีทําใหคุณพิมพแบบฟอรมทั่วไป
ได เชน กระดาษสมุดบันทึกที่มีเสนตารางแบบแคบหรือกวาง กระดาษกราฟ
รายการตรวจสอบ และแผนโนตดนตร ีลงบนกระดาษธรรมดาขนาด letter หรือ
A4

การพมิพแบบฟอรมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา

เมนู ตัง้คา จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมดุจด

ที่พิมพได) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมุดจดท่ีพิมพได)
จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือกแบบฟอรมที่คุณตองการพิมพ แลวกด ตกลง
5. กด  หรือ  เพ่ือใสจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพ แลวกด ตกลง
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12 การบาํรงุรกัษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจดัฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนาและ
งานสแกนสะอาด ทานตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ทําความสะอาดหัวพิมพ หรือ
ปรับตําแหนงเครื่องพิมพเปนระยะ หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรักษา
เคร่ือง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบรูณ โปรดปฏบิัติตามขั้น
ตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การดูแลตลับบรรจุหมึก
• การลดการใชพลังงานเมือ่ปด HP All-in-One
• ระบบสงเสียงเพื่อการดูแลรักษาเครื่องดวยตนเอง
• ปดเครื่อง HP All-in-One

การทาํความสะอาดเครือ่ง HP All-in-One
ทานจําเปนตองทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย

เคลด็ลบั คุณสามารถซื้อชุดทําความสะอาดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ
อิงคเจ็ตและ All-in-Ones (Q6260A) ที่จัดเตรียมทุกอยางที่จําเปนเพ่ือทํา
ความสะอาดอุปกรณ HP ของคุณไดอยางปลอดภยั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
โปรดไปท่ี: www.shopping.hp.com/accessories-store/printer

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดกระจก
• การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
• การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก

การทาํความสะอาดกระจก
รอยนิ้วมือ รอยเปอน เสนผม และฝุนบนผิวกระจกจะมีผลตอประสิทธิภาพและ
ความถูกตองของคุณสมบัติการทําสําเนาและการสแกน
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การทาํความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ํายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซนิ หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสยีหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบนกระจก
4. เปดเคร่ือง HP All-in-One

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูทีแ่ผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ําสบูออนๆ และ

นํ้าอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝาปด

3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวงั อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกดิรอยขีด
ขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกคร้ังเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวงั ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอกของ
HP All-in-One ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได
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การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One อยา
วางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเคร่ือง HP All-in-One

ขอควรระวงั หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอล

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึเพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึเมือ่
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับ
บรรจุหมกึ

หมายเหตุ HP All-in-One สามารถตรวจจับระดับหมกึไดเฉพาะหมึก HP
ของแทเทาน้ัน ระดับหมกึในตลับบรรจุหมกึที่มีการเติมหรือใชในอุปกรณอื่น
อาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่ง
เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่
เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Display Ink Gauge (แสดงมาตรวัดระดับหมึก) แลวจึง

กด ตกลง
HP All-in-One จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณของตลับบรรจุหมึกทั้งหมดที่ติดต้ังอยู

การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ 121
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4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครื่องมือ)

วธิกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

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

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

เคลด็ลับ ทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมกึหรือไม

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117

การดแูลตลบับรรจหุมึก
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP All-in-One คุณตอง
ปฏบิัติตามข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่จอแสดงผล

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
• จัดระบบเครื่องพิมพ
• การทําความสะอาดหัวพิมพ
• การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

การเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ

บท 12
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หมายเหตุ ถาทานจะติดต้ังตลับบรรจุหมึกใน HP All-in-One เปนครั้งแรก
ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องเทาน้ัน หมึกในตลับ
บรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพในการติดต้ัง
ครั้งแรก

หากทานยังไมมีตลับบรรจุหมกึสํารองสําหรับ HP All-in-One ทานสามารถสั่ง
ซื้อตลับบรรจุหมึกได โดยไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว
ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของทาน แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หากตองการเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนําตลบับรรจุหมกึสีดําออกจากเครื่อง ใหดันสลักดานซายสุดข้ึน

การดูแลตลับบรรจุหมึก 123
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หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีน้ําเงนิออน (ฟา) สีนํ้าเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวท่ีตองการในสวนกลางของเครื่อง

1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดํา

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

4. ดึงตลับบรรจุหมกึออกจากชองใสโดยใหเขาหาตัวคุณ เพ่ือถอดตลับหมกึออก
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5. นําตลับบรรจุหมึกตลับใหมออกจากกลอง จับตัวตลับตรงที่จับ เลื่อนตลับใส
เขาไปในชอง
จับคูสีและรูปแบบของตลับบรรจุหมึกใหตรงกับสีและรูปแบบบนแครตลับ
หมกึพิมพ

6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาท่ีแลว

7. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจหุมกึแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมกึตลับบรรจุหมึก

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 133

การดูแลตลับบรรจุหมึก 125
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จดัระบบเครือ่งพมิพ
HP All-in-One จะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมติัเมื่อคุณติดต้ังตลับบรรจุ
หมึกระหวางการติดต้ังครั้งแรก HP All-in-One ยังปรับตําแหนงหัวพิมพ
ระหวางการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใช
คุณสมบัตินี้เมือ่รายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในบล็อกสี

ถายังมปีญหาดานคุณภาพการพิมพหลังจากปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพแลว ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ หากยังพบปญหาคุณภาพในการพิมพหลังจากการปรับ
ตําแหนงและทําความสะอาด โปรดติดตอศูนยบริการของ HP

การปรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุ
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตัง้คา

เมนู ตัง้คา จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ)แลวจึงกดตกลง

เมนู Tools (เคร่ืองมือ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพ่ือเลือก Align Printer (ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ)แลวจึงกดตกลง
5. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตรวัด

ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป
ขอความแสดงความสําเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวท่ียัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ัน ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

6. กด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ

บท 12
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การปรบัตําแหนงเครือ่งพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เคร่ืองพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณน้ี)

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

HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127

การทาํความสะอาดหวัพมิพ
ทําตามขั้นตอนนี้เมือ่รายงานการทดสอบเครือ่งแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวใน
บล็อกสี หามทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉดีหมึกสั้นลง

วธิีทาํความสะอาดหวัพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา
3. กด  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลือก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ) แลวจึงกด

ตกลง
เคร่ือง HP All-in-One จะทําความสะอาดหัวพิมพและพิมพหนาเอกสารที่
ทานสามารถนํากลับมาใชใหมหรือท้ิง

การดูแลตลับบรรจุหมึก 127
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การทาํความสะอาดหัวพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
4. คลิก Clean the Print Head (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
5. ปฏบิัติตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่คุณพอใจ จากน้ันคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
ถาคุณภาพงานพิมพยังไมดีหลังจากท่ีทําความสะอาดหัวพิมพ ใหลองปรับ
ตําแหนงเครื่องพิมพ หากยังพบปญหาในการพิมพหลังจากทําความสะอาด
และปรับตําแหนงแลว กรุณาติดตอศูนยบริการของ HP

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 126

การทาํความสะอาดแถบตลบับรรจหุมกึ
ทําความสะอาดแถบสีทองแดงบนตลับบรรจุหมกึหากมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึ
ทั้งหมดแลวมีขอความปรากฏบนจอแสดงผลแจงวาตลับหมึกหายไปหรือชํารุด
เสียหาย

กอนทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก ใหถอดตลับบรรจุหมกึออก และตรวจ
สอบวาไมมอีะไรติดอยูบนแถบตลับบรรจุหมึกหรือชองใสตลับบรรจุหมึก แลวจึง
ใสตลับบรรจุหมกึเขาไปใหม หากคุณยังไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมกึหาย
หรือเสียหาย ใหทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ หากยังไดรับขอความหลัง
จากทําความสะอาดแถบสัมผัสแลว แสดงวาคุณจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
ใหนําตลับบรรจุหมกึนั้นออกมาดูระยะสิ้นสุดการรับประกันท่ีดานลาง หากยังไม
ถึงวันส้ินสุดการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับตลับบรรจุ
หมึกสําหรับเปลี่ยนใหม
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คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปน้ี

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมีสารปนเปอนท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับบรรจุหมกึได)

ขอควรระวงั หามใชนํ้ายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับบรรจุหมึก นํ้ายาเหลานั้นอาจทําใหตลับบรรจุหมึกหรืออ
HP All-in-One เสียหาย

วธิีทาํความสะอาดแถบตลบับรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว
2. ยกฝาครอบตลับหมึกพิมพข้ึน
3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมกึที่คุณตองการทําความสะอาด แลวดัน

สลักข้ึน

หมายเหตุ หามนําตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับ
ใหนําตลับบรรจหุมกึออกจากเครือ่งเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาวาง
ตลับบรรจุหมกึไวภายนอกเครื่อง HP All-in-One นานกวา 30 นาที

4. ตรวจสอบแถบตลับบรรจหุมกึวามหีมกึหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในนํ้ากลั่น และบีบน้ําให

ผาเปยกหมาดๆ

หมายเหตุ จับดานขางของตลับบรรจุหมึก หามสัมผัสแถบสีทองแดงดวย
มอืหรือสิ่งอืน่ใดนอกเหนือจากผายางหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลี

6. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง
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7. ใสตลับบรรจุหมกึเขาไปในชองแลวกดสลักสีเทาจนกวาจะไดยินเสียง
คลิกเมื่อเขาที่

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับบรรจุหมึกอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122
• “ขอมลูการรับประกันตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 215

การขจดัหมกึออกจากผวิหนงัและเสือ้ผา
ปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผิว การขจดั

ผิวหนัง ลางบริเวณน้ันดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชน้ําเย็นทุกครั้งในการขจัดหมกึออกจากเสื้อผา น้ําอุน
หรือน้ํารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเน้ือผาได

การลดการใชพลังงานเมื่อปด HP All-in-One
เมื่อปด HP All-in-One จะยังคงมีการใชพลังงานในปริมาณหนึ่งอยู การใช
พลังงานสามารถลดลงไดโดยการเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด

หมายเหตุ เมื่อ HP All-in-One อยูในสถานะสแตนดบาย/ปด เครื่องจะใช
เวลาในการกลบัมาเปดใหมนานกวาปกติ

การเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด
▲ ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา HP All-in-One จะปด

ระบบสงเสียงเพือ่การดแูลรกัษาเครือ่งดวยตนเอง
HP All-in-One จะมีเสียงเครื่องยนตทํางานหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําการดูแลรักษา
การทํางานตางๆ เชน การเติมหมึกในอุปกรณหัวพิมพหรือการทําความสะอาดหัว
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พิมพ นี่จัดวาเปนการทํางานโดยปกติและมคีวามจําเปนเพ่ือให HP All-in-One
ผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพดีท่ีสุด

ขอควรระวงั ขอความบนจอแสดงผลจะแจงใหทานทราบวา เครื่อง
HP All-in-One กําลังทําการดูแลรักษา หามถอดปลั๊กของอุปกรณน้ีในชวง
เวลานี้

ปดเครือ่ง HP All-in-One
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP All-in-One คุณตองปดเครื่องใหถูก
ตองโดยใชปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP All-in-One ดวยการดึงปลั๊ก
ไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม

ปดเคร่ือง HP All-in-One 131
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13 รานคาผลติภณัฑหมกึพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับบรรจุหมกึ โปรดดูไดที่เอกสารประกอบที่มากับ
HP All-in-One ทานยังสามารถใชซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือคนหาหมายเลขสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมท้ังหมดได ทาน
สามารถสั่งซื้อตลับบรรจุหมกึทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ ทานยัง
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซือ้
ตลับบรรจุหมกึใหมที่ถูกตองสําหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับบรรจุ
หมกึได

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

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภมูิภาค ในกรณีที่ไมมีใหบริการในประเทศ/ภมูภิาคของทาน โปรด
ติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับบรรจุหมกึจากผูจัดจําหนายของ HP ในทอง
ถิ่นของทาน

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

เดสกท็อปของคุณเพื่อเช่ือมตอกับ HP SureSupply คุณจะเห็นรายการ
ผลิตภณัฑ HP ของแทที่ใชรวมกับอุปกรณของคุณได รวมทั้งตัวเลือกตางๆ
เพ่ือใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่คุณตองการไดอยางสะดวก (ตัวเลือกจะแตกตาง
กันไปตามแตละประเทศ/ภูมภิาค)
หากคุณลบไอคอนนี้จากหนาจอเดสกท็อป ใหคลิกเมนู Start (เริ่มตน) ช้ี
เลือกโฟลเดอร HP แลวคลิก Shop for Supplies (รานคาผลิตภัณฑ HP)

รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ 133
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การสัง่ผลติภณัฑการพิมพของ HP ผาน HP Solution Center
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

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

บรรจุหมกึ)
หมายเลขการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซือ้ออนไลน)
HP จะสงขอมลูเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภณัฑ ระดับหมกึพิมพท่ีกําหนดใหกับผูจัดจําหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่คุณตองการจะมกีารเลือกไวลวงหนาแลว คุณสามารถเปลี่ยน
จํานวน เพ่ิมหรอืลบรายสินคาออก และชําระเงนิ

บท 13
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14 การแกไขปญหาเบือ้งตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• คําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
• การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• ขอผิดพลาด

คาํแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• การแกปญหากระดาษติด

ปญหาดานการสือ่สารผานการเชือ่มตอ USB 

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของเครือขาย โปรดดู “การ
แกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 150 สําหรับขอมูลปญหา
การสื่อสารที่เกี่ยวของกับการดหนวยความจํา โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกบัการดหนวยความจํา” ในหนา 174
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หาก HP All-in-One และคอมพิวเตอรมกีารเช่ือมตอดวย USB และไมมีการสื่อ
สารกันและกัน ใหปฏิบติัดังตอไปนี้

• การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม
เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย
ไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนนดีแลว กด
ปุม เปด เพ่ือเปดเคร่ือง HP All-in-One

• ตรวจเช็คสาย USB หากคุณใชสายเคเบลิเสนเกา เครื่องอาจทํางานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบลิเขากับผลติภัณฑอ่ืนเพ่ือดูวาสาย USB ใชงานไดหรือ
ไม หากคุณประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบ
วาสายเคเบลิไมยาวเกินกวา 3 เมตร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหนึ่ง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว หลังจาก
เช่ือมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหม
อีกครั้ง

• หากคุณตอเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตองตรวจดูวา
ไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยัง
คอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร คุณอาจตองถอดสายของผลิตภณัฑรุน
เกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน
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• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจาก
ที่ทําการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
เคร่ือง HP All-in-One แลวเปดใหม

• หากจําเปน ใหนําซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP All-in-One ออก แลวติด
ต้ังอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 147

ขอมลูเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพิมพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมกึ HP และใหมคุีณภาพการ
พิมพสม่ําเสมอ

• ติดต้ังตลับบรรจุหมกึตามวันท่ีหรือกอนวันที่ ติดต้ังภายใน ซึ่งพิมพอยูบนซอง
บรรจุตลับหมกึ

• เก็บตลับบรรจุหมกึทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา จน
กวาจะใชงาน

• ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด ที่อยูบนอุปกรณ หามปดเคร่ือง
โดยปดสวิตชที่ปลั๊กพวง หรือดึงปลั๊กออกจาก HP All-in-One ถาคุณปด
HP All-in-One ไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตําแหนงที่ถูกตอง

• จัดเก็บตลับบรรจุหมึกไวที่อุณหภูมหิอง (15.6 -26.6C หรือ 60-78F)
• HP ขอแนะนําวาคุณไมตองนําตลับบรรจุหมึกออกจาก HP All-in-One จน

กวาจะมีตลับบรรจุหมกึใหมสํารองพรอมติดต้ัง
หากคุณจัดสง HP All-in-One ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดอุปกรณแลว
โดยกดปุม เปด เพ่ือปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี้ ตองแนใจดวยวาไมได
ถอดตลับบรรจุหมึกออก การกระทําเชนนั้นจะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซมึ
ออกจากชุดหัวพิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพเมือ่คุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทํา

ใหตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมกึอยางระมดัระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือ

จบัอยางไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกิดปญหาการพิมพช่ัวคราว
ได

ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ
HP All-in-One ถูกออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดดีกับกระดาษเกือบทุกประเภท
ทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซือ้ในปริมาณมาก หาประเภทกระดาษที่ใช
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งานไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบมาเพื่อใหไดงาน
พิมพคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้ ใหปฏบิัติตามขอแนะนําเหลานี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป ที่มีเนื้อกระดาษมนั หรือท่ียืดงาย กระดาษดัง
กลาวอาจถูกดึงเขาทางชองกระดาษอยางผิดปกติ ทําใหเกิดปญหากระดาษ
ติด

• ควรเก็บสื่อภาพถายในบรรจุภัณฑเฉพาะภายในถุงพลาสติกที่ปดซ้ําไดและ
วางบนพื้นเรียบในที่แหงและเย็น เมื่อพรอมจะพิมพงานแลว ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ทานต้ังใจจะใชออกมาในทันที เมื่อพิมพเสร็จแลว ใหใสกระดาษ
ภาพถายที่ไมใชกลับเขาถุงพลาสติก

• ควรจับที่ขอบของกระดาษภาพถายเสมอ เพราะรอยนิ้วมือบนกระดาษภาพ
ถายอาจลดคุณภาพงานพิมพ

• หามใชกระดาษที่มเีน้ือหาเกินไป เพราะจะทําใหพิมพรูปภาพหรือขอความ
ออกมาไมถูกตอง

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดทเดียวกัน

• เก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือในหนังสือสําหรับจัดเก็บ
เพ่ือปองกันไมใหสีไหลซึมเมือ่เวลาผานไปเพราะความชื้นสูง ใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus เพ่ือใหงานพิมพที่ดีที่สุด

การแกปญหากระดาษตดิ
ถา HP All-in-One มกีระดาษติด ใหตรวจสอบอุปกรณเสริมในการพิมพสอง
ดาน

การนาํกระดาษทีต่ิดออกจากอปุกรณเสรมิในการพมิพสองดาน
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ใหกดลงที่แท็บทางดานซายและดานขวาของอุปกรณเสริมในการพิมพสอง

ดาน นําอุปกรณเสรมิในการพิมพสองดานออกโดยการดึงออกจาก
HP All-in-One

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษท่ีติดออกทางดานหนาของ
HP All-in-One อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติด
ออกจากอุปกรณการพิมพสองหนาของ HP All-in-One เสมอ
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษท่ีติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

4. หากนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหทําตามขั้นตอนที ่5
หากยังนํากระดาษที่ติดออกมาไมได ใหทําตามขั้นตอนดังน้ี:
a. เปดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานโดยการดึงแท็บข้ึน
b. นํากระดาษออกจากดานในของอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
c. ปดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานโดยการกดแท็บลงไปจนกระทั่ง

ล็อคเขาที่
5. เปลี่ยนอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน คอยๆ ดันอุปกรณเสริมในการ

พิมพสองดานจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง
6. เปด HP All-in-One แลวจึงกด ตกลง เพ่ือดําเนินงานปจจุบันตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตดิตั้งฮารดแวร
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ HP All-in-One
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมือ่เช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถา
ทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมคํีาสั่งปรากฏบนหนา
จอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

วธิีการแกปญหาเบือ้งตนสาํหรบัปญหาทั่วไปเรือ่งการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)
3. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
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4. ปด HP All-in-One รอหน่ึงนาที แลวรีสตารทเคร่ือง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เครื่อง HP All-in-One ไมทํางาน
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม

กับคอมพิวเตอร
• จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง
• การวัดคาท่ีไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม
• ฉนัไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตําแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว
• เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
• ฉนัไดรับขอความบนหนาจอวามกีระดาษติดหรือหัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง

เครือ่ง HP All-in-One ไมทาํงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากบั HP All-in-One และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับทีต่อสายดิน
ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปล๊ักพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับท่ีตอสายดิน

• หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงาน
อยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP All-in-One เขากับเตารับที่ตอ
สายดินโดยตรง

• ตรวจสอบตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมปีญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับที่มสีวิตช ใหตรวจดูวา
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมปีญหา

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

วธิแีกไข: เครื่อง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม เปด
เร็วเกินไป กดปุม เปด หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให
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HP All-in-One เปดเครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลาน้ี ทาน
อาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวงั ถา HP All-in-One ยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามี
ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปล๊ัก HP All-in-One ออกจากเตา
รับ และติดตอ HP โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค จากน้ันใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลเกี่ยวกบัการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยังมปีญหาในการใช HP All-in-One รวมกบั
คอมพวิเตอร

สาเหตุ: มีการเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เช่ือมตอสาย USB กอนที่จะมขีอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึง่มากับเครื่อง
HP All-in-One กอนที่จะเช่ือมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One
ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหน่ึงของสาย USB เขาที่ดาน
หลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเคร่ือง HP All-in-One
ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One
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จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ: คุณอาจเลือกภาษาไมถูกตองเมือ่ต้ังคา HP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คา
กําหนด) ไดตลอดเวลา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 17

การวดัคาทีไ่มถกูตองจะแสดงทีเ่มนูบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ

สาเหตุ: คุณอาจเลือกประเทศ／ภูมภิาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา
HP All-in-One ประเทศ／ภมูิภาคที่คุณเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาด
กระดาษที่ปรากฏบนหนาจอ

วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาประเทศ／ภูมิภาคไดจากเมนู
Preferences (คากําหนด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 17

ฉนัไดรบัขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว

สาเหตุ: บรรจุกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ (เชน กระดาษสี
กระดาษที่มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท)

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/support เมือ่
เคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ／ภูมภิาคของคุณ แลวคลิก Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดาน
เทคนิค

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 126

เครือ่ง HP All-in-One ไมพมิพงาน
สาเหตุ: HP All-in-One และคอมพิวเตอรไมมกีารสื่อสารกันและกัน
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วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP All-in-One และ
คอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

สาเหตุ: เพราะอาจมีปญหากับตลับบรรจุหมึกหน่ึงตลับหรือมากกวา

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมกึติดต้ังอยางถูกตองและมหีมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การดูแลตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากบัเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One อาจไมมีกระดาษ
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

ฉนัไดรบัขอความบนหนาจอวามกีระดาษตดิหรอืหัวพิมพมสีิ่งกดีขวาง

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก แลวปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอแสดง
ผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพ

วธิแีกไข: อาจมีวัสดุหีบหออยูภายใน HP All-in-One ปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางชุด
หัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง
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ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนิน
การตอ

วธิกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการตดิตัง้ซอฟตแวร
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังซอรฟแวร HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิด

ข้ึน
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นตํ่าปรากฏขึ้น
• มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
• ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart

เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพวิเตอรแลว ไมมอีะไรเกดิขึ้น

สาเหตุ: การติดต้ังไมรันโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ังได
ดวยตนเอง

การเริม่การติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ไปที่เมนู  Start (เริ่มตน) บน Windows แลวคลิก Run (เปดใชงาน)
2. ในกรอบโตตอบ Run (รัน) ใหปอน d:\setup.exe แลวคลิก OK

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของทานไมไดระบุเปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษร
ของไดรฟที่เหมาะสม

หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่าํปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร
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มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชื่อมตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพ่ือระบุวาการเชื่อม
ตอ USB เสร็จเรียบรอยแลว เครื่องหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ
USB ลมเหลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบวา HP All-in-One เปดอยู แลวลองเชื่อมตอ USB
อีกครั้ง

การลองเชือ่มตอ USB อกีครัง้
1. ถอดปลั๊กไฟ HP All-in-One ออก จากน้ันเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเช่ือมตออีกครั้ง หากยังใชงานไมได
ใหทําข้ันตอนตอไป

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

ในพอรต USB อ่ืน
• หามเชื่อมตอสาย USB เขากับแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาสาย USB ตองมคีวามยาวไมเกิน 3 เมตร
• หากที่เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณมีสาย USB ตออยูหลายสาย คุณ

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 147
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ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึ้น

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

วธิแีกไข: พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้น ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด ทาน
อาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ
แอพพลิเคชันไฟล HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียู
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 147

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
C6200 All-in-One series แลัวคลิก Product Registration (การลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ)

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียูเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือม

ตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบรูณ

2. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Photosmart
C6200 All-in-One series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)
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3. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ใน
ไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา
จอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมใีหในคูมอืการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ
HP All-in-One

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอร
ของทาน

8. กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเคร่ือง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบรูณ

9. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่2

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

1. บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) Settings (การตั้ง
คา) Control Panel (แผงควบคุม)

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP Photosmart All-In-One Driver Software (ซอฟตแวร

ไดรเวอร HP Photosmart All-In-One) แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

บท 14

148 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



6. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมอืการติดต้ังที่มาพรอม
กับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมนู Start
(เริ่มตน) ของ Windows

1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
4. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรีสตารท
เคร่ืองคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. การเริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับ HP All-in-One อีกครั้ง
6. เลือก Install (ติดต้ัง)
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอืการติด

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของ

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอื

การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
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วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลาย
อีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One
แลวเปดใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครอืขาย
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครอืขายแบบใชสาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง
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เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
สาเหตุ: สายเคเบิล้ตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันอยางถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง
• สายเคเบลิระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลทีต่อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกบัอินเทอรเน็ต

ของ HP All-in-One (ถามี)

สาเหตุ: ต้ังคาการด Local Area Network (LAN) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ไดรับการติดต้ังไวอยางถูก
ตอง

การตรวจสอบการด LAN (Windows 2000 และ XP)
1. คลิกขวาท่ี My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
2. ในกรอบโตตอบ System Properties (คุณสมบติัของระบบ)

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

Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)
5. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

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

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

Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)
4. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

สาเหตุ: คุณไมมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู
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วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูหรือไม

วธิกีารตรวจดูวาทานเชื่อมตอเครอืขายอยูหรอืไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเธอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและดาน

ลางของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One ไฟสัญญาณจะระบสุิ่งตอไปนี้
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณ

เช่ือมตอกับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หาก
ไฟสัญญาณดานบนน้ีปดอยู แสดงวาไมมกีารเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับ
ขอมูลผานเครือขาย

วธิกีารสรางการเชื่อมตอเครอืขายทีท่าํงาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบลิจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา

ตเตอร หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. ถาการเชื่อมตอเสถียรดี ใหกดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด

HP All-in-One แลวปดเครื่องบนเราเตอรหรือฮับ เปดเราเตอรหรือ
ฮับกอน แลวกดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One

