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1 วธิใีช HP Photosmart
D5300 series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Photosmart ดูที่
• “HP Photosmart ภาพรวม” ในหนา 5
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 9
• “ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร” ในหนา 11
• “How do I (ควรทําอยางไร)” ในหนา 13
• “ใสกระดาษ” ในหนา 15
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 29
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 57
• “การบํารุงรักษา HP Photosmart” ในหนา 65
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 83
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 165
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 173
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2 HP Photosmart ภาพรวม
ใช HP Photosmart เพ่ือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรือพิมพฉลาก
บนแผนซีดี／ดีวีดีที่พิมพได อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานที่รวมอยูกับ
HP Photosmart ชวยใหคุณสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ดังน้ันคุณ
สามารถใชอุปกรณดังกลาวเพื่อพิมพโบรชัวรและหนังสือ หรือเพียงเพื่อประหยัด
กระดาษ คุณสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP Photosmart ไดโดยตรง
จากแผงควบคุมโดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลทั่วไปของ HP Photosmart
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ใชซอฟตแวร HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart

ฉลาก รายละเอยีด

1 จอสี (หรือทีเ่รียกกันวาจอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ชองเสยีบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

4 ถาดรับกระดาษออก

5 แกนเล่ือนของถาดกระดาษ (หรือทีเ่รียกวาแกนเล่ือนของ
ถาด)

6 ชองเกบ็ที่บรรจุซีด／ีดีวีดี
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ฉลาก รายละเอยีด

7 ทีบ่รรจุซีด／ีดีวีดี

8 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

9 ถาดกระดาษภาพถาย

10 ถาดซีด／ีดีวีดี

11 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

12 อปุกรณเสริมในการพิมพสองดาน

13 พอรต USB ดานหลัง

14 ขั้วตอสายไฟ*

* ใชกบัอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบติัของแผงควบคุมของ HP Photosmart

ฉลาก ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

1  จอส ี(หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): แสดงภาพถายบนการดหนวยความจํา นอกจากนี้ยงัแสดงสถานะ
และขอความแสดงขอผิดพลาดดวย

2 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกดิปญหาขึน้ โปรดดจูอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิม่เติม

3 ลูกศรซาย: ปุมซายจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลหรือภาพถายกอนหนาน้ีบนการดหนวยความจํา

4 ตกลง: เลือกภาพถายสําหรับการพิมพหรือเลือกตัวเลือกเมนู

5 ลูกศรขวา: ปุมขวาจะไปยงัหนาจอแสดงผลหรือภาพถายถดัไปบนการดหนวยความจํา

6 พมิพภาพถาย: พมิพภาพถายทีเ่ลือกไวบนการดหนวยความจําของคุณ หากในขณะนี้ไมไดเลือกภาพ
ถายอยู เคร่ือง HP Photosmart จะพิมพภาพถายที่กําลังแสดงอยูบนจอแสดงผลในขณะนี้

บท 2

(ทําตอ)

6 HP Photosmart ภาพรวม

ภ
าพ
รวม



ฉลาก ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

7 ถาดภาพถาย: เลือก ถาดภาพถาย สําหรับภาพถายถดัไปทีคุ่ณพิมพจากการดหนวยความจํา

8 การลบตาแดง: เปดหรือปดคุณลักษณะ การลบตาแดง ตามคาดีฟอลตแลว คุณลักษณะน้ีจะปด เมื่อคุณ
ลักษณะน้ีเปด HP Photosmart จะแกไขตาแดงในภาพถายปจจุบันที่แสดงบนจอแสดงผลโดย
อัตโนมัติ

9 ยกเลิก: หยดุการทํางานในปจจุบัน และกลับไปทีห่นาจอหลัก

10 เปด: เปดหรือปด HP Photosmart เมื่อปดเคร่ือง HP Photosmart แลว ยงัคงมีไฟในปริมาณเล็ก
นอยจายใหกบัอุปกรณ คุณสามารถลดการใชไฟใหนอยลงอีก โดยการกดปุม เปด คางเปนเวลา 3
วินาท ีการทําเชนนี้จะทําใหเคร่ือง HP Photosmart อยูในโหมดสแตนดบาย／ปด เพื่อไมใหมีกระแส
ไฟไหลเวียนอยู ใหปด HP Photosmart และถอดสายไฟออก

ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมลูที่สําคัญ
เกี่ยวกับ HP Photosmart

ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงสถานะตลับหมกึพิมพ สีของไอคอนจะตรงกับสีของตลับหมกึพิมพ และระดับการเติมหมึก
ของไอคอนจะตรงกบัระดับการเติมหมึกของตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ ไอคอนระดับหมึกจะปรากฏขึ้นเมือ่ตลับหมกึพิมพตลับใดตลับหน่ึงมีหมกึเหลือนอย
กวา 50% ถาปริมาณหมึกพิมพสําหรับตลับหมึกพิมพทัง้หมดมมีากเกินกวา 50% ไอคอนตลับ
หมึกพมิพจะไมปรากฏบนจอแสดงผล

แสดงวาตลับหมึกพิมพใกลหมด และตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

แสดงวามีการใสตลับหมึกพิมพที่ไมรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับหมึกพิมพบรรจุหมึกที่
ไมใชของ HP

ใชซอฟตแวร HP Photosmart
ซอฟตแวร HP Photosmart เปนวิธีที่ชวยใหสามารถพิมพภาพถายของคุณได
อยางรวดเร็วและงายดาย และยังชวยใหคุณไดเขาถึงคุณสมบติัพ้ืนฐานอื่นๆ ของ
ซอฟตแวรจัดการรูปภาพของ HP เชน การบันทึกและการดูภาพถายตางๆ
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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 Photosmart ของคุณ

คูมอืการตดิตัง้

คูมอืการตดิตัง้จะใหวิธกีารตั้งคา HP Photosmart และติดตั้งซอฟตแวร คณุควรปฏิบตัิตามขั้น
ตอนในคูมอืการติดตั้งตามลําดับ

หากคุณมปีญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบือ้งตน” ในหนา 85 ในวิธีใชบนหนาจอน้ี

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมอืเบือ้งตน

คูมือเบื้องตนมีเนื้อหาเกีย่วกบัภาพรวมของ HP Photosmart รวมทัง้คําแนะนําเปนขั้นตอน
สําหรับงานพื้นฐาน คําแนะนําเกีย่วกบัการแกไขปญหาเบื้องตน และขอมูลทางเทคนิค

ภาพเคลือ่นไหว HP Photosmart
ภาพเคลื่อนไหว HP Photosmart ทีอ่ยูในสวนที่เกีย่วของของวิธีใชบนหนาจอแสดงใหคุณเหน็
ถงึวิธีการทํางานทีส่ําคัญใหเสร็จสมบูรณบน HP Photosmart คณุจะเรียนรูวิธีการใสกระดาษ
เสียบการดหนวยความจํา และเปลี่ยนหมึก

วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําอยางละเอียดถงึการใชคุณสมบัติทัง้หมดของ HP Photosmart

• หัวขอ ควรทาํอยางไร? จะมีลิงคตางๆ เพื่อใหคุณสามารถคนหาขอมลูเกีย่วกบัการทํางาน
ทัว่ไปไดอยางรวดเร็ว

• หัวขอ ภาพรวมของ HP Photosmart จะมีขอมูลทัว่ไปเกีย่วกับคุณสมบัติหลักๆ ของ
HP Photosmart

• หัวขอ การแกไขปญหาเบือ้งตน จะมีขอมูลเกีย่วกับการแกไขขอผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นกบั
HP Photosmart

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึง่อาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ถาคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกีย่วกับไดรเวอร วัสดุและการสัง่ซื้อ
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4 ขอมลูการเชือ่มตอคอมพวิเตอร
HP Photosmart มพีอรต USB ในตัว ดังน้ันทานจึงสามารถเช่ือมตอโดยตรง
เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบลิ USB ทานยังสามารถเปด
การใชงานอุปกรณบนเครือขายภายในที่มอียูแลวไดอีกดวย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน

ประเภทการเชือ่มตอทีส่นับสนนุ

รายละเอยีด จาํนวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นาํใหเชือ่มตอ เพือ่ใหเกดิ
ประสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ

คณุสมบตัขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คาํแนะนําในการตดิตัง้

การเชือ่มตอกบัพอรต USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองจะ
เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB
ไปยังพอรต USB 2.0 High
Speed ดานหลังของ
HP Photosmart

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด ปฏิบัตติามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้ง

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
ไวตลอดเวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอืน่จะไม
สามารถสัง่พิมพไปยงั
HP Photosmart ได

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด
ทีอ่ยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย การทํางานจาก
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ จะ
รองรับไดเฉพาะการพิมพเทา
น้ัน

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 11

การใชเครือ่งพมิพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP Photosmart โดยใชสายเคเบลิ USB ทานสามารถสั่งพิมพ
ไปยังเครื่องพิมพน้ันโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับ HP Photosmart จะทําหนาท่ีเหมือนเปน
โฮสต สําหรับเคร่ืองพิมพและมีคุณสมบัติการทํางานเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอร
เคร่ืองอื่นซึ่งเรียกวา ไคลเอน็ต จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบติัการพิมพเทานั้น ทาน
ตองใชฟงกชันอื่นจากเครื่องคอมพิวเตอรโฮสตหรือจากแผงควบคุมบน
HP Photosmart

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพวิเตอร 11
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วธิกีารเปดใชงานเครือ่งพิมพรวมกนับนคอมพวิเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมือผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

บท 4
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5 How do I (ควรทาํอยางไร)
สวนน้ีจะประกอบดวยลิงกไปยังการดําเนินการโดยทั่วไป เชนการใชงานภาพ
ถายรวมกันและการพิมพภาพถาย รวมถึงการทําใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมีขอบขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) จาก
การดหนวยความจํา” ในหนา 59

• “วิธีการพิมพงานใหไดคุณภาพสูงสุด” ในหนา 34
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 44
• “วิธีการพิมพฉลากแบบกําหนดเองบนแผนซดีี／ดีวีดีท่ีพิมพได”

ในหนา 42

How do I (ควรทาํอยางไร) 13
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6 ใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP Photosmart ได
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย นอก
จากนี้ เครื่อง HP Photosmart ยังชวยใหคุณใสและพิมพโดยตรงลงบนพื้นผิว
ของแผนซดีีและดีวีดีที่เคลือบพิเศษได ตามคาเริ่มตน HP Photosmart จะได
รบัการตั้งคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ
โดยอัตโนมติั จากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากคุณใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพท่ีไมดีดวยการใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมติั) คุณสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษไดดวย
ตนเอง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เลือกกระดาษสําหรับการพิมพ
• การใสกระดาษ
• ใสแผนซีดี/ดีวีดี
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