สาเหตุ: กอนหนานี้สามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย แต
ขณะนี้ไมเช่ือมตอ

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอร รอสอง
สามวินาที เปดเราเตอรกอน แลวจึงเปด HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเช่ือมตอกับเครือ
ขายเดียวกัน

วธิแีกไข: ลองเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูบน HP All-in-One
หากตองการหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27
• “การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)”

ในหนา 30
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หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: คุณไมมกีารเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอเครอืขายของทานทาํงานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเคร่ือง HP All-in-One

แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One
และกดปุมเดิมอีกคร้ังเพื่อเปดเครื่อง นอกจากนี ้ใหปดไฟบนเราเตอร
หรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา
เตอร หรือฮับวามกีารเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายที่มี
สายเคเบลิอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหตุ: สายเคเบิล้ตางๆ ไมไดเช่ือมตอกันอยางถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิ้ลตางๆ ตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาเช่ือมตอกนั
อยางถูกตอง:
• สายเคเบลิระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
• สายเคเบิ้ลระหวางฮับหรือเราเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
• สายเคเบิ้ลทีต่อไปยังและมาจากโมเด็มหรือการเชื่อมตอกบัอินเทอรเน็ต

ของ HP All-in-One (ถามี)

สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมให HP All-in-One ของคุณเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวรีบตูเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรช่ัวคราว แลวติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One อีกครั้ง คุณสามารถเปด
ใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้ง
หลังจากการติดต้ังเสร็จส้ินแลว ถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล
คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
แลวรีบตูเครื่องคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟรวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ัง
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ซอฟตแวร HP All-in-One อีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟ
รวอลลไดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลว ถาคุณยังเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้น
ปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-One เขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของ HP All-in-One จะถูกจํากัดระหวาง
การใช VPN

การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพิมพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดนี้และ
ปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออก
แบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตท่ีคุณกําลังพิมพอยูควบคูไปกับ
หมึก HP ของแท กระดาษ HP และหมกึ HP ไดรับการออกแบบมาเฉพาะ
เพ่ือทํางานรวมกันเพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูง

• เปล่ียนตลับบรรจุหมกึที่เติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับบรรจุหมกึของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสําหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ”
ในหนา 56 และ “เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 40

• สัง่พิมพและประเมนิผลรายงานการทดสอบเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง”
ในหนา 117
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ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามขีอบกพรอง ใหปฏบิติัดังตอไปนี้:
• ทําความสะอาดตลับบรรจุหมึกโดยอัตโนมติั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด

ดู “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• ถางานพิมพมบีรรทัดหายไป ใหทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก”
ในหนา 128

• ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมปีญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุ
อื่นๆ เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

สําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกเพิ่มเติม ใหเขาไปที่เว็บไซต HP
ที่ www.hp.com/support
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมกึพิมพเลอะหรือเปอน
• หมกึพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซึมเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารท่ีพิมพออกมามเีสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามสีีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารท่ีพิมพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบีย้ว
• หมกึพิมพกําลังพนละอองหมกึมากเกินไปบนกระดาษขณะพิมพภาพถาย
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

หมกึพิมพเลอะหรอืเปอน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:
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www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 126

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลหัวพิมพจนเกินไป

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

หมกึพมิพกระจายตัวไมทัว่ขอความหรอืภาพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 108
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 56

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสงูในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีท่ีสุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
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หากยังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 126

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุ
หมกึ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

ตดัขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนแบบกําหนดขนาดเอง
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วธิแีกไข: แอพพลิเคชันบางตัวของซอฟตแวรมีแบบอักษรท่ีกําหนดเองซึง่
มขีอบขุรขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา เชนเดียวกัน ถาทานตองการพิมพ
ขอความแบบ bitmap ขอความอาจมขีอบขรุขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา
ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType เพ่ือใหแนใจวา
HP All-in-One จะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เมื่อเลือก
แบบอักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType

งานพิมพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ดิสวนซึง่อยูใกลกบัทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพถายของคุณมีจุดสีฟา เทา หรือน้ําตาลพิมพอยูที่ดานลางของ
หนา

วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสงูในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีท่ีสุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

สซีมึเขาหากนับนงานพิมพ

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพหรือคุณภาพสําเนาถูกต้ังคาไวสูงเกินไป
สําหรับประเภทกระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพที่ตํ่าลงเพื่อลด
ปริมาณหมกึพิมพที่ใชในการพิมพหรือทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 58
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 109

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมนัลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุ
หมกึ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 126
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เอกสารทีพ่มิพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 44

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสงูในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพนั้นเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพที่ดีท่ีสุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมีปญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 126
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เอกสารทีพ่ิมพออกมามสีีซดีจางเกนิไปหรอืหมนเกินไป

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพน้ันเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพท่ีดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคาสําเนา Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) สําหรับ
HP All-in-One ถูกต้ังคาใหสวางเกินไป
วธิแีกไข: การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 109

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 108
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 56

สาเหตุ: การคัดลอกภาพท่ีมคุีณภาพต่ําเชนภาพถายจากหนังสือพิมพ จะทํา
ใหสําเนาของคุณมีเสนแถบ รอยแตก หรือเสนริ้ว ปญหาน้ีเรียกวารูปแบบ
moiré
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วธิแีกไข: ในการลดรูปแบบ moiré ใหลองนําแผนพลาสติกใสหนึ่งแผน
หรือมากกวาลงบนกระจก แลวจึงวางตนฉบับโดยหันดานที่จะพิมพคว่ําลงที่
ดานบนของแผนพลาสติกนั้น

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหคุณภาพสําเนาไมดีและทําใหเครื่องทํางานชา

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและดานหลังจากฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 119
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 120

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 127
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 126

เอกสารทีพ่มิพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลอืน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง
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วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 108
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 56

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
วธิแีกไข: ใสกระดาษคุณภาพสูงในถาดปอนกระดาษและพิมพภาพดวย
การตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด), Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) หรือ High Resolution (ความละเอียดสูง) หมั่นตรวจ
สอบวากระดาษที่คุณกําลังพิมพน้ันเรียบ เพ่ือใหไดผลการพิมพภาพท่ีดีที่สุด
ใหใชกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
หากยังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมนัลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

เอกสารทีพ่ิมพมลีกัษณะเปนริว้แนวตั้ง

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

เอกสารทีพ่ิมพออกมามลีกัษณะเอยีงหรอืบดิเบีย้ว

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 44

สาเหตุ: มีการใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: อุปกรณการพิมพสองหนาอาจติดต้ังไวไมแนนดีพอ

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณการพิมพสองหนาติดต้ังเขาที่ดาน
หลังของ HP All-in-One ไวแนนดีแลว

หมกึพมิพกาํลงัพนละอองหมกึมากเกินไปบนกระดาษขณะพมิพภาพถาย

สาเหตุ: การที่หมกึพิมพพนละอองหมึกในปริมาณเล็กนอย (สองสาม
มลิลิเมตร) เปนเร่ืองปกติเมื่อทําสําเนาภาพถาย แตถาการพนละอองหมกึนั้น
มมีากเกินกวาสองสามมิลลิเมตร นั่นหมายความวา HP All-in-One คิดวา
กระดาษที่ใสอยูมคีวามกวางมากกวาความเปนจริง

เคลด็ลบั วิธีหนึ่งที่จะบอกไดวามหีมกึพิมพฉีดพนอยูบนกระดาษมาก
เกินไปหรือไมคือการพลิกดูดานหลังเอกสารงานพิมพหลงัจากทําสําเนา
หรือสั่งพิมพแลว ถาดานหลังของหนากระดาษมีริ้วของหมึกพิมพ แสดง
วา HP All-in-One อาจฉีดพนหมกึพิมพลงในสําเนาหรืองานพิมพกอน
หนาของทานมากเกินไป

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ ต้ังคาขนาดกระดาษใหตรง
กบักระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา” ในหนา 107

ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
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นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลที่ไมคาดคิด
• HP All-in-One ไมตอบสนอง
• HP All-in-One พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
• เคร่ืองไมทํางานเมือ่พยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมื่อพิมพภาพถาย

ซองจดหมายพิมพไมถกูตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ ใสปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การใสซองจดหมาย” ในหนา 48

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท
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วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

การพมิพแบบไมมขีอบจะใหผลทีไ่มคาดคดิ

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมีขอบจากแอ็พพลิเคชันที่ไมใช HP อาจให
ผลไมเปนตามตองการ

วธิแีกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตวแวรประมวลผลภาพถายที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

HP All-in-One ไมตอบสนอง
สาเหตุ: HP All-in-One กําลังทํางานอื่นอยู
วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One กําลังทํางานอื่นๆ เชน กําลังทํา
สําเนาหรือกําลังสแกน งานพิมพของทานอาจลาชาจนกวาเครื่อง
HP All-in-One จะทํางานปจจุบันเสร็จ
เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมีการพิมพใดๆ เกิดข้ึนหลังจาก
สั่งพิมพดวยเครื่อง HP All-in-One ใหตรวจสอบจากหนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานวามีขอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด
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วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึ นํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเคร่ือง
HP All-in-One อีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมสีิ่งใดพิมพออกมาหลังจากท่ีทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP All-in-One ถาปุมไมมีไฟติด
สวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขา
กับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One พบขอผิดพลาด
วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขา
ไป แลวจึงกดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One
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สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพเปล่ียนไป

วธิแีกไข: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพอาจเปลี่ยนเปน ออฟไลน หรือ
หยดุพมิพ

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

ถาสถานะเปน offline (ไมมกีารเชื่อมตอ) หรือ stop printing  (หยุด
การพิมพ) ใหเปลีย่นสถานะเปน ready (พรอมสําหรับการทํางาน)

สาเหตุ: งานพิมพท่ีถูกลบทิ้งยังคงอยูในคิว

วธิแีกไข: งานพิมพอาจยังอยูในคิวหลังจากท่ีถูกยกเลิกไปแลว งานพิมพที่
ถูกยกเลิกอาจทําใหคิวมีปญหาและทําใหไมสามารถพิมพงานถัดไปได

จากคอมพิวเตอร ใหเปดโฟลเดอรเครื่องพิมพและดูวางานที่ถูกยกเลิกยังอยู
ในคิวการพิมพหรือไม พยายามลบงานออกจากคิว ถางานพิมพยังคางอยูใน
คิว ใหลองทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดตอไปน้ี

• ดึงสายเคเบลิ USB ออกจาก HP All-in-One แลวรีสตารท
คอมพิวเตอร แลวจึงเช่ือตอสายเคเบิล USB เขาไปยัง HP All-in-One

• ปด HP All-in-One รีสตารทคอมพิวเตอร แลวจึงรีสตารท
HP All-in-One

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถามกีารติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหถอดออก
และติดต้ังใหม เพ่ือที่จะติดต้ังใหม ใหกดปุมที่อยูบนดานแตละดานของ
อุปกรณ แลวดันอุปกรณเขาไปในดานหลังของ HP All-in-One จนกระท่ัง
ไดยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

ถาไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหติดต้ังอุปกรณที่ดานหลัง
ของ HP All-in-One

HP All-in-One พิมพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
สาเหตุ: ไมมหีนวยความจําเหลือใน HP All-in-One
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วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลา 60
วินาที แลวจึงเปดเครื่องและคอมพิวเตอร และลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: เอกสารมขีอเสียหาย

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอ็พพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
สามารถพิมพเอกสารได ใหพยายามสั่งพิมพเอกสารเวอรชันท่ีบันทึกไวกอน
หนาท่ีไมมขีอผิดพลาด

เครือ่งไมทาํงานเมือ่พยายามพิมพ

สาเหตุ: HP All-in-One ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP All-in-One ถาปุมไมมีไฟติด
สวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขา
กับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One กําลังทํางานอื่นอยู
วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One กําลังทํางานอื่นๆ เชน กําลังทํา
สําเนาหรือกําลังสแกน งานพิมพของทานอาจลาชาจนกวาเครื่อง
HP All-in-One จะทํางานปจจุบนัเสร็จ
เอกสารบางชั้นอาจใชเวลาพิมพนาน หากไมมกีารพิมพใดๆ เกิดข้ึนหลังจาก
สั่งพิมพดวยเครื่อง HP All-in-One ใหตรวจสอบจากหนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานวามขีอความใดปรากฏหรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One ไมใชเคร่ืองพิมพที่เลือกไว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพท่ีได
เลือกไวในแอ็พพลิเคชันซอฟตแวร

เคลด็ลบั ทานสามารถกําหนดให HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเพ่ือใหเครื่องพิมพนี้ถูกเลือกอัตโนมติัเมือ่ทานเลือก Print (พิมพ)
ในเมนู File (ไฟล) ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

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

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

สาเหตุ: HP All-in-One มกีระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก นํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเครื่อง
HP All-in-One อีกคร้ัง

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมมกีระดาษ
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วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่อง HP All-in-One จะทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูก
จัดเรียงไวสวนลางของตั้งกระดาษ

วธิแีกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลําดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลําดับที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน” ในหนา 71

ไมไดพมิพขอบออกมาตามที่คาดไว

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วธิแีกไข: การตรวจสอบระยะขอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP All-in-One

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

สาเหตุ: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตท่ีคุณกําลัง
พิมพ
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกคาขนาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับ
โปรเจ็กต ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษขนาดถูกตองอยูในถาดปอน
กระดาษ