เลอืกกระดาษสาํหรบัการพมิพ
คุณสามารถใชกระดาษที่มีขนาดและประเภทแตกตางกันไดใน
HP Photosmart โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใหมคุีณภาพการพิมพที่ดีที่สดุ
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อคุณเปลีย่นประเภทหรือขนาดกระดาษ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ
• กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพ
หากคุณตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตที่คุณกําลังพิมพ การใชกระดาษ
ที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมนั หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซบัหมกึเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มหีมกึซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ
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HP Premium Plus Photo Paper
HP Premium Plus Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย HP ที่ดีท่ีสุด ซึ่งทํา
ใหภาพถายมคุีณภาพและความคงทนตอการลบเลือนที่เหนือกวาภาพถายที่อัด
จากราน เปนกระดาษท่ีเหมาะสมสําหรับการพิมพภาพความละเอียดสูง สามารถ
นําไปใสกรอบหรือนําไปรวมในอลับั้มภาพถาย กระดาษดังกลาวมอียูหลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแท็บ), 13 x 18 ซม., A4 และ 8.5 x 11
นิ้ว

HP Premium Photo Paper
HP Premium Photo Paper เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูง มีลักษณะมัน
วาวหรือมนัเลก็นอย โดยมีลักษณะและใหความรูสึกเหมอืนภาพถายที่อัดจากราน
และสามารถติดใตกระจกหรือใสในอัลบั้มได กระดาษดังกลาวมีอยูหลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแท็บ), 13 x 18 ซม., A4 และ 8.5 x 11
นิ้ว

HP Advanced Photo Paper หรอื HP Photo Paper
HP Advanced Photo Paper หรือ HP Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย
ที่มคีวามทนทาน มันวาว ซึ่งมคุีณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมี
รอยรอยท้ิงไว กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ํา รอยเปอน รอยนิ้วมอื และความชื้น
ได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจาก
ราน โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (มี
หรือไมมีแท็บ) และ 13 x 18 ซม. HP Advanced Photo Paper ทําเคร่ือง
หมายไวที่มมุหามพิมพตามสัญลักษณตอไปนี้

HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus Inkjet
Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของทานมีสีคมชัดและสดใส แผนใสนี้
งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

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

บท 6
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HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมคีวามคมชัดสูง มคีวาม
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยหมึกไมซมึไปดานหลัง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว

แผนซดีี／ดวีดีีทีพ่มิพไดดวยเครือ่งพิมพอิงคเจ็ตของ HP
แผนซดีีและดีวีดีแบบอ็อพติคัลท่ีพิมพไดดวยเครื่องพิมพอิงคเจ็ตของ HP มทีั้ง
แบบพื้นผิวดานสีขาวและสีเงิน สรางซดีีและดีวีดีของคุณเองดวยปายช่ือ กราฟก
หรือภาพถาย โดยการพิมพลงบนแผนซดีีและดีวีดีโดยตรงดวยเครื่องพิมพท่ี
สามารถพิมพบนแผนแบบอ็อพติคัลได

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

HP Photosmart โดยตัวกระดาษจะมีเฉดสีฟาขาวเปนพิเศษซึง่จะชวยให
ขอความคมชัดและมสีีสันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มคีวามคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนา

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

HP Premium Photo Cards
HP Premium Photo Cards ชวยใหคุณทําบัตรอวยพรของคุณเองได

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

HP Premium Presentation Paper
HP Premium Presentation Paper ชวยใหการนําเสนองานของทานดูดีมี
คุณภาพ

HP CD/DVD Tattoos
HP CD/DVD Tattoos ชวยใหทานสราง CD และ DVD ของทานเองไดโดย
การพิมพลาเบล CD หรือ DVD ที่มคุีณภาพสูงและประหยัด

เลือกกระดาษสําหรับการพิมพ 17
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หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP Photosmart ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
คุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

กระดาษทีค่วรหลกีเลีย่งการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมนั หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซบัหมกึเปนสาเหตุใหภาพท่ีพิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรใชในงานพมิพทกุประเภท
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากที่แสดงใน “ขอมูลทางเทคนิค”

ในหนา 173 หรือในไดรเวอรเครื่องพิมพ
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ําเสมอ และหมกึสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
• กระดาษที่ลื่น เปนมนัวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึง่ไมไดออกแบบมาสําหรับ

ใชกับเครื่อง HP Photosmart โดยเฉพาะ กระดาษชนิดน้ีอาจจะติดใน
เครื่อง HP Photosmart หรือทําใหหมกึพิมพไมติด

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทําให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP Photosmart สําหรับงานพิมพ

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

บท 6
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว)
• ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรือบตัรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ letter หรือกระดาษ A4 ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เคร่ือง HP Photosmart

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นเพ่ือใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา:
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เล่ือนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวา HP Photosmart ไมไดกําลังทํางานอยูและ
ไมมีเสียงใดๆ เมือ่คุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หาก
HP Photosmart กําลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมกีารทํางานอยู
กระดาษท่ีหยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาท่ี คุณอาจดันกระดาษไปทาง
ดานหนา เพ่ือให HP Photosmart ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคลด็ลบั หากทานใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

6. ปรับถาดรับกระดาษลง ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณ
จนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

บท 6
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 15
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 31

ใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิว้)
คุณสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถายของ
เคร่ือง HP Photosmart เพ่ือการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพ
ถาย 13 x 18 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium
Photo Paper

การใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถาย
1. ยกฝาถาดภาพถายข้ึนเพ่ือใสกระดาษภาพถายลงในถาดภาพถาย
2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ

กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุ
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

4. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 15
• “วิธีพิมพภาพถายจากแผงควบคุม” ในหนา 59
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• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 40
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 41

ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันี
คุณสามารถใสโปสการด กระดาษ Hagaki และบตัรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพ
ถายได

การใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันใีนถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกฝาถาดกระดาษภาพถายข้ึนเพ่ือใสบัตรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพถาย
2. ใสปกบัตรลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกบัตรเขาไปจนสุด
3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกบัตร

อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาปกบัตร
พอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดานบนสุดของตัวปรบั
ความกวางของกระดาษ

4. เลื่อนฝาถาดกระดาษภาพถายลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั” ในหนา 31

การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
HP Photosmart โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือแบบมีหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

บท 6
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การใสซองจดหมาย
1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นเพ่ือใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
3. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษหลัก โดย

วางใหชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น เลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษหลักและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ปรับถาดรับกระดาษลง
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 31

การใสกระดาษประเภทอืน่
ประเภทกระดาษตอไปน้ีไดรับการออกแบบสําหรับงานพิเศษ สรางงานของคุณ
ในซอฟตแวร HP Photosmart หรือโปรแกรมอื่น แลวต้ังคาประเภทและขนาด
ของกระดาษ จากนั้นสั่งพิมพ

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

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีท่ีสุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนที่จะพิมพลงบนแผนใส
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HP Iron-On Transfer
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษที่มวนงอลงในเครื่อง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของส่ิงพิมพท่ีผนึก จากน้ันใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายข้ึน

HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards หรอื HP Textured
Greeting Cards
▲ ใสปก HP greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานท่ีจะ

พิมพลง เลื่อนบตัรเขาไปจนสุด

เคลด็ลบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนทีต่องการพิมพกอน โดยพิมพ
หนาที่คว่ําลงในถาดปอนกระดาษ

ปายฉลากสาํหรบัองิคเจต็
1. ควรใชปายฉลากขนาด Letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ

อิงคเจ็ต และตรวจสอบใหแนใจวาปายฉลากที่ใชมอีายุไมเกิน 2 ป ฉลากที่
เก็บไวนานเกนิไปอาจหลุดลอกออกขณะท่ีเครือ่งพิมพดึงกระดาษเขาไปใน
HP Photosmart ซึง่ทําใหเกิดปญหากระดาษติด

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

แผนลวดลายตดิซดีี/ดวีดีีของ HP
▲ วางกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD หนึ่งแผนลงในถาดปอนกระดาษโดย

คว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD เขาไปจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 31
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 15
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ใสแผนซีด/ีดวีดีี
นอกจากการพิมพลงบนกระดาษแลว เครื่อง HP Photosmart ยังชวยใหคุณ
พิมพโดยตรงลงบนพื้นผิวของแผนซดีีและดีวีดีท่ีเคลือบพิเศษสําหรับงานพิมพซึ่ง
เริ่มตนจากคอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอกัน คุณสามารถออกแบบและสรางฉลากแบบ
กําหนดเองสําหรับแผนซีดีหรือดีวีดีโดยใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง
HP Photosmart จากนั้น สามารถพิมพฉลากบนแผนซีดีหรือดีวีดีที่สามารถ
พิมพได

เคลด็ลบั ขอแนะนําใหคุณบนัทึกขอมูลของคุณลงในซดีีหรือดีวีดีกอนการ
พิมพฉลาก

หมายเหตุ เคร่ือง HP Photosmart ไมสนับสนุนงานพิมพแผนซดีี/ดีวีดีที่
เริ่มตนจากแผงควบคุม

การใสแผนซดีี／ดีวดีีลงในถาดซดีี／ดีวดีี
1. คอยๆ ดึงที่บรรจุซดีี／ดีวีดีท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart ออกมา

ที่บรรจุซีดี／ดีวีดีจัดเก็บไวขางใตถาดปอนกระดาษหลัก

2. ดันแผนซีดีซึง่พิมพอิงคเจ็ตไดใสเขาไปในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีใหเขาที่ โดย
หงายดานที่พิมพไดข้ึนดานบน แผนซดีี／ดีวีดีควรใสไวในวงแหวนตรง
ปลายที่บรรจุตามลูกศรช้ี

หมายเหตุ หากคุณใชแผนขนาดเล็ก ใหพลิกวงแหวนที่บรรจุซดีี／ดีวีดี
มาทับบนแผนซีดี／ดีวีดี
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3. ปรับถาดซดีี／ดีวีดีลง
ถาดซดีี／ดีวีดีอยูใตแผงควบคุมพอดี เมื่ออยูในตําแหนงเลื่อนลง ถาดซีดี／
ดีวีดีจะอยูดานบนของถาดรับกระดาษออก