สาเหตุ: ต้ัวกั้นกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมอื

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 48

ขอความหรอืภาพถกูตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง
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วธิแีกไข:

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP All-in-One จะใชระยะขอบที่ทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP All-in-One รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP All-in-One

สาเหตุ: ขนาดเอกสารที่คุณกําลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่คุณกําลังพิมพพอดีกับขนาดกระดาษ
ที่ HP All-in-One สนับสนุน

วธิกีารดูตวัอยางเคาโครงงานพิมพ
1. วางกระดาษที่มขีนาดถูกตองลงในถาดปอนกระดาษ
2. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One
3. ตรวจสอบรูปภาพในเอกสารเพื่อใหแนใจวาขนาดปจจุบันพอดีกับพื้นที่

การพิมพของ HP All-in-One
4. ยกเลิกงานพิมพหากรูปภาพไมพอดีกับพื้นที่ในการพิมพของหนา

เคลด็ลบั โปรแกรมซอฟตแวรประยุกตบางตัว ชวยใหทานกําหนดขนาด
ของเอกสารใหเหมาะสมกับขนาดของกระดาษที่เลือกไวในขณะน้ัน ทาน
ยังสามารถกําหนดขนาดของเอกสารจากกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบติั) สําหรับการพิมพไดอีกดวย

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถาปอนกระดาษผิด อาจทําใหบางสวนของเอกสารถูกตัดออกไป
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นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษตามขั้นตอน
ตอไปน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: เอกสารที่กําลังพิมพมหีนาวาง

วธิแีกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนาหรอื
บรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP All-in-One ดึงกระดาษสองแผน
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One มกีระดาษเหลืออยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษ
เพ่ิมในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก ใหนํา
กระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนํา
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 44

หมกึพมิพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมือ่พมิพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดปอนกระดาษ คุณกําลังใชกระดาษผิดประเภท

วธิแีกไข: แนใจวาคุณไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษปอนกอน
จะพิมพงานพิมพแบบไมมขีอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• HP All-in-One ไมอานการดหนวยความจํา
• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจํากําลังกะพริบ
• ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเมื่อใสการดหนวยความจํา

บท 14

174 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําไมสามารถโอนถายไปยังคอมพิวเตอร
ได

• การดหนวยความจําไมสามารถใชได
• ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย
• ผูใชรายอื่นบนเครอืขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําของฉันได
• ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวา

พาธและชื่อไฟลถูกตอง

การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกบักลองดจิติอล

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอร Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองถายรูป
ดิจิตัลและอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถใชไดกับการดที่จัดรูปแบบ FAT32
วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจําในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT

HP All-in-One ไมอานการดหนวยความจาํ
สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มฉีลากอยูดานซาย และ
แถบสัมผัสอยูดานขวา (และหันไปทาง HP All-in-One) แลวจึงดันการดเขา
ในชองเสียบท่ีถกูตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: ใสการดหนวยความจําไมเขาท่ี

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวใน HP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง
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หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําอันใดอนัหนึ่งออก คุณสามารถเสียบ
การดหนวยความจําไดครั้งละหน่ึงอันเทานั้น

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งจะให
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายทีอ่ยูตดิกบัชองเสยีบการดหนวยความจาํกาํลงักะพรบิ

สาเหตุ: HP All-in-One กําลังอานการดหนวยความจํา
วธิแีกไข: อยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถายกะพริบ
สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลังใชงานการดหนวยความ
จํา รอจนกวาไฟสัญญาณสวางคางไว การนําการดหนวยความจําออกใน
ขณะที่กําลังใชงานอาจทําใหขอมูลในการดเสียหรือทําให HP All-in-One
และการดเสียหาย

ไฟสญัญาณเตอืนกะพรบิเมือ่ใสการดหนวยความจํา

สาเหตุ: HP All-in-One ตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวยความ
จํา

วธิแีกไข: นําการดหนวยความจําออก แลวใสใหมอีกครั้ง คุณอาจเสียบ
การดหนวยความจําไมถูกตอง หันการดหนวยความจําโดยใหดานท่ีมฉีลาก
อยูดานซาย และแถบสัมผัสอยูดานขวา (และหันไปทาง HP All-in-One)
แลวจึงดันการดเขาในชองเสยีบที่ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น
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ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจําอาจเสีย

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอัน

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําอันใดอันหนึ่งออก คุณสามารถเสียบ
การดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทาน้ัน

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํไมสามารถโอนถายไปยังคอมพิวเตอรได

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของ

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอื

การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One เช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย
สาย USB ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ไปยัง
คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลัง
เคร่ือง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีก
ดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง
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ถา HP All-in-One เช่ือมตออยูในเครือขาย ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเครอื
ขายทางกายภาพและดูใหแนใจวาเครือขายทํางานได เมื่อคุณตรวจสอบการ
เช่ือมตอกับระบบเครือขายแลว ใหลองทํางานอีกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 150

การดหนวยความจาํไมสามารถใชได

สาเหตุ: ถามีขอความน้ีปรากฏขึ้นบนหนาจอ แสดงวาผูใชรายอื่นกําลังเขา
ใชงานการดหนวยความจําผานเครือขาย ผูใชรายอืน่ที่พยายามใชการด
หนวยความจําเดียวกันอาจเห็นขอความแสดงขอผิดพลาดในการอาน／
เขียน การดหนวยความจําอาจไมปรากฏขึ้นในรายการไดรฟเครือขายที่ใช
งานรวมกัน ตามท่ีคาดหวัง นอกจากนั้น ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณดวยสาย USB คอมพิวเตอรอาจใชงานการดหนวย
ความจํา ซึง่ทําใหไมสามารถเขาใชงาน HP All-in-One ได
วธิแีกไข: ใหรอจนกระทั่งผูใชรายอื่นเสร็จส้ินการใชงานการดหนวยความ
จํา

ชือ่ไฟลปรากฏเปนขอความทีไ่มมคีวามหมาย

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมสนับสนุน Unicode นี่เปนขอจํากัด
ของเซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS)
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําใน
HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย ซึ่งจะทําใหทานสามารถ
อานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการดหนวยความจําในเครื่อง
HP All-in-One ได เซริฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไดรฟของเครือขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจํา
แลว ทานยังสามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมลูอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ถาช่ือไฟลสรางดวย Unicode โดยแอพพลิเคชันอื่น ช่ือไฟลน้ัน
จะแสดงผลเปนอักขระที่อานไมออก
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ผูใชรายอืน่บนเครอืขายสามารถเขาถงึการดหนวยความจาํของฉนัได

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP All-in-One ไมรองรับการพิสูจนตัวตน นี่เปนขอจํากัดของเซิรฟเวอร
CIFS
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซริฟเวอรน้ันจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําใน
HP All-in-One ในฐานะทีเ่ปนไดรฟของเครือขาย ซึง่จะทําใหทานสามารถ
อานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการดหนวยความจําในเครื่อง
HP All-in-One ได เซริฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไดรฟของเครือขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจํา
แลว ทานยังสามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมูลอ่ืนๆ ได

วธิแีกไข: ผูใชรายอื่นบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําได

ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรอืรายการ ตรวจสอบใหแนใจวาพาธ
และชือ่ไฟลถูกตอง

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP All-in-One ไมทํางาน
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซริฟเวอรน้ันจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําใน
HP All-in-One ในฐานะทีเ่ปนไดรฟของเครือขาย ซึง่จะทําใหทานสามารถ
อานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการดหนวยความจําในเครื่อง
HP All-in-One ได เซริฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไดรฟของเครือขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจํา
แลว ทานยังสามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมูลอ่ืนๆ ได

วธิแีกไข: ลองทํางานของคุณใหมภายหลัง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• การสแกนหยุดชะงกั
• การสแกนลมเหลว
• การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจําคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง
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• รูปภาพที่สแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปภาพที่สแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป
• คุณลักษณะการสแกนไมทํางาน

การสแกนหยดุชะงกั

สาเหตุ: หนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรอาจต่ํา

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกคร้ัง ปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรแลวเปดอีกคร้ัง

หากยังใชงานไมได ใหลองเปลี่ยนงานสแกนใหมีความละเอียดตํ่าลง

การสแกนลมเหลว

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดคอมพิวเตอร

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One ดวยสาย
USB หรือสายเครือขาย
วธิแีกไข: เช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับ HP All-in-One ดวยสาย
USB มาตรฐานหรือผานเครือขาย

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One อาจยังไมไดรับการติดต้ัง
วธิแีกไข: ใหใสแผนซีดีการติดต้ัง HP All-in-One และติดต้ังซอฟตแวร

สาเหตุ: ซอฟตแวรที่คุณติดต้ังดวย HP All-in-One ไมทํางาน
วธิแีกไข: ใหเปดซอฟตแวรที่คุณติดต้ังดวย HP All-in-One และลอง
สแกนอีกครั้ง

การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจาํคอมพิวเตอรไมเพียงพอ

สาเหตุ: มีโปรแกรมที่กําลังทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานมากเกิน
ไป
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วธิแีกไข: ควรปดโปรแกรมที่ไมไดใชงานทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย หาก
ทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อการ
สแกนเสร็จสิ้นแลว

หากยังใชงานไมได ใหรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน โปรแกรมบาง
อยางจะไมลบขอมูลออกจากหนวยความจําเมื่อทานปด การรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรจะชวยลบหนวยความจําได

หากเกิดปญหาน้ีข้ึนบอยครั้ง หรือหากทานประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จําในขณะใชงานโปรแกรมอื่น ทานอาจจําเปนตองเพิ่มหนวยความจําใหกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูคูมือผูใชงานที่มีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

รปูภาพที่สแกนมกีารครอบตดัไมถกูตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรถูกต้ังคาใหครอบตัดภาพที่ถูกสแกนมาแลว

วธิแีกไข: คุณลักษณะ Autocrop (ครอบตัดอัตโนมัติ) จะครอบตัดราย
ละเอียดใดๆ ท่ีไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไมใชส่ิงที่
คุณตองการ ในกรณีดังกลาว คุณตองปดการครอบตัดอัตโนมติัและครอบตัด
ภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองครอบตัดเลย
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รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง

สาเหตุ: การครอบตัดอัตโนมติัจะเปลี่ยนเคาโครงหนา

วธิแีกไข: ปดการครอบตัดอตัโนมัติเพ่ือคงเคาโครงหนาไว

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

สาเหตุ: หากทานใชประเภทรูปภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ทานวางแผนจะแกไข เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความสี เคร่ืองจะ
สแกนประเภทรูปภาพที่เปน Text (ขอความ) ขาวดําที่ความละเอียด 300 x
300 dpi
หากทานกําลังสแกนตนฉบบัที่มีภาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความ

วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบบัเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนาน้ัน

รปูแบบขอความไมถกูตอง

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง

วธิแีกไข: แอพพลิเคชันบางอยางไมสามารถจัดการรูปแบบขอความที่อยู
ในกรอบได ขอความที่อยูในกรอบเปนการตั้งคาสแกนเอกสารอยางหนึ่ง ซึ่ง
จะคงเคาโครงที่ซับซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ในจดหมายขาว ดวยการใส
ขอความลงในกรอบตางๆ (บอกซ) ในแอพพลิเคชันปลายทาง

ขอความไมถกูตองหรอืหายไป

สาเหตุ: ต้ังคาความสวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ปรับความสวาง แลวจึงสแกนตนฉบบัอีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหงานสแกนมีคุณภาพไมดี

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 120
• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 119
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สาเหตุ: ไมไดต้ังคาการต้ังคาสแกนเอกสารเปนภาษาของโปรแกรมรูจําตัว
อักษร (optical character recognition - OCR) ที่ถูกตอง OCR
language (ภาษา OCR) จะบอกซอฟตแวรถึงวิธีการตีความอักขระที่เห็น
ในภาพตนฉบบั ถา OCR language (ภาษา OCR) ไมตรงกับภาษาในตน
ฉบับ ขอความที่สแกนแลวอาจอานไมได

วธิแีกไข: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตอง

หมายเหตุ หากทานกําลังใช HP Photosmart Essential ซอฟตแวร
การสแกนภาพดวยการอานอักขระดวยแสง (Optical Character
Recognition - OCR) อาจไมไดติดต้ังไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน การติดต้ังซอฟตแวร OCR ทานตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
และเลือก OCR ท่ีอยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนดเอง)

คณุลกัษณะการสแกนไมทาํงาน

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-One เช่ือมตอเขากับเครือ่งคอมพิวเตอรผานสาย
USB หรือสายเคเบิลเครือขายไมถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิลวาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรือเครือขายของคุณ

สาเหตุ: ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไมไดรับการติด
ต้ังหรือไมทํางาน

วธิแีกไข: รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร หากยังไมทํางาน ใหติดต้ังหรือติด
ต้ังซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับ HP All-in-One อีกครั้ง

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทาํสําเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทําสําเนาดังตอไปนี้
• สําเนามีสอีอนเกินไปหรือเขมเกินไป
• เครื่องไมทํางานเมือ่ฉันพยายามทําสําเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• Fit to Page (พอดีหนา) ไมทํางานอยางท่ีคาดไว

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 183
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• สําเนาแบบไมมีขอบจะมขีอบขาวโดยรอบ
• รูปภาพอาจถูกครอบตัดเมือ่ฉันทําสําเนาแบบไมมขีอบ
• เอกสารเปนหนาวาง