4. ดันที่บรรจุซดีี／ดีวีดีเขาไปใน HP Photosmart จนเสนขีดบนที่บรรจุซดีี
／ดีวีดีอยูตรงกับเสนขีดสขีาวบนถาดซีดี／ดีวีดี

หมายเหตุ HP Photosmart จะดึงที่บรรจุซดีี／ดีวีดีในขณะที่พิมพสื่อ
ที่บรรจุซดีี／ดีวีดีอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ที่ดานหลังของ
เครื่อง หากวาง HP Photosmart ไวใกลผนัง ใหขยับออกมาใหหางจาก
ผนังอยางนอย 3 นิ้ว

หมายเหตุ โปรดดูซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart เกี่ยว
กับการพิมพบนแผนซดีี/ดีวีดี
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การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• ถาทานจะพิมพฉลาก ใหแนใจวาแผนฉลากน้ันใชงานน้ันผลิตมาไมเกินสอง

ป แผนฉลากเกาอาจลอกออกเมื่อกระดาษถูกดึงผาน HP Photosmart ทํา
ใหกระดาษติด

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเคร่ือง HP Photosmart

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 15
• “กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน” ในหนา 18
• “การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 27
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7 การพมิพจากคอมพวิเตอร 
เคร่ือง HP Photosmart สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได คุณสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมขีอบ จดหมาย
ขาว บตัรอวยพร สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร

คุณยังสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมติัไดโดยใชอุปกรณเสรมิ
ในการพิมพสองดาน ที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือพิมพโบรชัวรและ
หนังสือ หรือเพียงเพ่ือประหยัดกระดาษ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
• กําหนดให HP Photosmart 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 Photosmart เปนเคร่ืองพิมพ

ถาทานต้ังคา HP Photosmart ใหเปนคาดีฟอลต ทานสามารถขามขั้นตอน
นี้ไปได เพราะ HP Photosmart 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 Photosmart เปนเคร่ืองพิมพดฟีอลต
คุณสามารถกําหนดให HP Photosmart เปนเครื่องพิมพดีฟอลตเพ่ือใหใชงาน
จากซอฟตแวรโปรแกรมทุกโปรแกรมได ซึง่หมายความวา HP Photosmart
จะถูกเลือกโดยอัตโนมติัในรายการเครื่องพิมพเมือ่คุณเลือก Print  (พิมพ) จาก
เมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรม เครื่องพิมพดีฟอลตจะถูกเลือกโดย
อัตโนมติัเมือ่คุณคลิกปุม Print (พิมพ) ในแถบเครื่องมือของซอฟตแวร
โปรแกรมสวนใหญ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Windows Help (วิธีใชของ
Windows)

บท 7

30 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




การเปลีย่นคาการพิมพสําหรับงานปจจบุัน
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP Photosmart เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพรูปแบบใดๆ ก็ตาม

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

การกาํหนดขนาดกระดาษ
การตั้งคา ขนาด ชวยให HP Photosmart กําหนดพื้นท่ีที่พิมพไดในหนา
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 Photosmart 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

กระดาษสําหรับติดชื่อซีดี／ดีวีดี 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 4 x 6 น้ิว (มีหรือไมมีแท็บ), สูงสุด 5 x 7 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 Photosmart 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 Photosmart 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 Photosmart จะเลือกการตั้งคาคุณภาพและความเร็วของงานพิมพ
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเภทกระดาษที่เลือก ทานยังสามารถ
เปลี่ยนการต้ังคาคุณภาพการพิมพเพ่ือกําหนดความเร็วและคุณภาพงานพิมพได
เองอีกดวย

การเลอืกความเรว็หรอืคุณภาพการพมิพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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 Photosmart 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 Photosmart 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 Photosmart ชวยใหทานสามารถพิมพเอกสารในขนาดที่ตางจาก
ตนฉบบัได

การปรบัขนาดเอกสาร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart 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 Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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 Photosmart ซึ่งจะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสําหรับงานท่ีไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

วธิกีารดูตวัอยางงานพิมพของคณุ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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)
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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. และ 13 x 18 ซม.

การเปล่ียนคาการพิมพดีฟอลต 37

กา
รพ
มิ
พ




• 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 Photosmart

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• สรางช็อตคัตการพิมพ
• ลบช็อตคัตการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 40
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 41
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 50
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 44

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 Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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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 Photosmart 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 Photosmart 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
ของกระดาษภาพถายขนาดใหญถึง 13 x 18 ซม.

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

วธิกีารพมิพรปูภาพแบบไมมขีอบ
1. ใสกระดาษ 13 x 18 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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 Photosmart จะแจงเตือนและบอกใหคุณเลือกประเภทหรือขนาด
กระดาษใหม

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

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตที่คุณกําลังพิมพอยูควบคูไปกับหมึก HP
ของแท กระดาษ HP และหมกึ HP ไดรับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อทํางานรวม
กันเพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูง

สําหรับการพิมพภาพถาย HP แนะนําใหคุณใช HP Premium Plus Photo
Papers กับ HP Photosmart

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. ใสกระดาษ 13 x 18 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถายหรือกระดาษภาพถาย

ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart 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 Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) จากรายการแบบดึงลง Paper
Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภท
กระดาษภาพถายที่เหมาะสม

7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึง
ลง Size (ขนาด) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลอืกขนาดกระดาษที่
เหมาะสม
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวร
HP Photosmart 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 เพ่ือสรางและพิมพฉลากแบบกําหนดเองสําหรับซีดีหรือดีวีดี คุณ
สามารถพิมพฉลากไดโดยตรงลงบนพื้นผิวของแผนซดีี／ดีวีดีที่พิมพไดดวย

บท 7

42 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




เคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต หรือบนกระดาษติดลวดลายแผนซดีี／ดีวีดีซึง่คุณจะติดลง
บนแผนซีดี／ดีวีดี

การพิมพโดยตรงบนแผนซดีี／ดวีดีี
1. ใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือสรางและพิมพฉลากติด

แผนซดีี／ดีวีดี
2. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใสแผนซีดี／ดีวีดีลงในถาดใสแผนซีดี／ดีวีดีบน

HP Photosmart

การพิมพกระดาษติดลวดลายแผนซดีี/ดวีดีี
1. ใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือไปที่ www.hp.com เพ่ือเขาถึงแม

แบบสําหรับการสรางฉลากติดแผนซดีี/ดีวีดี
2. ใสกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดีขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถาย
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart 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)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ใสแผนซดีี/ดีวีดี” ในหนา 25

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 Photosmart จะพิมพ
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การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

หมายเหตุ ถามีหมึกพิมพสําหรับภาพถายติดต้ังไว งานพิมพจะมคุีณภาพดียิ่ง
ข้ึนไปอีก หมกึพิมพสําหรับภาพถายสามารถหาซื้อไดตางหาก ถาไมมมีากับ
เครื่อง HP Photosmart

การพมิพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ใสกระดาษ 13 x 18 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถายหรือกระดาษภาพถาย

ขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
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 Photosmart จะพิมพ
ออกมา ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
คุณสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดานไดโดยใชอุปกรณเสริมในการพิมพสอง
ดาน ที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือพิมพโบรชัวรและหนังสือ หรือ
เพียงเพื่อประหยัดกระดาษ

เมื่อพิมพสองดาน ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษท่ีใชมีความหนาเพียงพอ
เพ่ือไมใหภาพไปปรากฏเปนรอยอีกดานหนึ่ง HP แนะนําใหใชกระดาษคุณภาพ
สูง เชน HP Bright White Inkjet Paper หรือ HP Brochure & Flyer Paper
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การพิมพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart 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. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

การพมิพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
เคร่ือง HP Photosmart ชวยใหทานพิมพเอกสารเปนสมุดเลมเล็กๆ ซึ่งทาน
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 Photosmart 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
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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)
เครื่อง HP Photosmart จะเริ่มพิมพ

9. รอจนกวาเครื่อง HP Photosmart หยุดการพิมพเปนเวลาหลายวินาที กอน
ที่จะดึงกระดาษหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษ
หากคุณดึงกระดาษออกในขณะที่กําลังพิมพ อาจทําใหหนากระดาษนั้นเสีย
หายได

10. เมื่อพิมพเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว ใหพับคร่ึงกระดาษที่เรียงซอนกัน
โดยใหหนาแรกอยูดานบนสุด แลวจึงเยบ็เอกสารตามรอยพับนั้น

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดผลงานท่ีมคุีณภาพดีที่สุด ใหใชเครือ่งเย็บสนัหนังสือ
หรือที่เย็บกระดาษขนาดใหญที่มลีวดเย็บยาวพอสําหรบัสมุดเลมเล็กๆ

1 3 5

7911

ภาพ 7-1 การเยบ็เลมขอบซายสาํหรบัภาษาที่อานจากซายไปขวา

บท 7

46 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




135

7 9 11

ภาพ 7-2 การเยบ็เลมขอบขวาสาํหรบัภาษาทีอ่านจากขวาไปซาย

การพมิพหลายหนาในกระดาษแผนเดยีว
ทานสามารถพิมพเอกสารไดถึง 16 หนาในแผนกระดาษแผนเดียว

วธิีการพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart 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)
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การพมิพเอกสารหลายหนาในลาํดบัทีก่ลบักนั
วิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP Photosmart ทําใหหนาแรกท่ีพิมพออกมา
หงายดานที่พิมพข้ึน และอยูที่สวนลางสุดของต้ังกระดาษ น่ันหมายถึง โดยทั่วไป
คุณตองวางลําดับหนาที่พิมพใหถูกตอง

1
2
3
4
5

วธีิที่ดีกวาคือการพิมพเอกสารตามลําดับที่กลับกันเพ่ือใหเอกสารเรียงหนาอยาง
ถูกตอง

5
4
3
2
1

เคลด็ลับ ต้ังคาตัวเลือกนี้เปนคาดีฟอลตเพ่ือที่ทานจะไมตองตั้งคาใหมทุกคร้ัง
ที่จะพิมพเอกสารหลายหนา

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

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

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

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

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

หมายเหตุ เมือ่คุณพิมพสําเนาหลายสําเนา แตละชุดจะพิมพเสร็จกอนที่
จะพิมพชุดถัดไป

การกลบัดานรปูภาพสาํหรบัสิง่พมิพทีผ่นกึดวยเตารดี
คุณลักษณะนี้จะกลับภาพ ดังนั้นทานจึงสามารถใชเปนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
ได และคุณสมบติันี้ยังมีประโยชนสําหรับแผนใสเมือ่ทานตองการทําเครื่องหมาย
ทีด่านหลังแผนใสโดยไมทําใหตนฉบบัเปนรอยดวย