สาํเนามสีอีอนเกนิไปหรอืเขมเกนิไป

สาเหตุ: การตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) สําหรับ
HP All-in-One ถูกต้ังไวสวางหรือเขมเกินไป
วธิแีกไข: การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 109

สาเหตุ: ตนฉบับที่คุณจะถายสําเนามคีวามสวางมากเกินไป

วธิแีกไข: ลองใช Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับภาพที่
สวางเกินไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา” ในหนา 114

เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา

สาเหตุ:  HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากบัเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบบั” ในหนา 39

สาเหตุ: HP All-in-One อาจกําลังทําสําเนาหรือพิมพ

บท 14
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วธิแีกไข: ตรวจสอบจากหนาจอเพื่อดูวา HP All-in-One กําลังทํางาน
หรือไม

สาเหตุ: HP All-in-One ไมรองรับประเภทกระดาษ
วธิแีกไข: หามใช HP All-in-One ทําสําเนาลงบนซองจดหมายหรือ
กระดาษอื่นๆ ที่ HP All-in-One ไมรองรับ

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดออกและนํากระดาษที่ฉีกขาดซึง่คางอยูใน
HP All-in-One ออก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบับ” ในหนา 39

สาเหตุ: ตนฉบับมขีนาดเต็มหนากระดาษ

วธิแีกไข: หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมด
โดยไมเหลือขอบกระดาษ ใหใชคุณลักษณะ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือ
ยอขนาดตนฉบบัและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณ
ขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 112

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 185
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วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือยอขนาดตนฉบับของคุณใหพอดี
กับกระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 112

Fit to Page (พอดีหนา) ไมทาํงานอยางทีค่าดไว
สาเหตุ: คุณกําลังพยายามเพิ่มขนาดของตนฉบบัทีม่ขีนาดเล็กเกินไป

วธิแีกไข: Fit to Page (พอดีหนา) สามารถขยายตนฉบบัไดไมเกิน
เปอรเซน็ตสูงสุดท่ีกําหนดโดยรุนเครื่องพิมพของคุณ (เปอรเซ็นตสูงสุดจะ
ตางกันไปตามรุน) ตัวอยางเชน 200% อาจเปนเปอรเซ็นตสูงสุดในการ
ขยายท่ีรุนของคุณกําหนด การขยายภาพถายติดบัตรอกี 200% อาจไม
สามารถขยายภาพถายนั้นใหพอดีกับหนากระดาษได

ถาคุณตองการทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบับขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบบั
ลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพ
ภาพที่ขยายแลว

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบบั” ในหนา 39.

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-One จะถือวาสิ่งใดๆ ท่ีอยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลัง
ของฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 119
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 120
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สาํเนาแบบไมมขีอบจะมขีอบขาวโดยรอบ

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบบัที่มขีนาดเล็ก
เกินไป

วธิแีกไข: เมื่อคุณทําสําเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบับขนาดเล็ก
HP All-in-One จะขยายตนฉบับไดไมเกินเปอรเซน็ตสูงสุด ซึง่อาจทําใหมี
ขอบขาวรอบดาน (เปอรเซ็นตสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)

ขนาดที่เล็กที่สุดของตนฉบันจะตางกันไป ข้ึนอยูกับขนาดของสําเนาแบบไม
มีขอบท่ีคุณตองการสราง ตัวอยางเชน คุณไมสามารถขยายภาพติดบตัรให
เปนสําเนาแบบไมมขีอบขนาดกระดาษ letter ได
ถาคุณตองการทําสําเนาแบบไมมีขอบจากตนฉบบัขนาดเล็กมาก ใหสแกน
ตนฉบบัลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวร HP Scan Pro
แลวจึงพิมพสําเนาแบบไมมีขอบจากภาพที่ขยายแลว

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมีขอบโดยไมใชกระดาษภาพ
ถาย

วธิแีกไข: ใชกระดาษภาพถายเพื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ” ในหนา 111

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-One จะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของภาพ

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลัง
ของฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 119
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 120

รปูภาพอาจถกูครอบตัดเมือ่ฉนัทาํสาํเนาแบบไมมขีอบ

สาเหตุ: HP All-in-One ตัดภาพบางสวนที่อยูรอบๆ ขอบของสําเนาเพ่ือ
การพิมพแบบไมมีขอบโดยไมเปล่ียนอัตราสวนของตนฉบบั

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 187
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วธิแีกไข: ถาคุณตองการขยายภาพถายใหพอดีหนาโดยไมครอบตัวขอบ
ใหใช Fit to Page (พอดีหนา)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 112

• “การปรับขนาดตนฉบบัโดยใชคาที่กําหนดเอง” ในหนา 113

สาเหตุ: ตนฉบบัมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือยอขนาดตนฉบับของคุณใหพอดี
กับกระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 112

เอกสารเปนหนาวาง

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบบั” ในหนา 39

ขอผดิพลาด
สวนนี้จะประกอบดวยประเภทขอความบนอุปกรณดังตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
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ขอความเกี่ยวกับอปุกรณ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• หนวยความจําเต็ม
• สแกนเนอรไมทํางาน
• ปญหาถาดกระดาษภาพถาย
• ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่
• ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได
• ไมมอีุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP All-in-One ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกัน โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมือ่เคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เกดิขอผิดพลาดทางกลไก

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

สาเหตุ: มสีิ่งกีดขวางหัวพิมพหรือหัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึ นํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเคร่ือง
HP All-in-One อีกครั้ง

หนวยความจาํเต็ม

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังคัดลอกมีขนาดเกินกวาหนวยความจําของ
HP All-in-One

ขอผดิพลาด 189
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วธิแีกไข: ลองทําสําเนาที่นอยลง

สแกนเนอรไมทาํงาน

สาเหตุ:  HP All-in-One กําลังทํางานอยูหรือมีสาเหตุที่ไมสามารถระบไุด
เขามาแทรกการสแกนของทาน

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One และเปดอีกครั้ง รีสตารท
คอมพิวเตอรของทาน แลวลองสแกนอีกครั้ง

ถายังมปีญหาอยู ใหลองเสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่ตอสายดิน ไมใช
ตอเขากับตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง ถายังมปีญหาอยู ใหติดตอ
ศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/support เมือ่เครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค

ปญหาถาดกระดาษภาพถาย

สาเหตุ: กระดาษในถาดกระดาษภาพถายไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถาถาดกระดาษภาพถายไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยู
นอย ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาด ถามกีระดาษในถาดกระดาษภาพถาย ให
นํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงใส
กระดาษกลับลงในถาดอีกครั้ง ปฏบิติัตามขอความที่ปรากฏบนจอภาพ หรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพงานตอ

สาเหตุ: ปอนหรือใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดถูกตองแลว

สาเหตุ: อาจมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป

วธิแีกไข: อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจ
สอบใหแนใจวากระดาษภาพถายท้ังต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และ
ไมสูงกวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษอาจติดกันหลายแผน

วธิแีกไข: นํากระดาษออกจากถาดกระดาษภาพถาย และสับกระดาษไปมา
เพ่ือไมใหติดกัน ใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย แลวลองพิมพอีกครั้ง
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สาเหตุ: กระดาษภาพถายอาจมวนงอ

วธิแีกไข: ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ ใหใสกระดาษในถุงพลาสติก
และคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบตรง ถาปญหายังคงอยู ให
เปลี่ยนไปใชกระดาษภาพถายท่ีไมมวนงอ

สาเหตุ: เครื่องพิมพอาจอยูในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงหรือตํ่ามากๆ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษภาพถายคร้ังละแผน

สาเหตุ: ไมสามารถใสหรือเอาถาดกระดาษภาพถายออกได

วธิแีกไข: ใสถาดกระดาษภาพถายอีกครั้งและปรับถาดรับกระดาษลง หาก
ตองการใหพิมพงานตอ กด ตกลง ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One

ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่

สาเหตุ: ถาดกระดาษภาพถายอาจยังไมถูกดันเขาจนสดุ

วธิแีกไข: ยกถาดรับกระดาษออก แลวดันถาดกระดาษภาพถายใหเขาจน
สุด จากนั้นดันถาดรับกระดาษออกลงจนสุด

ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

สาเหตุ: ถาดรับกระดาษออกอาจยังไมถูกดันลงจนสุด

วธิแีกไข: ดันถาดรับกระดาษออกใหลงจนสุด

ไมมอีปุกรณเสรมิในการพิมพสองดาน

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: เสียบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานไวที่ดานหลังของ
อุปกรณอยางมั่นคง จนกระทั่งทั้งสองดานเขาที่
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หมายเหตุ อยากดปุมของอุปกรณเสริมไมวาบนดานใดในเวลาที่ติดต้ัง
ใชปุมน้ีเมื่อตองการถอดอุปกรณเสริมออกจากอุปกรณเทานั้น

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลที่อานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One
• ไฟลเสียหาย

เกดิขอผดิพลาดขณะอานหรอืเขียนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One ไมสามาถเปดหรือบนัทึกไฟลได
วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณพิมพช่ือโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําเขาใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือ
ลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสียหาย ถา
วิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหม ดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําเขาใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือ
ลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
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ไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสียหาย ถา
วิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหม ดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจํา

วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนานี้คุณได
บันทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายน้ันได
โดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกครั้ง

ไมสนบัสนุนรปูแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One ไมจดจําหรือรองรับรูปแบบไฟลของ
รูปภาพท่ีคุณพยายามเปดหรือบนัทึก ถานามสกุลไฟลระบุวาเปนประเภท
ไฟลที่ถูกสนับสนุน แสดงวาไฟลอาจเสีย

วธิแีกไข: เปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น และบนัทึกไวในรูปแบบที่
ซอฟตแวร HP All-in-One รองรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One” ในหนา 194

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณใสไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใชสัญลักษณที่ถูกตองในชื่อไฟล

หมายเหตุ แมวาช่ือไฟลอาจดูเหมือนถูกตอง แตอาจมอีักขระที่ใชไมได
ใสช่ือไฟลใหมแทนช่ือไฟลเดิม
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ประเภทไฟลทีส่นบัสนนุของ HP All-in-One
ซอฟตแวร HP All-in-One รองรับรูปแบบไฟลตอไปน้ี: BMP, DCX, FPX,
GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF
และ PNG

ไฟลเสยีหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําเขาใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือ
ลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสียหาย ถา
วิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหม ดวยกลองดิจิตอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่จะแจงให
ทราบวาภาพในหนวยความจําเสียหาย

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัผูใชโดยทั่วไป
• ไมสามารถครอบตัด
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• ขาดการเชื่อมตอ
• ไมมีตัวเลือกการสแกน
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก
• การดหนวยความจําตองอยูในชองเสียบ
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทาน้ัน
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• เสียบการดไมถูกตอง
• เสียบการดไมเขาตําแหนง
• การดชํารุดเสียหาย

ไมสามารถครอบตัด

สาเหตุ: คอมพิวเตอรมหีนวยความจําไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ปดแอพพลิเคชันท่ีไมจําเปนทั้งหมด รวมทั้งแอพพลิเคชันที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย
(หากคุณปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อ
คุณแกไขปญหาไดแลว) การรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรจะชวยลางหนวย
ความจําได คุณอาจตองซื้อ RAM เพ่ิม โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับ
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: สําหรับการสแกน ตองมีเนื้อทีใ่นฮารดดิสกอยางนอย 50 MB
วธิแีกไข: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกทอป คุณอาจตองลบไฟลออก
จากฮารดไดรฟ

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกทั้งหมด แตใหเหลือเพียงหนึ่งอัน
HP All-in-One อานการดหนวยความจําที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ใหหัน
ฉลากดานหนาของการด Compact Flash ไปทางซาย

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด
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ขาดการเชือ่มตอ

สาเหตุ: สถานการณหลายอยางอาจเปนสาเหตุใหขอความแสดงขอผิด
พลาดนี้ปรากฏขึ้น
• เปดคอมพิวเตอรไมได
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
• ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไดรับการติดต้ังไมถูก

ตอง
• ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One แลวแตเครื่องไม

ทํางาน

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเปดอยูและเช่ือมตอเขากับ
เครื่อง HP All-in-One และตองตรวจสดูวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ HP All-in-One แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 150

ไมมตีวัเลือกการสแกน

สาเหตุ: ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง HP All-in-One ไมทํางานหรือไม
ไดรับการติดต้ัง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังและกําลังทํา
งานอยู สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

การดหนวยความจาํตองอยูในชองเสยีบ

สาเหตุ: คุณสมบติัที่คุณพยายามใชอยูจะใชไดเฉพาะเมือ่มีการดหนวย
ความจําเสียบอยูใน HP All-in-One เทานั้น
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วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวใน HP All-in-One แลวลองทํางานอีกครั้ง

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกทั้งหมด แตใหเหลือเพียงหนึ่งอัน
HP All-in-One อานการดหนวยความจําที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ใหหัน
ฉลากดานหนาของการด Compact Flash ไปทางซาย

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําหลายอันเสียบอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเสยีบการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น

ถามกีารดหนวยความจําเสียบอยูมากกวาหนึ่งอัน ไฟสัญญาณเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ และขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ดึง
การดหนวยความจําที่เกินมาออกเพื่อแกปญหานี้

เสยีบการดไมถกูตอง

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากอยูทางซาย และให
แถบสัมผัสหันไปทางขวา แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบท่ีถูกตองจนกวา
ไฟภาพถายจะสวางขึ้น
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ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

เสยีบการดไมเขาตาํแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาท่ี

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองเขาท่ี
แลวใน HP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

การดชํารดุเสยีหาย

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอร Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองถายรูป
ดิจิตัลและอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถใชไดกับการดที่จัดรูปแบบ FAT32
วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจําในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่จะแจงให
ทราบวาภาพในหนวยความจําเสียหาย
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ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมกึพิมพกําลังแหง
• ไมมกีระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือมสีิ่งกีดขวางหัวพิมพ
• กระดาษไมตรงประเภท
• กระดาษไมตรงประเภทกับภาพถาย
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 44

หมกึพิมพกาํลงัแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่อพิมพอื่นๆ ตองการเวลารอใหหมึกแหงนานกวา
ปกติ

วธิแีกไข: ใหทิ้งเอกสารไวในถาดรับกระดาษจนกวาจะมขีอความปรากฏ
ข้ึน ถาจําเปน ใหนําเอกสารทีพิ่มพแลวออกมากอนที่ขอความจะหายไป
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คอยๆ จับเอกสารที่พิมพแลวที่ดานหลังหรือที่ขอบ และนําไปวางบนพื้นเรียบ
เพ่ือรอใหหมึกแหง

ไมมกีระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 44

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานปดอยูบน HP All-in-One
วธิแีกไข: ถาคุณถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานเพื่อนํากระดาษที่
ติดอยูออก ใหใสเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

กระดาษตดิ ปอนกระดาษผิด หรอืมสีิง่กดีขวางหัวพิมพ

สาเหตุ: กระดาษติดขัดใน HP All-in-One
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก หากตองการใหพิมพงานตอ กด ตกลง ที่
แผงควบคุมของ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 138

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกเพื่อ
เขาสูบริเวณหัวพิมพ นําสิ่งกีดขวางใดๆ ออกจากหัวพิมพ ซึง่รวมถึงวัสดุหีบ
หอตางๆ เปดเครื่อง HP All-in-One อีกครั้ง
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กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทหรือขนาด
กระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 55
“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137

กระดาษไมตรงประเภทกบัภาพถาย

สาเหตุ: ขนาดภาพสําหรับภาพถายใหญกวากระดาษท่ีใส

วธิแีกไข: เปลี่ยนกระดาษในถาดปอนกระดาษดวยกระดาษที่มขีนาดใหญ
ข้ึน หากตองการใหพิมพงานตอ กด ตกลง ที่แผงควบคุมของ
HP All-in-One

ความกวางกระดาษไมถกูตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพที่เลือกไวสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภท
หรือขนาดกระดาษทีใ่สอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 137
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 55
“การใสกระดาษ” ในหนา 44

ขอความเกีย่วกับระบบไฟและการเชือ่มตอ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเคร่ือง
และการเชื่อมตอ
• การทดสอบการสื่อสารลมเหลว
• ไมพบ HP All-in-One
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• ปดเครื่องไมถูกตอง
• การขาดการสื่อสารสองทาง

การทดสอบการสือ่สารลมเหลว

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากบัเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดตอกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ถาตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรไมถูกตอง จะเกิดขอผิด
พลาดในการสือ่สาร ตองตอสาย USB กับ HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ใหแนนหนา ตามที่แสดงในภาพดานลาง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

ไมพบ HP All-in-One
สาเหตุ: ขอผิดพลาดนี้มผีลตอเครื่องที่เช่ือมตอ USB เทาน้ัน เสียบสาย
USB ไมถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยางถูก
ตอง จะเกิดขอผิดพลาดในการสือ่สารขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
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เช่ือมตออยูกับ HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนา ตามที่
แสดงใหเห็นดานลาง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

ปดเครือ่งไมถกูตอง

สาเหตุ: มกีารปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใช HP All-in-One หาก
ปดเครื่อง HP All-in-One โดยปดสวิตชที่แผงเตารับหรือปดสวิตชที่ผนัง
เครื่องอาจไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ควรกดปุม เปด ที่แผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
เปดปดเครื่อง

การขาดการสือ่สารสองทาง

สาเหตุ: HP All-in-One ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลา
และไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: ถาไมไดตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร สาย USB ตองตอกับ HP All-in-One และ
คอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงในภาพดานลาง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 135

ขอความเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึ
ตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึ
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
• พิมพไมได
• ตลับบรรจุหมกึไมเขากัน
• ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมึกนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทํางาน โปรดเปลี่ยน

ตลับบรรจุหมกึ
• ปญหาตลับบรรจุหมกึ
• ตลับบรรจุหมกึไมมหีมึก
• ตลับบรรจุหมกึหมดอายุ
• การจายหมึกพิมพลมเหลว
• ตลับบรรจุหมกึใกลหมดอายุ
• การจายหมึกผิดพลาด
• หมึกพิมพที่ไมใชของ HP
• หมึกพิมพของแท HP ถูกใชงาน
• หัวพิมพติดขัด
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• หัวพิมพไมทํางาน
• การปรับตําแหนงลมเหลว
• ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึในเร็วๆ นี้
• การดูแลรักษาตามตาราง
• ใสตลับบรรจุหมกึผิด
• ไมมตีลับบรรจุหมึก ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง

ขอผิดพลาดเกี่ยวกบัคามาตรฐาน

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับเทียบคาดังกลาว
ลมเหลว ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดใส
กระดาษ จากนั้นกด ตกลง บนแผงควบคุม

พมิพไมได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได

HP All-in-One จะไมพิมพตอจนกวาจะมกีารเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหม
หยุดงานพิมพทั้งหมด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122

ตลบับรรจุหมกึไมเขากนั

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับท่ีถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดที่ HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122
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สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ／ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ไมสามารถใชงานตลบับรรจหุมกึนีไ้ดหลงัจากเครือ่งเริม่ทาํงาน โปรดเปลีย่น
ตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับที่ถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

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

ปญหาตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมกึนี้สูญหายหรือเสียหาย

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมกึอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความน้ีหลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมึกแลว
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แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกยังอยูภายใต
เงือ่นไขการรับประกันและยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 128
• “ขอมลูการรับประกันตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 215
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 133

ตลบับรรจหุมกึไมมหีมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมกึนี้ดวยตลับใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122

ตลบับรรจหุมกึหมดอายุ

สาเหตุ: หมึกในตลับบรรจุหมกึน้ีหมดอายุแลว

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึแตละตลับจะมวีันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงค
ในการแจงวันหมดอายุคือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพื่อรับประกัน
คุณภาพหมึกพิมพ เมื่อคุณไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมกึหมดอายุ ให
ถอดและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุจากนั้นจึงปดขอความดังกลาว คุณ
ยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก โดยใหปฏบิติัตามคํา
แนะนําบน HP All-in-One หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุ
หมกึที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมกึที่หมดอายุแลว HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของตลับ
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บรรจุหมกึที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอัน
เปนผลจากการใชหมึกพิมพท่ีหมดอายุจะไมอยูภายใตการรับประกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

การจายหมกึพิมพลมเหลว

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมกึลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นใหรอ
10 วินาที แลวเสียบปลั๊กไฟกลับเขาที่เดิม และเปดเครื่อง

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

ตลบับรรจหุมกึใกลหมดอายุ

สาเหตุ: หมกึในตลับหมึกพิมพน้ีใกลหมดอายุ

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาใกลหมดอายุแลว

ตลับบรรจุหมกึแตละตลับมวีันหมดอายุ วันหมดอายุมีข้ึนเพ่ือปองกันระบบ
การพิมพและเพื่อใหแนใจวาหมกึพิมพมีคุณภาพ เมือ่ทานไดรับขอความ
ระบวุาตลับบรรจุหมึกหมดอาย ุใหนําตลับบรรจุหมกึที่หมดอายนุั้นออก แลว
จึงปดขอความ ทานสามารถดําเนินการพิมพตอไปไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับ
บรรจุหมกึ โดยการปฏิบติัตามข้ันตอนบน HP All-in-One หรือขอความท่ี
ระบุวาตลับบรรจุหมึกหมดอายบุนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน เราขอแนะ
นําใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุHP ไมรับประกันคุณภาพหรือความ
นาเช่ือถือของหมึกพิมพที่หมดอายุแลว บริการหรือการซอมเครื่องที่เปนผล
มาจากการใชหมึกพิมพหมดอายุไมอยูภายใตการรบัประกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122
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การจายหมกึผดิพลาด

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุถูกนําออกไประหวางการดูแลรักษา

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบุไปเปนตลับบรรจุหมึกอันกอน
ระหวางขั้นตอนการดูแลรักษา หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการดูแลรักษา คุณ
สามารถใสตลับบรรจุหมึกตลับใหมได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122

หมกึพิมพทีไ่มใชของ HP
สาเหตุ: HP All-in-One ไดตรวจพบหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP
วธิแีกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมกึที่ระบุ

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

หากคุณซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122

หมกึพิมพของแท HP ถกูใชงาน
สาเหตุ: แสดงวามีการใชงานหมกึพิมพในตลับบรรจุหมกึของแทของ HP
นี้แลว

วธิแีกไข: โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ หรือกด ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อ
ดําเนินการตอไป

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

ขอผดิพลาด 209

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน

http://www.hp.com/go/anticounterfeit


หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

หวัพมิพตดิขัด

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ

วธิแีกไข: นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนาํสิง่กดีขวางออกจากหวัพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณ

ข้ึน จนกระท่ังล็อกฝาครอบเขาที่

2. นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ซึง่รวมถึงวัสดุหีบหอตางๆ
3. ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง
4. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

หวัพมิพไมทาํงาน

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมกึลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
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เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

การปรบัตําแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตําแหนงดังกลาว
ไมทํางาน ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนง
ไมทํางาน แสดงวาตัวเซ็นเซอรอาจเสีย

โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปท่ี:

www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: หัวพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ควรเปลีย่นตลบับรรจหุมกึในเรว็ๆ นี้

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมหีมกึพิมพเหลืออยูนอย และอาจตองเปลี่ยน
ใหมโดยเร็ว

วธิแีกไข: คุณอาจทําการพิมพตอไปไดในระยะเวลาสั้นๆ ดวยหมึกที่เหลือ
อยูในชุดหัวพิมพ เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบ ุหรือปฏิบัติตามการแจงเตือน
บนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122
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การดแูลรกัษาตามตาราง

สาเหตุ: HP All-in-One ดําเนินข้ันตอนการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อ
ใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 ลง
ไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันปฏบิติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือ
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

ใสตลบับรรจหุมกึผิด

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกใน
ตลับบรรจุหมึกน้ีผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมกึในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนหมกึพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมกึพิมพ
ที่สงมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

ไมมตีลบับรรจหุมกึ ติดตั้งไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของเครือ่ง

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย

วธิแีกไข: ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว

สาเหตุ: ไมมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว หากยังแกปญหาไมได ใหทํา
ความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับบรรจุหมกึ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก” ในหนา 128

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกเสียหรือออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้
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วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความนี้หลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมกึแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมี
กในตลับบรรจุหมกึนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่เกิดปญหาโดยใชตลับ
บรรจุหมกึที่สงมาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 122
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15 การรบัประกนัและบรกิารของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง
• การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง

การรับประกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

ขอมลูการรบัประกนัตลบับรรจหุมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจหุมึกของ HP เมื่อตลับบรรจหุมึกถูกใชกบั
อุปกรณการพิมพของ HP ท่ีกําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกนันานเทาท่ีหมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสดุการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรบัประกันท่ี
แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่
ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การรับประกนัและบริการของ HP 215
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ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP All-in-One
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP All-in-One
• HP All-in-One ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเม่ือทานลงทะเบียน HP All-in-One
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

กอนทีค่ณุจะโทรหาศนูยบรกิารลกูคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําดานเทคนิคจากผูเชี่ยว
ชาญของบริษัทน้ันๆ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 219

หากตองการตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้กอนโทร
ตดิตอ:
1. ตรวจสอบวา

a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับบรรจุหมึกท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเคร่ือง HP All-in-One
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
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3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว
คลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP เพื่อตรวจดูขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนําการแกไข
ปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-One

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามท่ีปรากฎบนแผงควบคุม
b. การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
e. เตรียมหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ซึ่งจะอยูท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ HP All-in-One หมายเลขผลิตภัณฑเปน
รหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

5. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ในขณะที่
โทรศัพท

หัวขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 117

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

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

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP 217
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การโทรศัพทตดิตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One กรุณาเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP All-in-One)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP All-in-One)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• ทานสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
• ทานเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ีเริ่ม

เกิดปญหาน้ีหรือไม
• มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง HP All-in-One

ถูกเคลื่อนยาย)

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP
หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตวัเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู “การ
บรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง” ในหนา 221

HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 219
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การเตรยีมเครือ่ง HP All-in-One สาํหรบัการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยงัจุดขายที่คุณตองสง
HP All-in-One เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนําสิ่งของตอไปน้ีออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One

ขอควรระวงั เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย เก็บ
สายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะมา
ถึง

• กระดาษใดๆ ท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ
• นําตนฉบับใดๆ ท่ีคุณวางไวใน HP All-in-One ออก
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ
• การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก

การดแูลรกัษาระบบจายหมกึพิมพ
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอขอมูลเกีย่วกับวิธีท่ีทานควรดูแลระบบจาย
หมึกพิมพเพื่อปองกันไมใหหมึกพิมพรั่วซึมอยูใน HP All-in-One ระหวางการจัดสง
ฝายสนับสนุนอาจแนะนําใหทานเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
ถาทานไดรับ HP All-in-One ใหม โปรดอานขั้นตอนตางๆ ในกลองเพื่อดูขอมูลเกี่ยว
กบัวิธีการดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ HP All-in-One ใหมจะมีตลับหมึกพิมพท่ีทาน
สามารถใชเพ่ือติดต้ังในเคร่ืองของทานเพ่ือปองกันไมใหหมึกรั่วซึมในระหวางการจัดสง

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 219

หวัขอที่เกีย่วของ
“การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก” ในหนา 122

การถอดฝาครอบแผงควบคมุออก
ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกกอนนํา HP All-in-One ไปซอม

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 219

ขอควรระวงั ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติข้ันตอน
เหลาน้ี
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วธิกีารถอดฝาครอบแผงควบคมุ
1. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One อยาสงสายไฟมากับ

เครื่อง HP All-in-One
3. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. วางปลายนิ้วมือซายลงในรองเล็กๆ ใตจอแสดงผล แลวงดัแผนชื่อปุมลงมาทาง

ขวา

4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
HP All-in-One

ขอควรระวงั เคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนอาจไมมีฝาครอบแผงควบ
คุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และเมื่อเคร่ือง
HP All-in-One ท่ีเปล่ียนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผงควบคุมกลับ
เขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกชันตางๆ ของแผง
ควบคุมบนเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน
หมายเหตุ สําหรับวิธีการประกอบแผนชื่อปุมบนแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนอาจ
มาพรอมกับคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหลังจากทานเตรียมจัดสง HP All-in-One
การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอเดิม

หรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง 221
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซ้ือเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน

บท 15
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16 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP All-in-One มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษธรรมดา 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

กระดาษ 20 ปอนด (สูง
สุด 125 แผน)

กระดาษ 20 ปอนด
(50)

ไมระบุ

กระดาษ legal 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

กระดาษ 20 ปอนด (สูง
สุด 125 แผน)

กระดาษ 20 ปอนด
(50)

ไมระบุ

บัตร นํ้าหนักสูงสุดคือ 110
ปอนด (200 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 15 ซอง 15 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 5 x 7 น้ิว
(13 x 18 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 20 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 20 20 ถงึ 25
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ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

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

ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่คณุใชมผีลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํา
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

* ความจุสูงสุด

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ
• พิมพขาวดําไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
• พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เม่ือพิมพจากคอมพิวเตอรดวย

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาดพาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
• รอบการทํางาน: พิมพไดสูงสุด 3000 แผนตอเดือน

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสําเนา
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 9 ชุด (ข้ึนอยูกับรุน)
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกบัความซับซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
• อินเตอรเฟสของซอฟตแวรท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Twain
• ความละเอียด: สูงถึง 4800 x 4800 ppi แบบอ็อพติคอล (ข้ึนอยูกับรุน); เพ่ิมได

ถึง 19200 ppi (ดวยซอฟตแวร)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูท่ีซอฟตแวรของ
สแกนเนอร
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• สี: 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 57

จาํนวนการพิมพของตลบับรรจหุมกึ
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถกูจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ชิ้น
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• ประกาศเกี่ยวกับ Energy Star®
• วิธีการดูแลวัสดุแบบพิเศษ
• Attention California users
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 225
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การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือสิ้นสุดอายกุารใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

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

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถงึพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคิลวสัดุสาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารไีซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

ประกาศเกี่ยวกับ Energy Star®
ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ โดย
ไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ ผลิตภัณฑน้ีได
มาตรฐานของ ENERGY STAR โครงการอาสาสมัครท่ีกอตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาอุปกรณสํานักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการใหบริการท่ีจดทะเบียนของสหรัฐของ U.S.
EPA ในฐานะหุนสวนของ ENERGY STAR HP ไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ีใหตรงตาม
แนวทาง ENERGY STAR สําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยีย่มชมท่ีเว็บไซต
www.energystar.gov

วธิีการดแูลวสัดแุบบพิเศษ
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม-แมงกานีสไดออกไซดท่ีอยูในชุดแผงวงจร
ไฟฟาหลักซึ่งอาจตองการการดูแลเปนพิเศษจนกวาจะหมดอายกุารใชงาน

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

Battery disposal in the Netherlands

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide 
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. 
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de 
geldende regels worden afgevoerd.   

Battery disposal in Taiwan
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Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Noise emission statement for Germany
• Toxic and hazardous substance table
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Photosmart C6200 All-in-One series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0714 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C6200 All-in-One series อื่นๆ)
หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CC985A และอื่นๆ)
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FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Notice to users in Korea

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

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

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

Toxic and hazardous substance table

Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer’s name
and address, and applicable specifications recognized in the European
community.
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HP Photosmart C6200 All-in-One series declaration of
conformity

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

 

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0714-rel.2.0 

Supplier's Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

 

declares, that the product 
 

Product Name and Model: HP Photosmart C6200 Series (CC985A) 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0714 

Product Options: ALL 

Power Adapter: 0957-2230 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations: 
 

EMC: CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998 +A1:2000+A2:2003 Class B  

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

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  
GB9254:1998, GB17625.1:2003 

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

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage 
Directive 2006/95/EC and carries the CE-Marking accordingly 

Additional Information: 

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the 
design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and 
test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

San Diego, CA, USA 
16 January, 2007  

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA:   Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany 
U.S.:  Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501 
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สญัลกัษณ/ตวัเลข
(สหภาพยุโรป)

Directive 2002/95/
EC 227

2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 70

4 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 70

802.3 ใชสาย, หนาการ
กาํหนดคา 33

 ีการแกไขปญหาเบื้องตน
ตดิ, กระดาษ 144
หวัพิมพมีสิ่งกดีขวาง

144

C
customer support

การรบัประกัน 218

D
declaration of

conformity
European Economic

Area 231
United States 232

E
EWS. ด ูเวบ็เซิรฟเวอรแบบ
ฝงตัว

H
hostname 35
HP Instant Share

สงงานสแกน 102
HP Photosmart

สงรูปภาพ 86

I
IP

การตัง้คา 29
ท่ีอยู 34
แอดเดรส 33

P
Photosmart Express

9

R
regulatory notices

declaration of
conformity
(European
Economic Area)
231

declaration of
conformity
(U.S.) 232

S
Store Demo (สาธิตการใช
งาน) 19

T
Tips Slideshow (สไลด
โชวขอแนะนํา) 19

U
URL 33

ก
กระจก

การทําความสะอาด
119

กระจกสแกน
การทําความสะอาด

119
กระดาษ

กระดาษไมตรง
ประเภท 201

การใส 44
ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 201

ขนาดท่ีแนะนําสําหรบั
การพิมพ 55

ขอแนะนํา 137
ความกวางไมถกูตอง

201
ตดิ 51, 138, 144,

189, 200
ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 40, 42

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 43

ประเภทกระดาษไมถกู
ตอง 201

ประเภทการทําสาํเนาที่
แนะนํา 108

ปอนกระดาษผิด 200
ปอนกระดาษไมได

164
ภาพถาย 201
ลักษณะเฉพาะ 223
เลือก 40
ไมมี 200

กระดาษ A4, การใส 44
กระดาษ Hagaki, ใส 47
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กระดาษ legal
การใส 44
ทําสาํเนา 107
ลักษณะเฉพาะ 223

กระดาษ letter
การใส 44
ลักษณะเฉพาะ 223
สําเนา 108

กระดาษภาพถาย
การใส 46
ลักษณะเฉพาะ 223
สําเนา 108

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
การใส 46
ทําสาํเนา 107
ลักษณะเฉพาะ 223

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
15 ซม.
ทําสาํเนา 107

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 46

การกลบัไปใชการตัง้คาท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 19

การกําหนดคาซอรส (แบบ
ใชสาย 802.3) 34

การขจดัหมึกออกจากผวิ
หนังและเสื้อผา 130

การครอบตัด
ลมเหลว 195
สําเนาแบบไมมีขอบไม
ถกูตอง 187

การจัดสงเครื่อง 220
การดูภาพตัวอยางสาํเนา

105
การดูแลรักษา

การกลับไปใชคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดโดยโรง
งาน 19

การทําความสะอาด
กระจก 119

การทําความสะอาดตัว
เครื่องภายนอก 121

จัดระบบเครือ่งพิมพ
126

ตั้งคาเปนโหมด
สแตนดบาย／ปด
130

ทําความสะอาดหวั
พมิพ 127

ทําความสะอาดแผนรอง
ฝาปด 120

รายงานการทดสอบ
เครื่อง 117

การตัดตนฉบับ 113
การตั้งคา

การเรียกคืนคาดีฟอลต
28

ประเทศ/ภูมิภาค 17
ปุม 9
ภาษา 17
เครือขาย 26
เมนู 13

การตั้งคาการพิมพ
ความละเอียด 58
ความเร็ว 58
คุณภาพ 58
ประเภทกระดาษ 56

การตั้งคาดฟีอลต
การกลับไปใช 19

การตั้งคาดฟีอลต, การเรียก
คืน 28

การตั้งคาเครือขายขัน้สูง
28

การติดตั้งซอฟตแวร
ติดตัง้ใหมอีกครั้ง 147
ถอนการตดิตัง้ 147
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 145

การติดตัง้สายเคเบิล
USB 142

การทําความสะอาด
กระจก 119

การทําสาํเนา 105
การพิมพ

2 หรอื 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน 70

การกลับดานรปูภาพ
72

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 165

ขอบไมถกูตอง 172
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 155,
156

งานพิมพท่ีผิดสวน
158

งานพิมพพเิศษ 63
จากคอมพิวเตอร 53
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 53

ฉลาก 74
ซองจดหมาย 74
ตัวเลือกการพมิพ 55,

61
ท่ีอยู 74
บนกระดาษภาพถาย

65
ภาพตัวอยาง 60
ภาพถายแบบไมมีขอบ

64
ยกเลิกงาน 77
รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 117

รูปเลม 69
ลักษณะเฉพาะ 224
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 72
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หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 68

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดยีว 70

เอกสารที่พิมพออกมาวาง
เปลา 174

แกไขลําดบัใหถูก
ตอง 71

แผนใส 73
โปสเตอร 75

การพิมพ DPOF 18
การพมิพสองดาน 68,

69
การพมิพแบบรูปเลม 69
การรักษาความปลอดภัย

เครือขาย, กญุแจ
WEP 24

การรับประกนั 215, 218
การรีไซเคิล 227
การวาง

ตนฉบับ 39
การวางกระดาษแนวตั้ง

58
การวางกระดาษแนวนอน

58
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 217

การสั่งซื้อ
ตลับบรรจุหมึก 133
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

133
การสงภาพโดยใช

HP Photosmart Share
รูปภาพที่สแกนแลว

103
การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก

122
การเรียกคืนคาดฟีอลตของ
เครือขาย 28

การเรียกดภูาพถาย 18

การเลือกถาดรับกระดาษ
18

การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 189

การแกไขปญหาเบื้องตน
Printer Not Found

(ไมพบเครือ่งพิมพ)
153

การตัง้คาเครือขาย
150

การตดิตั้งฮารดแวร
139

การปรบัตาํแหนง
เครือ่งพิมพ 143

การพิมพ 165
การดหนวยความจํา

174
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 188

ชื่อไฟลปรากฏเปนคาํท่ี
ไมมีความหมาย
178

ติด, กระดาษ 51
ทําสาํเนา 183
ปญหาดานการสือ่สาร

135
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

155, 156
ผูใชรายอืน่บนเครือขาย
สามารถเขาถึงการด
หนวยความจําของฉัน
ได 179

ภาษา, แสดงผล 143
สายเคเบิล USB 142
สแกน 179
ไมพบไฟลหรือ
รายการ 179

ไมสามารถคนหา
อุปกรณ 151

การใชรวมกัน 26

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
Mac 21
Windows 21

การใส
กระดาษ A4 44
กระดาษ legal 44
กระดาษ letter 44
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 44

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 46

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 46

ฉลาก 50
ซองจดหมาย 48
บัตรอวยพร 50
สิง่พิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 50

แผนใส 50
การดหนวยความจํา

HP All-in-One ไม
สามารถอานขอมูล
175

กลองดิจิตอลไมสามารถ
อานขอมูล 175

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพวิเตอร 88

การอานหรือการเขียน
เกดิขอผดิพลาด 178

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 174

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 195

ชองเสยีบการด 79
ภาพถายหายไป 192
สแกนไปยัง 101
อเีมลภาพถาย 86
เขาใชงานไมได 178
เสียบ 88
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แลกเปลี่ยนภาพถาย
86

ไฟลท่ีอานไมได 192
เกตเวย, การตั้งคาดีฟอลต

34
เกตเวยคาดฟีอลต (แบบใช
สาย 802.3) 34

แกไข
สแกนภาพตวัอยาง

102

ข
ขนาดกระดาษ

การตัง้คาสําเนา 107
ขอบ

ขอความหรือภาพถกูตัด
ออก 172

ไมถูกตอง 171
ขัน้ตอนการสนับสนุน

216
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบ

223
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสาํเนา
114

ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 182

ถูกตัดออก 172
รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 182

อักขระที่อานงาย 157
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 168

เสนประในการสแกน
182

ไมกระจายตัว 156
ไมเทากนั 157

ขอความแสดงขอผิดพลาด
การดหนวยความจํา

195

ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 192

ไมมีกระดาษ 200
ขอผิดพลาดการขาดการ
เชื่อมตอ 196

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดเกีย่วกับ
ระบบ 223

ขอมูลจาํเพาะของการ
สแกน 224

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 223

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สาํเนา 224

ลักษณะเฉพาะในการ
พมิพ 224

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
กําหนดคา 33

ค
ครอบตดัภาพถาย 89
ความละเอียด

การพิมพ 58
ความสวาง, การเปลีย่น
ลักษณะในการพิมพ 59

ความเร็ว
การพิมพ 58
ทําสําเนา 109

คณุภาพ
การพิมพ 58

คณุภาพ, สาํเนา 109
คณุภาพการพิมพ 58
คณุภาพความละเอยีดสงู
สุด 109

คณุภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด
109

คณุภาพสําเนาแบบดวน
109

คณุภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 109

คาการพมิพ
การวางแนว 58
ขนาดกระดาษ 55
ความสวาง 59
คุณภาพการพมิพ 154
ตัวเลือกการปรบัขนาด

59
ยอ/ขยาย 59
เคาโครง 58
เฉดสี 59
โทนสี 59

คาดีฟอลตท่ีกาํหนดโดยโรง
งาน, กลบัไปใช 19

เครือขาย
การตัง้คาขัน้สูง 28
การเรียกคืนการตัง้คา

28
ประเภทการเชื่อมตอ

33
สถานะ: 33
อัพเกรด 26

เครื่องฉายแผนใส, การ
พมิพ 73

เครื่องพิมพ, จดัระบบ
126

เครื่องพิมพดีฟอลต, ตั้ง
เปน 54

จ
จอสี

ตัดตนฉบับ 113
เวนระยะขอบ 114

จอแสดงผล
ภาวะพัก 11
ไอคอน 10

จอแสดงผลกราฟกสี
การดตูัวอยางสําเนา

105
จดัระบบเครือ่งพิมพ 126
จาํนวนสาํเนา 106
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ฉ
ฉลาก

การใส 50
ลักษณะเฉพาะ 223

เฉดสี, การเปลีย่นลักษณะใน
การพิมพ 59

ช
ชื่อบริการ mDNS 33
ชื่อโฮสต 33
ชื่อไฟลไมถูกตอง 193
เชื่อมตอ

การเชือ่มตอเครือขาย
แบบใชสาย (อีเธอ
รเน็ต) 22

ซ
ซองจดหมาย

การใส 48
ลักษณะเฉพาะ 223

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 53

ซับเน็ตมาสก 34
ซูม

ปุม 10
เซิรฟเวอร DNS (แบบใช
สาย 802.3) 34

ด
ดูภาพตวัอยางงานพมิพ

60
ดูแลรักษา

การเปลีย่นตลับบรรจุ
หมึก 122

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 121

ต
ตลบับรรจุหมึก

การจายผิดพลาด 209
การสัง่ซื้อ 133

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 143

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 204, 212

ขอแนะนํา 137
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 121

ทําความสะอาดแถบ
128

ลมเหลว 208
หมดอายุ 207, 208
หมึกพมิพ HP ถูกใช
งาน 209

หมึกพมิพท่ีไมใชของ
HP 209

หายไป 206
เปลี่ยน 122
เปลี่ยนในเรว็ๆ นี้ 211
เสียหาย 206
ไมถูกตอง 205, 206,

212
ไมมีหมึก 207
ไมเขากนั 205

ตลบัหมึกพิมพ
หมึกพมิพเหลอืนอย

174
ตัง้คา

ตัวเลือกการพมิพ 55,
61

ตาแดง, แก 89
ตดิ, กระดาษ 51, 144
ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 147

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

147

ท
ทําความสะอาด

ตวัเครื่องภายนอก 121
แผนรองฝาปด 120

ทําสาํเนา
การครอบตัดไมถูก
ตอง 187

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 183

ขนาดกระดาษ 107
ขอมูลขาดหายไป 185
ความเรว็ 109
คณุภาพ 109
จํานวนสําเนา 106
พอดหีนาลมเหลว 186
วางเปลา 188
ออนเกินไป 184
เขมเกนิไป 184
เลอะ 158
แบบไมมีขอบมีขอบ

187
ทําความสะอาด

หวัพิมพ 127
แถบตลบับรรจหุมึก

128
ทําใหสวางขึ้น

สาํเนา 109
ทําใหเขมขึน้

สาํเนา 109
ท่ีอยู MAC 33
ท่ีอยู Media Access

Control (MAC) 33
ท่ีอยู, การพิมพ 74
ท่ีอยูฮารดแวร (แบบใชสาย

802.3) 33
แท็บช็อตคัตการพมิพ 61
โทนส,ี การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 59
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โทรสาร
ความกวางกระดาษไมถกู
ตอง 201

เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ํา 155,
156

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 155, 156

บ
บรกิาร

ติดตอ 216
บัตรดัชนี, ใส 47
บัตรอวยพร, การใส 50
บันทึก

ภาพลงในคอมพวิเตอร
88

รูปภาพที่สแกนแลว 99

ป
ประกาศขอบังคบั

Directive 2002/95/
EC 227

จีน 227
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 229

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กําหนด 17

ประเภทกระดาษ 56
ประเภทการเชือ่มตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กนั 21

ประเภทของการเชือ่มตอท่ี
รองรับ
อีเทอรเน็ต 21

ปรบัขนาดภาพ
ปุม 89
ภาพถาย 89

ปรบัแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 101

ปลั๊ก RJ-45 23, 35, 36
ปญหา

การพิมพ 165
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 188

ทําสําเนา 183
สแกน 179

ปญหาดานการสือ่สาร
การขาดการสื่อสารสอง
ทาง 203

การทดสอบลมเหลว
202

ปญหาเกีย่วกบัการเชื่อมตอ
HP All-in-One ไมทํา
งาน 140

ไมพบอุปกรณ 202
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณภาพการพิมพต่ํา
156

หมึกพมิพเปอน 155
ปดเครือ่งไมถกูตอง 203
ปุม OK 10
ปุม, แผงควบคุม 9
ปุมเปด 10
โปสการด

ใส 47
โปสเตอร 75

ผ
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

การซื้อ 133
แผงควบคุม

คุณลกัษณะ 9
ปุม 9
ภาพรวม 8

แผนกําหนดทิศทาง 10
แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 120

แผนใส
การใส 50
ลักษณะเฉพาะ 223
สําเนา 108

ฝ
ฝายบริการลกูคา

การรบัประกนั 215

พ
พอดีกบัหนา 112
พอดีหนาลมเหลว 186
พิมพ

ขอบไมถกูตอง 171
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 160,
162

ฉลากซีดี/ดวีีดี 66
ซองจดหมายพิมพไมถกู
ตอง 165

สีซีดจาง 161
หนาเว็บ 76
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 168

เครือ่งไมทํางาน 169
เรียงลาํดบัหนากลบั

171
เสนริว้ตามแนวตัง้

163
แบบไมมีขอบลมเหลว

166
แพ็กเกตทั้งหมดที่สง (แบบ
ใชสาย 802.3) 34

แพ็กเกตทั้งหมดที่ไดรบั
(แบบใชสาย 802.3)
35

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 193
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รูปแบบที่ไมถกู
สนับสนุน 193, 194

อานไมได 192

ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
86

ครอบตดั 89
ตาแดง, แก 89
ปรับขนาดภาพ 89
ปรับความสวาง 89
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 101

พลิกภาพตามแนว
นอน 89

พมิพบนกระดาษภาพ
ถาย 65

พมิพแบบไมมีขอบ 64
หมึกพิมพพนกระจาย

174
หมุน 90
หายไป 192
อเีมล 86
เพิ่มเฟรม 89
เพิ่มเอฟเฟกตสี 89
เมนูของ photosmart

express 12
แลกเปลี่ยน 86

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การครอบตัดไมถูก
ตอง 187

การพิมพ 64
สาํเนามีขอบ 187

ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 64

ภาวะพัก 11
ภาษา, การกําหนด 17

ม
เมนู

การตัง้คา 13
วิธีใช 13
สําเนา 13
สแกนไปยัง 12

ไมมีกระดาษ 200
ไมมีขอผดิพลาดในตัวเลือก
การสแกน 196

ย
ยกเลิก

ปุม 9
พิมพงาน 77
สําเนา 115
สแกน 103

ยอ/ขยายสําเนา
ขนาดท่ีกาํหนดเอง

113
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกบั
กระดาษ Letter หรอื
A4 112

ร
รหสัผาน admin 33
รหสัผาน, เวบ็เซิรฟเวอร
แบบฝงตวั 33

ระดับหมึก
ไอคอน 10

ระดับหมึกพิมพ, การตรวจ
สอบ 121

ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศพัท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 217

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 117

รายงานการทดสอบเครื่อง
117

รไีซเคลิ
ตลบัหมึกพมิพ 226

รูปภาพ
ครอบตดั 89
ปรับขนาดภาพ 89
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 101

สแกน 97
สงงานสแกน 102
หมุน 90

รูปภาพตวัอยาง, แกไข
102

เริม่ทําสาํเนาขาวดํา 10
เริม่ทําสาํเนาสี 10

ล
ลําดับหนา 71
ลิงค

การกําหนดคา 34
ความเรว็ 29

ลูกศรขวา 9
ลูกศรซาย 10
เลอืกกระดาษ 40

ว
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การตดิตั้งซอฟตแวร
145

การวดัคาท่ีไมถกูตอง
143

วิธีใช
เมนู 13

วางเปลา
ทําสาํเนา 188
สแกน 181

เวอรชนัของเฟรมแวร 33
เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั

การตัง้รหัสผาน 33
การเขาถึงโดยใชเว็บเบ
ราเซอร 31

เวนระยะขอบดานซาย
114
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ส
สถานะ, เครือขาย 33
สภาพแวดลอม

โปรแกรมควบคุม
ผลติภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 225

สาย USB
การขาดการสื่อสาร

203
สายเคเบิลอเีธอรเน็ต

CAT-5 23
สาํเนา

การตัด 113
การตัง้คาดีฟอลต 110
การทําสําเนา 105
การเวนระยะขอบ 114
ขนาด, กาํหนดเอง

113
ขยาย 113
ขอความ, การเพิม่
คุณภาพ 114

ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 108

ภาพตัวอยาง 105
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 114

ภาพถายแบบไมมีขอบ
111

ยกเลิก 115
ยอ 113
ลักษณะเฉพาะ 224
เมนู 13

สาํเนาสีเขม 184
สาํเนาแบบไมมีขอบ 111
สิง่พมิพท่ีผนึกดวยเตารีด

72
สิง่พมิพท่ีผนึกลงบนเสือ้ยืด.
ด ูสิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี

สี
หมน 161
เลอะ 158

สือ่. ด ูกระดาษ
สแกน

การครอบตัดไมถูก
ตอง 181

การสงโดยใช
HP Photosmart
Share 103

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 179

ขอความจะปรากฏเปน
เสนประ 182

ขอความไมถกูตอง
182

ขอมูลจาํเพาะของการ
สแกน 224

คุณลกัษณะ 97
จากแผงควบคมุ 99
บันทึกลงคอมพวิเตอร

99
บันทึกไวท่ีการดหนวย
ความจํา 101

ปรบัแตงรปูภาพ 101
ปุม 10
ภาพถาย 97, 99
ยกเลิก 103
รูปภาพตวัอยาง, แก
ไข 102

รูปแบบขอความไมถูก
ตอง 182

ลมเหลว 180, 190
วางเปลา 181
หยุด 103
หยุดชะงัก 180
เคาโครงหนาไมถกู
ตอง 182

เอกสาร 97, 99

แลกเปลี่ยนรปูภาพ
102

ไปยังการดหนวยความ
จํา 101

ไมมีขอผิดพลาดในตัว
เลอืกการสแกน 196

สแกนไปยัง
เมนู 12

เสยีหาย, ตลับบรรจุหมึก
206

แสดงผล
เปลี่ยนการวดัคา 143
เปลี่ยนภาษา 143

ใส
กระดาษ Hagaki 47
บัตรดชันี 47
โปสการด 47

ห
หนาการกําหนดคา

802.3 ใชสาย 33
ขอมูลท่ัวไป 33

หนาการกาํหนดคาเครือ
ขาย 32

หนาจอการคนพบ
เครื่องพมิพ,
Windows 25

หนาเวบ็, พิมพ 76
หมายเลขโทรศพัท, การ
บรกิารลูกคา 216

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผวิหนังและเสื้อผา 130

หมึกพมิพ
พนกระจายอยูดานใน

HP All-in-One
174

พนละอองหมึกภายใน
อุปกรณ 164

เปลี่ยนในเรว็ๆ นี้ 211
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เวลาใหหมึกพิมพแหง
199

เหลอืนอย 174
ไมมีหมึก 207

หมึกพมิพเปอน, โทรสาร
155

หมุนภาพถาย 90
หยุด

พมิพงาน 77
สาํเนา 115
สแกน 103

หลังจากสิน้สุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 218

หวัพิมพ
ตดิขัด 210
ทําความสะอาด 127
ไมทํางาน 210

หวัพิมพ, สิ่งกดีขวาง 144
หวัพิมพมีสิ่งกีดขวาง 144
หายไป

ขอความจากการ
สแกน 182

ขอมลูจากสาํเนา 185
ตลับบรรจุหมึก 206

อ
อัพเกรดสูเครือขาย 26
อุปกรณ

ไมตอบสนอง 166
ไมพบ 202

ออน
ทําสาํเนา 184

เอกสาร
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 101

สแกน 97
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