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

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

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

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

6. ถาขนาดที่เลือกไมใชขนาดที่คุณตองการ ใหคลิกขนาดที่ถูกตองในรายการ
Size (ขนาด)

7. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
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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
รดีลงในถาดปอนกระดาษครัง้ละหน่ึงแผนดวยตนเอง

การพมิพลงบนแผนใส
เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด HP ขอแนะนําใหทานใชผลิตภณัฑแผนใสของ HP กับ
เครื่อง HP Photosmart

การพมิพบนแผนใส
1. ใสแผนใสลงในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

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

Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภท
กระดาษที่เหมาะสม

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

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

หมายเหตุ เครื่อง HP Photosmart จะรอใหแผนใสแหงกอนที่จะปลอย
ออกมาโดยอัตโนมัติ หมึกบนแผนฟลมจะแหงชากวาบนกระดาษ
ธรรมดา ตรวจสอบใหแนใจวาคุณปลอยใหหมกึแหงนานพอสมควรกอน
ที่จะจับแผนใส

การพมิพกลุมทีอ่ยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
ดวยเครื่อง HP Photosmart ทานจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ซอง
จดหมายเปนต้ัง หรือพิมพแผนฉลากที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสง

ไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนท่ีของขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษsหลัก

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกฉลากหรือซองจด
หมาย

5. หากคุณกําลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏบิัติดังนี้
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
เครื่อง HP Photosmart จะพิมพเสนประลงบนเอกสารบางหนาเพื่อระบุ
ตําแหนงที่จะตองตัดกอนนํามาติดเขาดวยกัน

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

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) 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)
การเลือกน้ีจะเปนการบอกใหเคร่ือง HP Photosmart ขยายเอกสารใหพอดี
กับแบบ 4, 9, 16, หรือ 25 หนา
ถาตนฉบับเปนแบบหลายหนา แตละหนาจะถูกพิมพในแบบ 4, 9, 16, หรือ
25 หนา ตัวอยางเชน ถาคุณมีตนฉบบัที่มหีนาเดียว และคุณเลือก 3x3 คุณจะ
ไดเอกสารที่พิมพจํานวน 9 หนา หากคุณเลือก 3x3 สําหรับตนฉบบัที่มสีอง
หนา จะมีการพิมพเอกสารจํานวน 18 หนา

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

9. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและใชเทปติดแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

พมิพหนาเว็บ
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP Photosmart ได
ถาคุณใช Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาสําหรับการเลือกดูเว็บ คุณสามารถ
ใช HP Smart Web Printing เพ่ือใหแนใจวาการพิมพเว็บสามารถทําได
งาย คาดการณได พรอมทั้งสามารถควบคุมสิ่งที่คุณตองการและวิธีการที่คุณตอง
การพิมพ คุณสามารถเขาถึง HP Smart Web Printing จากแถบเครื่องมอื
ใน Internet Explorer สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Smart Web
Printing โปรดดูที่ไฟลวิธีใชที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

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

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. ถาเว็บเบราเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณตอง

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

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

การหยดุงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP Photosmart หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลที่ดีกวา HP ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพที่เคร่ือง
HP Photosmart

หมายเหตุ แมวาซอฟตแวรแอพพลิเคชันสวนใหญที่ออกแบบมาสําหรับ
ระบบ Windows จะใชที่เก็บพักการพิมพ (print spooler) ของ Windows
แตซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทานอาจไมไดใชที่เก็บพักการพิมพนั้น ตัว
อยางของซอฟตแวรแอพพลิเคชันท่ีไมไดใชที่เก็บพักการพิมพของ
Windows ไดแก โปรแกรม PowerPoint ใน Microsoft Office 97
ถาทานไมสามารถยกเลิกงานพิมพดวยข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปน้ี
โปรดอานวิธีการยกเลิกการพิมพแบก็กราวดในวิธีใชแบบออนไลนของ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หากตองการหยดุงานพิมพจาก HP Photosmart
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม หากเคร่ืองยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลกิ อีก

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

การหยดุงานพิมพจากคอมพวิเตอร (ผูใช Windows 2000)
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) แลวเลือก Settings

(การตั้งคา) จากน้ันใหคลิก Printers  (เคร่ืองพิมพ)
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Photosmart

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ที่คียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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การหยดุงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows XP)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

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

การหยดุงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows Vista)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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8 การใชคุณลกัษณะภาพถาย
HP Photosmart มชีองเสียบการดหนวยความจําที่ชวยใหคุณสามารถใสการด
หนวยความจําและเริ่มพิมพภาพถายโดยไมตองอัพโหลดภาพเขาคอมพิวเตอร
กอน นอกจากนี้ หากเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสาย USB คุณยังสามารถบันทึกภาพถายลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ แกไข หรือแลกเปลีย่นกันในภายหลังได

HP Photosmart จะรองรับการดหนวยความจําที่ระบุไวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทจะตองเสียบลงในชองเสียบที่ถูกตองสําหรับการดนั้น และ
สามารถเสียบไดครั้งละหนึ่งอนัเทานั้น

ขอควรระวงั อยาใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันในเวลาเดียวกัน ถา
ใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน อาจทําใหขอมลูสูญหายและไม
สามารถกูคืนได
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1 xD-Picture Card
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 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 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)

บริเวณการดหนวยความจํามไีฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพรบิเปนสีเขียวเมือ่มี
การอานการดหนวยความจํา หรือเมื่อมกีารพิมพภาพจากการด และไฟจะติด
สวางคางไวเปนสีเขียวเมือ่ภาพพรอมที่จะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา และระบดุวยไอคอนกลองถายรปู

ขอควรระวงั โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถาย
กะพริบ สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP Photosmart กําลังใชงานการด
หนวยความจํา รอจนกระทั่งไฟแสดงติดสวางคางไว การนําการดหนวยความ
จําออกในขณะทีก่ําลังถูกใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสียหาย หรือทําให
HP Photosmart หรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• วิธีพิมพภาพถายจากแผงควบคุม
• บนัทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร

บท 8
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• แกไขภาพถาย
• การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

วธิพีิมพภาพถายจากแผงควบคมุ
HP Photosmart ชวยใหคุณสามารถพิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวย
ความจําโดยไมตองโอนยายไฟลเขาคอมพิวเตอรกอน คุณสามารถพิมพภาพถาย
แบบไมมขีอบ (หนึ่งภาพตอแผน) หรือสามารถพิมพภาพถายหลายภาพลงบน
กระดาษแผนเดียวได

ตามคาเริ่มตนแลว HP Photosmart จะถูกต้ังคาใหตรวจจับประเภทกระดาษที่
คุณใชโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหไดผลการพิมพที่ดีที่สุดเมือ่พิมพภาพถาย ให Paper
Type (ประเภทกระดาษ) ต้ังคาเปน Automatic (อัตโนมติั) และใสกระดาษ
ภาพถายในถาดกระดาษภาพถาย คุณควรเปลี่ยนแค Paper Type (ประเภท
กระดาษ) เทาน้ันถาเห็นวาคุณภาพการพิมพมปีญหาโดยใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมติั)

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตที่คุณกําลังพิมพอยูควบคูไปกับหมึก HP
ของแท กระดาษ HP และหมกึ HP ไดรับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อทํางานรวม
กนัเพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูง

หมายเหตุ ภาพถายทั้งหมดที่คุณพิมพจากแผงควบคุม แทนที่จะพิมพจาก
คอมพิวเตอรจะเปนแบบไมมีขอบ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพภาพถายไดถึงขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว)
• พิมพสวนขยาย

การพมิพภาพถายไดถึงขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิว้)
คุณสามารถเลอืกภาพถายเฉพาะบนการดหนวยความจําเพื่อพิมพเปนภาพถาย
ขนาด 13 x 18 ซม.

วิธีพิมพภาพถายจากแผงควบคมุ 59
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การพมิพภาพถายไดถงึขนาด 13 x 18 ซม.
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP Photosmart

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล

2. ใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
3. ถาไฟ ถาดภาพถาย ดับอยู ใหเลือกถาดกระดาษภาพถายโดยการกดปุม ถาด

ภาพถาย (ไฟจะสวางขึ้น)
4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถายของคุณจนกวาภาพถายที่คุณตองการพิมพ

จะปรากฏขึ้น
5. กดปุม ตกลง เพ่ือเลือกภาพถายที่คุณตองการพิมพ

ในแตละครั้งที่คุณกดปุม ตกลง จํานวนสําเนาของภาพถายที่เลือกเพื่อพิมพจะ
เพ่ิมข้ึน

6. กดปุม พมิพภาพถาย

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลือ่นดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมื่อคุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
พมิพภาพถาย เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ

7. ถาคุณเพิ่มจํานวนสําเนาหรือภาพถายเพิ่มเติมทีเ่ลือกเพื่อพิมพ ใหทําอยางใด
อยางหนึ่งตอไปน้ีในหนาจอ Select Format (เลือกรูปแบบ):
• กดปุม ตกลง เพ่ือยอมรับคาเริ่มตนของ 1-Up (1 ข้ึนไป)

ภาพถายจะถูกพิมพบนหนาแยกตางหาก
• กดปุม  เพ่ือไฮไลต 3-Up (3 ข้ึนไป) แลวกดปุม ตกลง

ภาพถายจะถกูพิมพบนหนาเดียวกัน (ไดมากถึง 3 ภาพตอหนึ่งหนา)

พมิพสวนขยาย
ทานสามารถพิมพภาพถายในการดหนวยความจําไดหลายขนาด สูงสุดคือขนาด
กระดาษ letter (8.5 x 11 น้ิว) หรือกระดาษ A4 (210 x 297 มม.)
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การพิมพภาพขยาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP Photosmart

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล

2. ใสถาดกระดาษภาพถายที่มีกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. หรือใสถาด
ปอนกระดาษหลักท่ีมกีระดาษแบบเต็มขนาด

3. กดปุม  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถายของคุณจนกวาภาพถายที่คุณตองการจะ
ปรากฏขึ้น

4. กดปุม ตกลง เพ่ือเลือกภาพถายที่คุณตองการพิมพ
ในแตละครั้งท่ีคุณกดปุม ตกลง จํานวนสําเนาของภาพถายที่เลือกเพื่อพิมพจะ
เพ่ิมข้ึน

5. กดปุม พิมพภาพถาย

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลื่อนดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมือ่คุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
พมิพภาพถาย เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ

6. ถาคุณเพิ่มจํานวนสําเนาหรือภาพถายเพิ่มเติมทีเ่ลือกเพ่ือพิมพ ใหทําอยางใด
อยางหน่ึงตอไปนี้ในหนาจอ Select Format (เลือกรูปแบบ):
• กดปุม ตกลง เพ่ือยอมรับคาเริ่มตนของ 1-Up (1 ข้ึนไป)

ภาพถายจะถูกพิมพบนหนาแยกตางหาก
• กดปุม  เพ่ือไฮไลต 3-Up (3 ข้ึนไป) แลวกดปุม ตกลง

ภาพถายจะถูกพิมพบนหนาเดียวกัน (ไดมากถึง 3 ภาพตอหน่ึงหนา)

บันทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
สําหรับการแกไขภาพถายข้ันสูง การแลกเปลีย่นภาพถายแบบออนไลน การสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ และการสรางโปรเจ็กตพิเศษ เชน การพิมพภาพ
ถายโดยตรงลงบนแผนซดีีหรือดีวีดี HP Photosmart
กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําท่ีถูกตองบน
เคร่ือง HP Photosmart

บนัทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร 61
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หมายเหตุ เครื่อง HP Photosmart ตองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

บนัทกึภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP Photosmart

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของคุณ
2. คลิก Save (บนัทึก) แลวจึงปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพ

ถายลงในคอมพิวเตอรของคุณ
จะมีการทําสําเนาเฉพาะภาพที่ยังไมไดบันทึกไวกอนหนาน้ีเทาน้ันลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

แกไขภาพถาย
HP Photosmart เพ่ิมคุณภาพภาพถายของคุณโดยอัตโนมัติ (ปรับความสวาง
และความคมชัดของภาพ) กอนท่ีคุณพิมพภาพ คุณยังสามารถลบ "ตาแดง" ออก
จากภาพถายของคุณไดดวยตนเอง สามารถใชคุณสมบติัการแกไขอ่ืนๆ ไดโดย
ใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังกับ HP Photosmart
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ลบตาแดง
• แกไขภาพถายดวยคอมพิวเตอร

ลบตาแดง
แฟลชบนกลองถายรูป (โดยเฉพาะกลองรุนเกา) อาจทําใหตาของผูถูกถายปรากฏ
สีแดงในภาพถายได คุณสามารถลบตาแดงนี้ออกไป เพ่ือใหตาปรากฏเปน
ลักษณะปกติในภาพถาย

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานดําเนินการกับภาพถายจะใชไดกับการดู
และการพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงตางๆ จะไมถูกบนัทึกลงใน
การดหนวยความจํา

บท 8
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การลบตาแดงออกจากภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP Photosmart

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล

2. กดปุม  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถายของคุณจนกวาภาพถายที่คุณตองการ
พิมพจะปรากฏข้ึน

3. กดปุม ตกลง เพ่ือเลือกภาพถายที่คุณตองการแกไข
4. กด การลบตาแดง บนแผงควบคุม

แกไขภาพถายดวยคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
สําหรับการแกไขภาพถายข้ันสูง การแลกเปลีย่นภาพถายแบบออนไลน การสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ และการสรางโปรเจ็กตพิเศษ เชน การพิมพภาพ
ถายโดยตรงลงบนแผนซดีีหรือดีวีดี HP Photosmart
กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําท่ีถูกตองบน
เคร่ือง HP Photosmart

หมายเหตุ เคร่ือง HP Photosmart ตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

เมือ่ตองการปรบัแตงภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP Photosmart

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน
2. คลิก View (มมุมอง) แลวจึงปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อโอนถาย

ภาพถายของทานไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดูและแกไข

การแลกเปลีย่นภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
สําหรับการแกไขภาพถายข้ันสูง การแลกเปลีย่นภาพถายแบบออนไลน การสั่ง

การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart 63
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พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ และการสรางโปรเจ็กตพิเศษ เชน การพิมพภาพ
ถายโดยตรงลงบนแผนซีดีหรือดีวีดี HP Photosmart
กอนท่ีจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําที่ถูกตองบน
เครื่อง HP Photosmart

หมายเหตุ เครื่อง HP Photosmart ตองเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

วธิกีารใชภาพถายรวมกนั
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP Photosmart

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน
2. คลิก Share (ใชงานรวมกัน) แลวจึงปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อ

โอนถายภาพถายของทานไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใหเพ่ือนและญาตไดดู
HP Photosmart Share ชวยใหคุณสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายกับ
เพ่ือนๆ และครอบครัวโดยการสงภาพถายเปนอีเมล อัพโหลดภาพถายลงใน
อัลบัม้ภาพออนไลน หรือสั่งพิมพผานศูนยบรกิารลางอัดภาพถายออนไลน
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9 การบาํรงุรกัษา HP Photosmart
HP Photosmart ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย คุณอาจตองเปลี่ยน ปรับ
ตําแหนง หรือทําความสะอาดตลับหมกึพิมพเปนระยะๆ เพ่ือใหงานพิมพมี
คุณภาพสูงสุดอยูเสมอ หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรกัษาเครื่อง
HP Photosmart ใหอยูในสภาพการใชงานท่ีสมบูรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน
การดูแลรักษาอยางงายเหลานี้ตามความจําเปน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การดูแลตลับหมกึพิมพ
• การทําความสะอาดเครื่อง HP Photosmart
• การลดการใชพลังงานเมือ่ปด HP Photosmart
• ปดเครื่อง HP Photosmart

การดแูลตลบัหมึกพมิพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP Photosmart คุณตอง
ปฏบิติัตามข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่แผงดานหนา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การดูแลตลับหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
• การใชตัวปองกันตลับหมกึพิมพ
• การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา
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การดแูลตลบัหมกึพมิพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมกึพิมพดานที่เปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสมัผัสหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมดัระวัง การตกหลนหรือการเขยา
ตลับหมกึพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือตลับหมึก
พิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความ
ข้ึนบนจอแสดงผล นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบระดับหมกึพิมพได
โดยการใช Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ท่ีมีอยูผานทาง
ซอฟตแวร HP Photosmart ทีอ่ยูในเครื่องของทานหรือดวยการใชกรอบโต
ตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ) บนคอมพิวเตอร

หากคุณยังไมมีตลับหมึกพิมพสํารองสําหรับ HP Photosmart ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
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คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

การเลอืกชุดตลบัหมกึพมิพทีถ่กูตอง

เลือกชุดตลับหมกึพิมพท่ีเหมาะสมกับงานพิมพของคุณมากที่สุด:

• การพิมพประจําวัน: ใชตลับหมกึพิมพสีดํารวมกับตลับหมกึพิมพสามสี
• ภาพถายสี: ใชตลับหมกึพิมพภาพถายรวมกับตลับหมกึพิมพสามสี
• ภาพถายขาวดํา: ใชตลับหมกึพิมพภาพถายสีเทารวมกับตลับหมึกพิมพสามสี

หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP Photosmart

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP Photosmart ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
ตลับหมกึพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP Photosmart จะไม
ปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทําให HP Photosmart
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมกึพิมพเองในขณะที่ตลับหมกึพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart

3. รอจนกระทั่งตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบนตลับ
หมกึพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบดานซาย
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หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมกึพิมพสีดํา ภาพถาย หรือภาพถายสีเทา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากคุณกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพ่ือใสตลับหมึกพิมพภาพถายหรือ

ภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในกลองเก็บตลับหมึกพิมพ หรือ
กลองพลาสติกสุญญากาศ

บท 9
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6. นําตลับหมกึพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 แถบหนาสัมผัสทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวงั หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพนหมกึ นอกจากนี้ หาม
ติดเทปบนตลับหมึกพิมพใหม เพราะการกระทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการ
อุดตัน การพนหมึกผิดพลาด และการเชื่อมตอระบบไฟฟาเกิดการขัดของ

7. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
ใหมลงไปในชองใสตลับหมกึพิมพท่ีวางอยู ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึ
พิมพเขาไปจนล็อคเขาท่ีดี
หากคุณใสตลับหมกึพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบดาน
ซาย
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หากคุณใสตลับหมกึพิมพสีดํา ภาพถาย หรือภาพถายสีเทา ใหเลื่อนตลับหมกึ
พิมพลงในชองใสทางขวา

8. ปดฝาชองใสตลับหมกึพิมพ

ถาคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพตลับใหม HP Photosmart จะพิมพหนาปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพ

9. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว
ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากนั้นใหกด ตกลง

10. HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร
วัดของเคร่ืองพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
ขอความแจงการดําเนินการสําเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวท่ียัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ัน ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

11. กด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 83
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พมิพรายงานการทดสอบเครือ่ง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ รายงานนี้จะใหขอมูลท่ีมปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่งรวม
ถึงตลับหมึกพิมพดวย

วธิีการพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กดปุม ยกเลกิ คางไวแลวกดปุม การลบตาแดง

เคร่ือง HP Photosmart จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึ่งอาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการทดสอบหมึกพิมพใน
รายงานแสดงอยูดานลางน้ี

3. ตรวจใหแนใจวารูปแบบการทดสอบแสดงเสนประและแถบเสนสีที่สมบรูณ
• ถามเีสนแตกเปนริ้วหลายๆ เสน อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมึกมีปญหา คุณ

อาจตองทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
• ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตกเปนริ้ว หรือหลายๆ เสน อาจแสดงใหทราบ

วามีปญหากับตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถายในชอง
เสียบดานขวา

• ถาแถบสีใดแถบสีหนึ่งหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวา
เกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ” ในหนา 75
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 66
• “การปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ” ในหนา 74
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมือ่
ใด ระดับการจายหมกึจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพ

เคลด็ลับ และทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตอง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพหรือไม

หมายเหตุ เครื่อง HP Photosmart สามารถตรวจระดับหมึกท่ีเปนหมึก
HP   ของแทไดเทานั้น ระดับหมึกในตลับหมึกพิมพที่มีการเติมหรือใชใน
อุปกรณอื่นอาจไมไดจดทะเบยีนอยางถูกตอง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่ง
เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่
เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

หากตองการตรวจสอบปรมิาณหมกึพมิพจากซอฟตแวร 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) จะปรากฎขึ้นมา
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏข้ึนมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 71

การใชตลบัหมกึพมิพภาพถาย
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถายสีที่คุณพิมพใหดีที่สุดดวยเคร่ือง
HP Photosmart โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ถอดตลับหมึกพิมพสีดํา
ออกและใสตลับหมึกพิมพภาพถายเขาไปแทน เมือ่ติดต้ังตลับหมกึพิมพชนิดสาม
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สีและตลับหมึกพิมพภาพแลว คุณจะมีระบบสีหกส ีซึง่จะชวยทําใหภาพสีที่ออกมา
มีคุณภาพดีข้ึน

เมื่อตองการพิมพเอกสารที่เปนขอความธรรมดา ใหเปลี่ยนมาใชตลับหมกึพิมพสี
ดํา ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงที่ผนึกแนนเพ่ือเก็บตลับหมกึพิมพให
ปลอดภัยเมื่อไมไดใชงาน

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 83
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 66
• “การใชตัวปองกันตลับหมกึพิมพ” ในหนา 73

การใชตวัปองกันตลบัหมกึพมิพ
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมือ่ทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพดวย สําหรับในบางประเทศ/ภมูภิาค ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพจะอยูในกลองซึง่ใหมาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart หากตลับหมึก
พิมพของทานหรือ HP Photosmart ไมมีตัวปองกันตลับหมึกพิมพ ทาน
สามารถใชถุงที่ผนึกแนนเก็บตลับหมึกพิมพได

ตัวปองกันตลับหมกึพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมกึพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมกึพิมพออกจาก
HP Photosmart โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลงั ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมกึพิมพ เชน เก็บตลับหมกึพิมพสีดําไวในตัวปองกัน
ตลับหมกึพิมพเมือ่นําตลับหมกึพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถายคุณภาพสูง
ดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมกึพิมพ 3 สี

การใสตลบัหมกึพมิพเขาไปในตวัปองกนัตลบัหมกึพิมพ
▲ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมกึพิมพโดยเอียงตลับหมึก

เล็กนอย และดันตลับหมึกพิมพจนเขาท่ีดังคลิก
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หากตองการถอดตลบัหมกึพิมพออกจากตวัปองกนัตลบัหมกึพิมพ
▲ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมกึพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากนั้น

คอยๆ ดึงตลับหมกึพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพ
การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพท่ีมคุีณภาพสูง
HP Photosmart จะมขีอความแจงใหคุณปรับตําแหนงและปรับต้ังตลับหมึก
พิมพในทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม ตองแนใจวาคุณปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพเมือ่เครื่องแจงเตือน เพ่ือใหมั่นใจถึงคุณภาพงานพิมพที่ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP Photosmart จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมกึพิมพ เครื่อง
HP Photosmart จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังนั้น ทานไมตองปรับ
แนวตลับหมึกพิมพอีก

การปรบัแนวตลับหมกึพมิพจากแผงควบคุมเมือ่เครือ่งแจงเตอืน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสขีาวที่ยังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากน้ันใหกด ตกลง
2. HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร

วัดของเคร่ืองพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวท่ียัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ัน ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง
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วธิีการปรับตําแหนงตลบัหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

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) จะปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเคร่ืองมือ)
4. คลิก Align the Print Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ)

HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร
วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

การทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพ
ใชคุณสมบัตินี้เมือ่รายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริว้ หรือเสนสีขาวในแถบ
สี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมกึพิมพในครั้งแรก หามทําความสะอาดตลับ
หมกึพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดยเปลาประโยชนและอายุ
การใชงานของหัวฉีดหมกึสั้นลง

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพิมพจากซอฟตแวร 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) จะปรากฎขึ้นมา
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3. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
4. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ)
5. ปฏิบติัตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพงานพิมพยังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาดตลับหมกึพิมพแลว
ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึงเปลี่ยนตลับหมกึพิมพที่
มปีญหา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพ” ในหนา 76
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 66

การทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
ทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ําบน
หนาจอใหคุณตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่คุณไดทําความสะอาดหรือปรับ
ตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมีอะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึก
พิมพเขาไปใหม หากยังมีขอความใหตรวจสอบตลับหมกึอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ

• นํ้ากลั่น นํ้ากรอง หรือนํ้าด่ืม (นํ้าประปาอาจมีสารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั  หาม ใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพ นํ้ายาเหลานั้นอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
หรือ HP Photosmart เสียหาย
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วธิีทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
1. เปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP Photosmart
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออกจาก

ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันท้ังสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาทิ้งตลับ
หมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP Photosmart นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพวามีหมกึหรอืเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในน้ํากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมกึพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมกึพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปล๊ักไฟเขาไปดานหลังของ

HP Photosmart
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ” ในหนา 78

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หวัฉดีหมกึ
หากเครื่อง HP Photosmart ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมี
เศษผงสะสมอยูภายในเครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม
พรม หรือใยผาเมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมกึพิมพ อาจทําใหหมึกกระจาย
เปนริ้วหรือเปนรอยเปอนในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริ้วของหมกึสามารถแกไข
ไดโดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ หากทานยังคงเห็น
เสนร้ิวและรอยเปอนอยูบนหนาที่พิมพหลังจากที่ทําความสะอาดตลับหมกึ
พิมพเรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมหรือหรือซอฟตแวรที่ทานติดต้ังกับ
HP Photosmart

ทานตองมวีัสดุอุปกรณตอไปน้ี:

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ

• นํ้ากลั่น นํ้ากรอง หรือนํ้าด่ืม (นํ้าประปาอาจมีสารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลาน้ีจะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หวัฉดีหมกึ
1. เปดเคร่ือง HP Photosmart แลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมกึพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP Photosmart

บท 9
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3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออกจาก
ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันท้ังสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาทิ้งตลับ
หมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP Photosmart นานเกิน 30 นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมกึหงายขึ้น
5. นําผายางชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชแผนยางทําความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดังรูป

ดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวงั หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาตลับหมกึพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP Photosmart

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ” ในหนา 75
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การขจดัหมกึออกจากผวิหนงัและเสือ้ผา
ปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผิว การขจดั

ผิวหนัง ลางบริเวณน้ันดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชน้ําเย็นทุกครั้งในการขจัดหมกึออกจากเสื้อผา น้ําอุน
หรือน้ํารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเน้ือผาได

การทาํความสะอาดเครือ่ง HP Photosmart
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP Photosmart
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง
HP Photosmart

ขอควรระวงั หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP Photosmart อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภณัฑทําความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอล

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

การลดการใชพลังงานเมื่อปด HP Photosmart
เมื่อปด HP Photosmart จะยังคงมกีารใชพลังงานในปริมาณหนึ่งอยู การใช
พลังงานสามารถลดลงไดโดยการเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด

หมายเหตุ เมื่อ HP Photosmart อยูในสถานะสแตนดบาย/ปด เครื่องจะใช
เวลาในการกลบัมาเปดใหมนานกวาปกติ

การเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด
▲ ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา HP Photosmart จะปด
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ปดเครือ่ง HP Photosmart
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP Photosmart คุณตองปดเคร่ืองให
ถูกตองโดยใชปุม เปด ที่อยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP Photosmart ดวยการ
ดึงปลั๊กไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม

ปดเคร่ือง HP Photosmart 81
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10 รานคาผลติภณัฑหมกึพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับหมกึพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ
HP Photosmart คุณยังสามารถใชซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง
HP Photosmart เพ่ือคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพใหมทั้งหมดได
คุณสามารถสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นเพ่ือสอบถามหมายเลขการสั่งซือ้
ตลับหมกึพิมพใหมที่ถูกตองสําหรับอุปกรณของคุณและสามารถซื้อตลับหมึก
พิมพได

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

หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพแบบออนไลนในทุกประเทศ/
ภูมภิาค ในกรณีที่ไมสามารถสัง่ซื้อตลับหมึกพิมพออนไลนไดในประเทศ/
ภูมภิาคของทาน โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซือ้ตลับหมกึพิมพจากผูจัด
จําหนายของ HP ในทองถิ่นของทาน

การสัง่ซือ้ตลบัหมกึพิมพจากหนาจอเดสกทอ็ปของคุณ
▲ 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 83
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วธิกีารสัง่ซือ้ตลบัหมกึพิมพผานซอฟตแวร 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)

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

หมึกพิมพ)
หมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซือ้ออนไลน)
HP จะสงขอมลูเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภณัฑ ระดับหมกึพิมพท่ีกําหนดใหกับผูจัดจําหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาท่ีทานตองการจะมีการเลือกไวลวงหนาแลว ทานสามารถ
เปลีย่นจํานวน เพ่ิมหรือลบรายสินคาออก และชําระเงิน

บท 10
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11 การแกไขปญหาเบือ้งตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• คําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
• การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพบนซดีี/ดีวีดี
• ขอผิดพลาด

คาํแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ
• การแกปญหากระดาษติด
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ปญหาดานการสือ่สารผานการเชือ่มตอ USB 

หมายเหตุ สําหรับขอมลูปญหาการสื่อสารทีเ่กี่ยวของกับการดหนวยความจํา
โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา”
ในหนา 129
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หาก HP Photosmart และคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอดวย USB และไมมีการ
สื่อสารกันและกัน ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี

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

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

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP Photosmart แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดาน
หนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลัง
จากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP Photosmart แลว
เปดใหมอีกครั้ง

• หากคุณตอเช่ือมตอเครื่อง HP Photosmart ผานทางฮับ USB ตองตรวจดู
วาไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไป
ยังคอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร คุณอาจตองถอดสายของผลิตภณัฑรุน
เกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน
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• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจาก
ที่ทําการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
เคร่ือง HP Photosmart แลวเปดใหม

• หากจําเปน ใหนําซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP Photosmart ออก แลวติด
ต้ังอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 106

ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ
HP Photosmart ถูกออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดดีกับกระดาษเกือบทุก
ประเภท ทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซือ้ในปริมาณมาก หาประเภท
กระดาษที่ใชงานไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบมาเพื่อ
ใหไดงานพิมพคุณภาพดีที่สุด นอกจากน้ี ใหปฏิบติัตามขอแนะนําเหลานี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป ท่ีมเีนื้อกระดาษมัน หรือที่ยืดงาย กระดาษดัง
กลาวอาจถูกดึงเขาทางชองกระดาษอยางผิดปกติ ทําใหเกิดปญหากระดาษ
ติด

• ควรเก็บสื่อภาพถายในบรรจุภัณฑเฉพาะภายในถุงพลาสติกท่ีปดซ้ําไดและ
วางบนพื้นเรียบในที่แหงและเย็น เมือ่พรอมจะพิมพงานแลว ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ทานต้ังใจจะใชออกมาในทันที เมื่อพิมพเสร็จแลว ใหใสกระดาษ
ภาพถายท่ีไมใชกลับเขาถุงพลาสติก

• ควรจับท่ีขอบของกระดาษภาพถายเสมอ เพราะรอยน้ิวมือบนกระดาษภาพ
ถายอาจลดคุณภาพงานพิมพ

• หามใชกระดาษที่มีเนื้อหาเกินไป เพราะจะทําใหพิมพรูปภาพหรือขอความ
ออกมาไมถูกตอง

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดทเดียวกัน

• เก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือในหนังสือสําหรับจัดเก็บ
เพ่ือปองกันไมใหสีไหลซึมเมือ่เวลาผานไปเพราะความชื้นสงู ใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus เพ่ือใหงานพิมพที่ดีท่ีสุด

ขอมลูเกี่ยวกับตลบัหมกึพมิพ
เพ่ือใหไดผลการพิมพท่ีดีที่สุด โปรดใชตลับหมกึพิมพของ HP ตลับหมึกพิมพ
แบบเติมหมึกอาจทําให HP Photosmart เสียหาย โปรดปฏบิัติตามคําแนะนํา
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ตอไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมกึพิมพของ HP และเพื่อใหไดคุณภาพ
งานพิมพมาตรฐาน:

• เก็บตลับหมึกพิมพที่ยังไมไดใชไวในบรรจุภณัฑจนกวาจะตองการใชงานจึง
นําออกมา

• จัดเก็บตลับหมกึพิมพไวที่อุณหภูมหิอง (15.6°-26.6° C หรือ 60°-78° F)
• หามนําเทปกลับไปติดที่ตลับหมึกพิมพอีกหลังลอกออกจากตลับหมกึพิมพ

แลว การพยายามทําดังกลาวอาจทําใหตลับหมกึพิมพเสียหายได ใสตลับหมึก
พิมพลงใน HP Photosmart โดยทันทีหลังจากดึงเทปพลาสติกออก ถาไม
สามารถทําเชนนั้นได ใหเก็บตลับหมึกพิมพไวในที่เก็บตลับหมกึพิมพหรือ
กลองพลาสติกสุญญากาศ

• HP แนะนําใหคุณอยานําตลับหมกึพิมพออกจาก HP Photosmart จนกวา
คุณจะมีตลับหมึกพิมพสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

• การปด HP Photosmart จากแผงควบคุม หามปดเครื่องดวยการปดสวิตช
แผงรวมหรือดึงสายไฟออกจาก HP Photosmart ถาคุณปด
HP Photosmart อยางไมถูกตอง ตลับหมกึพิมพจะไมเลื่อนกลับไปสู
ตําแหนงที่ถูกตอง ทําใหหมกึในตลับหมึกพิมพแหง

• หามเปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพถาไมจําเปน เพราะจะทําใหตลับหมึก
พิมพสัมผัสกับอากาศ เปนการลดอายุการใชงานของตลบัหมกึพิมพนั้น

หมายเหตุ หากทานปลอยใหฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยูเปนเวลานาน
เครื่อง HP Photosmart จะปดตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันไมใหโดน
อากาศ

• ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเมือ่สังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลง
อยางเห็นไดชัด

เคลด็ลบั ทานอาจสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลงหากตลับหมึก
พิมพไมไดใชงานเปนเวลานาน

• อยาทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมกึ
และหัวหมึกพิมพจะมอีายุการใชงานสั้นลง

• การดูแลตลับหมกึพิมพอยางระมดัระวัง การทําตลับหมกึพิมพหลน สะเทือน
หรือถืออยางไมระมัดระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหมีปญหาในการ
พิมพแบบชั่วคราว ถาคุณภาพการพิมพไมดีหลังจากติดต้ังตลับหมึกแลว ให
รอประมาณครึ่งช่ัวโมงแลวจึงใชงานตลับหมึกพิมพน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 92
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การแกปญหากระดาษตดิ
ถา HP Photosmart มีกระดาษติด ใหตรวจสอบอุปกรณเสริมในการพิมพสอง
ดาน ถากระดาษยังคงติดอยู ใหตรวจสอบฝาครอบดานหนา

การนาํกระดาษทีติ่ดออกจากอปุกรณเสรมิในการพมิพสองดาน
1. ปดเครื่อง HP Photosmart
2. ใหกดลงที่แท็บทางดานซายและดานขวาของอุปกรณเสริมในการพิมพสอง

ดาน นําอุปกรณเสรมิในการพิมพสองดานออกโดยการดึงออกจาก
HP Photosmart

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาของ
HP Photosmart อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติด
ออกจากอุปกรณการพิมพสองหนาของ HP Photosmart เสมอ

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษท่ีติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมกีระดาษติดมาก
ข้ึน
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4. หากนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหทําตามขั้นตอนท่ี 5
หากยังนํากระดาษที่ติดออกมาไมได ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
a. เปดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานโดยการบีบแท็บเขาหากัน

b. นํากระดาษออกจากดานในของอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
c. ปดฝาครอบอปุกรณเสริมในการพิมพสองดานจนกวาจะล็อคเขา

ตําแหนง

5. เปลี่ยนอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน คอยๆ ดันอุปกรณเสริมในการ
พิมพสองดานจนกระท่ังล็อคเขาตําแหนง

6. เปด HP Photosmart แลวจึงกด ตกลง เพ่ือดําเนินงานปจจุบนัตอ

วธินีํากระดาษทีต่ดิออกจากฝาหนาของเครือ่ง
1. ถาจําเปน ใหยกถาดรับกระดาษออกขึ้น จากนั้นยกฝาครอบตลับหมกึพิมพ

ข้ึน
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2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษท่ีติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมกีระดาษติดมาก
ข้ึน

3. ปรับฝาครอบตลับหมึกพิมพลง และปรับถาดรับกระดาษออกลงถามีการยก
ข้ึน

4. กด ตกลง เพ่ือทํางานท่ีคางอยูตอไป
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การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับตลบัหมกึพมิพ
หากคุณเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว คุณอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

การแกไขปญหาเบือ้งตนของตลับหมกึพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพน

หมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสยีหายที่อาจเกิดข้ึนกับแถบ
สีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปพลาสติกใสออกเรียบรอยแลว หากยังมีเทป
พลาสติกหุมหัวพนหมกึไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก ตองแนใจวาคุณไมไดดึงเทปสีทองแดงที่มีแถบหนาสัมผัสไฟฟาออก

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

2. ใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ ดัน
ตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาท่ีดังคลิก
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3. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการถอดตลับหมึกพิมพสามสีทาง
ซายมือ

4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อใหทราบแนชัด
วามีปญหาที่ตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานน้ีประกอบดวยขอมลูที่มีประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของทาน
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสถานะ

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ

6. หากยังแกปญหาไมได ใหทําความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับหมึกพิมพ
7. หากทานยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพ

ใดท่ีกําลังมีปญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว

หากตองการตรวจสอบปรมิาณหมกึพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. 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) จะปรากฎขึ้นมา
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้นมา

คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน 93

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



วธิกีารพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กดปุม ยกเลกิ คางไวแลวกดปุม การลบตาแดง

เครื่อง HP Photosmart จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึง่อาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการทดสอบหมกึพิมพใน
รายงานแสดงอยูดานลางนี้

3. ตรวจใหแนใจวารูปแบบการทดสอบแสดงเสนประและแถบเสนสีที่สมบูรณ
• ถามเีสนแตกเปนริว้หลายๆ เสน อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมกึมปีญหา คุณ

อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตกเปนริ้ว หรือหลายๆ เสน อาจแสดงใหทราบ

วามปีญหากับตลับหมกึพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถายในชอง
เสียบดานขวา

• ถาแถบสีใดแถบสีหนึ่งหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวา
เกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

บท 11

94 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



การทาํความสะอาดตลบัหมกึพิมพจากซอฟตแวร 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) จะปรากฎขึ้นมา
3. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
4. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากน้ันคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพงานพิมพยังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาดตลับหมึกพิมพแลว
ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพกอนแลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่
มีปญหา

วธิีทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
1. เปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP Photosmart
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออกจาก

ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันท้ังสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาทิ้งตลับ
หมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP Photosmart นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพวามีหมกึหรอืเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในน้ํากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมกึพิมพ
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7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ
หมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมกึพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP Photosmart
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หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP Photosmart

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP Photosmart ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
ตลับหมกึพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP Photosmart จะไม
ปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทําให HP Photosmart
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมกึพิมพเองในขณะที่ตลับหมกึพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart

3. รอจนกระทั่งตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบนตลับ
หมกึพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบดานซาย
หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมกึพิมพสีดํา ภาพถาย หรือภาพถายสีเทา ใหถอด
ตลับหมกึพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา
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4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากคุณกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพ่ือใสตลับหมึกพิมพภาพถายหรือ

ภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในกลองเก็บตลับหมึกพิมพ หรือ
กลองพลาสติกสุญญากาศ

6. นําตลับหมกึพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอืน่นอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพู

1 แถบหนาสัมผัสทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวงั หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพนหมกึ นอกจากนี ้หาม
ติดเทปบนตลับหมกึพิมพใหม เพราะการกระทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการ
อุดตัน การพนหมกึผิดพลาด และการเชื่อมตอระบบไฟฟาเกิดการขัดของ

7. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมกึพิมพ
ใหมลงไปในชองใสตลับหมกึพิมพที่วางอยู ตองแนใจวาคุณดันตลับหมึก
พิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี
หากคุณใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบดาน
ซาย
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หากคุณใสตลับหมกึพิมพสีดํา ภาพถาย หรือภาพถายสีเทา ใหเลื่อนตลับหมกึ
พิมพลงในชองใสทางขวา

8. ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพตลับใหม HP Photosmart จะพิมพหนาปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ

9. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว
ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากน้ันใหกด ตกลง

10. HP Photosmart จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร
วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
ขอความแจงการดําเนินการสําเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
เคร่ืองพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวที่ยัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

11. กด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตดิตั้งฮารดแวร
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ HP Photosmart

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 99

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บน
คอมพิวเตอร ถาทานเช่ือมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมคํีา
สั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

วธิกีารแกปญหาเบือ้งตนสาํหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP Photosmart รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เครื่อง HP Photosmart ไมทํางาน
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมปีญหาในการใช HP Photosmart

รวมกับคอมพิวเตอร
• เครื่อง HP Photosmart ไมพิมพงาน

เครือ่ง HP Photosmart ไมทาํงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากบั HP Photosmart และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับทีต่อสายดิน
ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปล๊ักพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับท่ีตอสายดิน

• หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใชงาน
อยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP Photosmart เขากับเตารับที่ตอ
สายดินโดยตรง

• ตรวจสอบตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมปีญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP Photosmart เขากับเตารับท่ีมสีวิตช ใหตรวจดู
วาเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมปีญหา

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

วธิแีกไข: เครื่อง HP Photosmart อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม
เปด เร็วเกินไป กดปุม เปด หน่ึงครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให
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HP Photosmart เปดเครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลาน้ี ทาน
อาจตองปดอุปกรณ

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

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยงัมปีญหาในการใช HP Photosmart รวม
กบัคอมพิวเตอร

สาเหตุ: มีการเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เช่ือมตอสาย USB กอนที่จะมขีอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึง่มากับเครื่อง
HP Photosmart กอนท่ีจะเช่ือมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
HP Photosmart ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหน่ึงของ
สาย USB เขาที่ดานหลงัของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของ
เครื่อง HP Photosmart ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยู
ดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP Photosmart
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เครือ่ง HP Photosmart ไมพมิพงาน
สาเหตุ: HP Photosmart และคอมพิวเตอรไมมีการส่ือสารกันและกัน
วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP Photosmart และ
คอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

สาเหตุ: อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับหมึกพิมพหน่ึงตลับหรือมากกวา

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมหีมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การดูแลตลับหมึกพิมพ” ในหนา 65

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart ไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: การดูจอแสดงผลบน HP Photosmart หากจอแสดงผลวาง
เปลาและไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปล๊ัก
ไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart อาจไมมีกระดาษ
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

วธิกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการตดิตัง้ซอฟตแวร
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังซอรฟแวร HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิด

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

เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมอีะไรเกดิขึ้น

สาเหตุ: การติดต้ังไมรันโดยอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ังได
ดวยตนเอง

การเริม่การติดตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows
1. จาก Windows ในเมนู Start (เริ่มตน) ใหคลิก Run (รัน) (หรือคลิก

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

(ตกลง)
หากไดรฟซดีีรอมของคุณไมไดระบุเปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษร
ของไดรฟที่เหมาะสม

หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่ําปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชื่อมตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพ่ือระบุวาการเชื่อม
ตอ USB เสร็จเรียบรอยแลว เครื่องหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ
USB ลมเหลว
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวา HP Photosmart เปดอยู แลวลองเชื่อมตอ USB
อีกครั้ง

การลองเชือ่มตอ USB อกีครัง้
1. ถอดปลั๊กไฟ HP Photosmart ออก จากน้ันเสียบปล๊ักไฟอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตออีกคร้ัง หากยังใชงานไมได
ใหทําข้ันตอนตอไป

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

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

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 106

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึ้น

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

วธิแีกไข: พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้น ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด ทาน
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อาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ
แอพพลิเคชันไฟล HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังท่ีมี
อยูเมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 106

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
D5300 series แลัวคลิก Product Registration (การลงทะเบียน
ผลิตภณัฑ)

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมือ่ทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือม

ตอ HP Photosmart เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบรูณ

2. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Photosmart
D5300 series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

3. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก
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5. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนท่ีจะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP Photosmart ใน
ไดรฟซดีีรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา
จอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมอืการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ
HP Photosmart

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP Photosmart กับ
คอมพิวเตอรของทาน

8. กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP Photosmart ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบรูณ

9. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่2

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

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

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

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

4. ปลดการเชื่อมตอเคร่ือง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

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

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการติดต้ัง
ที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่3

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

1. ใสแผนซดีีรอมของ HP Photosmart ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

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

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนที่จะรี
สตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

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

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ
HP Photosmart ถาติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของ

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมือ

การติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
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วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Photosmart และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกีย่วกบัการติดตั้งซอฟตแวร 109
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การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพิมพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดนี้และ
ปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

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

• เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับหมกึพิมพของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสําหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ”
ในหนา 32 และ “เลือกกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 15

• สั่งพิมพและประเมนิผลการทดสอบเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 71
ถาผลการทดสอบเครื่องแสดงวามขีอบกพรอง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
• ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมติั สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด

ดู “การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ” ในหนา 75
• ถางานพิมพมบีรรทัดหายไป ใหทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ” ในหนา 76

• เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ” ในหนา 66

• ถาผลการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมปีญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุอ่ืนๆ
เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

สําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพเพ่ิมเติม ใหเขาไปที่เว็บไซต HP
ที่ www.hp.com/support
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หมึกพิมพเลอะหรือเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมแีถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซมึเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารที่พิมพออกมามเีสนริ้วตามแนวนอน
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• เอกสารที่พิมพออกมามสีีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารท่ีพิมพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามีลักษณะเอียงหรือบิดเบีย้ว
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

หมกึพิมพเลอะหรอืเปอน

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

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวามีปญหากับตลับหมึก
พิมพหรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลกับตลับหมึกพิมพจนเกินไปในระหวางพิมพ

วธิแีกไข: ถากระดาษอยูใกลกบัตลับหมึกพิมพจนเกินไปในระหวางพิมพ
หมกึพิมพอาจเปอนเลอะ หมึกพิมพอาจเลอะเมื่อกระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือ
หนาเกินไป เชนซองจดหมาย แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบ
และไมยับยนจนเกินไป

หมกึพิมพกระจายตัวไมทัว่ขอความหรอืภาพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 32

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
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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 Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมกึพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับ
หมึกพิมพของแทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้ง
กับเครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานท่ีมคุีณภาพไดอยางงาย
ดาย

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเมือ่เครื่องไมทํา
งานหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชหมกึที่มิใชของ HP จะ
ไมอยูภายใตการรับประกัน
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ตดัขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนแบบกําหนดขนาดเอง

วธิแีกไข: แอพพลิเคชันบางตัวของซอฟตแวรมแีบบอักษรที่กําหนดเองซึง่
มขีอบขุรขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา เชนเดียวกัน ถาทานตองการพิมพ
ขอความแบบ bitmap ขอความอาจมขีอบขรุขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา
ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType เพ่ือใหแนใจวา
HP Photosmart จะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เมื่อเลือก
แบบอักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType

งานพิมพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ิดสวนซึง่อยูใกลกบัทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพถายของคุณมจีุดสีฟา เทา หรือน้ําตาลพิมพอยูที่ดานลางของ
หนา

วธิแีกไข: ใหใสกระดาษคุณภาพสูงลงในถาดปอนกระดาษเขาและพิมพ
ภาพดวยคาคุณภาพการพิมพข้ันสูง เชน Best (ดีท่ีสุด) Maximum dpi
(dpi สูงสด) หรือ High Resolution (รายละเอียดสูง) แนใจวากระดาษที่
จะใชพิมพน้ันเรียบ หากตองการคุณภาพสูงสุดในการพิมพภาพถาย ใหใช
กระดาษ HP Premium Plus Photo Paper
ถายังแกปญหาไมได ใหใชซอฟตแวรที่ติดต้ังใน HP Photosmart หรือ
ซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันอืน่เพ่ือหมุนภาพ 180 องศา เพ่ือใหเมด็สีสีฟา เทา
หรือน้ําตาลจางๆ ในภาพของคุณไมถูกพิมพออกมาที่ดานลางของหนา พิมพ
ภาพโดยใชการพิมพหกสี หากตองการทําเชนนั้น ใหติดต้ังตลับหมึกพิมพ
ภาพถายแทนที่ตลับหมกึพิมพสีดํา เมื่อติดต้ังตลับหมกึพิมพสีและตลับหมึก
พิมพภาพถายแลว คุณจะมีระบบสีหกสี ซึง่จะชวยทําใหภาพที่ออกมามี
คุณภาพดีข้ึน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 92

สซีมึเขาหากนับนงานพิมพ

สาเหตุ: คาคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวสูงเกินไปสําหรับประเภทกระดาษที่
ใสใน HP Photosmart
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วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพ ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพที่ตํ่า
ข้ึนเพ่ือลดปริมาณหมึกท่ีใชสําหรับการพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 34

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

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมันลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับ
หมึกพิมพของแทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้ง
กับเครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานท่ีมคุีณภาพไดอยางงาย
ดาย

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเมือ่เครื่องไมทํา
งานหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชหมกึที่มิใชของ HP จะ
ไมอยูภายใตการรับประกัน

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวามีปญหากับตลับหมึก
พิมพหรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

บท 11

114 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



เอกสารทีพ่ิมพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 19

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart 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 Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมกึพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมกึพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพสามสีหรือตลับหมกึพิมพภาพถายถูกกระแทกใน
ระหวางการติดต้ัง

วธิแีกไข: รอสักครึ่งช่ัวโมงจึงคอยใชงานตลับหมึกพิมพ
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สาเหตุ: อาจมเีสนใยหรือฝุนเกาะติดบริเวณหัวฉีดหมึกในตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: การตรวจสอบตลับหมกึพิมพ ถาดูเหมอืนจะมเีสนใยหรือฝุน
เกาะบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก ใหทําความสะอาดหัวฉีดหมึกของตลับหมึก
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพ” ในหนา 76

เอกสารทีพ่มิพออกมามสีซีดีจางเกนิไปหรอืหมนเกนิไป

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart 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 Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมนุรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนที่ดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87

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

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 32

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือหมึกอาจจะหมด
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วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมกึพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมกึพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามปีญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

เอกสารทีพ่ิมพดไูมชดัเจนหรอืเลอะเลอืน

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

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 32

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP Photosmart 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 Photosmart
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนรูปภาพ 180 องศา เพ่ือไมใหพิมพ
สีฟา เทา หรือน้ําตาลออนท่ีดานลางของภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87
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สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมันลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

เอกสารทีพ่มิพมลีกัษณะเปนริว้แนวตัง้

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

เอกสารทีพ่มิพออกมามลีกัษณะเอยีงหรอืบดิเบีย้ว

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 19

สาเหตุ: มีการใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: อุปกรณการพิมพสองหนาอาจติดต้ังไวไมแนนดีพอ

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณการพิมพสองหนาติดต้ังเขาที่ดาน
หลังของ HP Photosmart ไวแนนดีแลว

ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วธิแีกไข: ถา HP Photosmart ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
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นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง ปฏบิัติตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 19

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมีขอบจะใหผลที่ไมคาดคิด
• HP Photosmart ไมตอบสนอง
• HP Photosmart พิมพอักขระท่ีไมมคีวามหมาย
• เคร่ืองไมทํางานเมือ่พยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมึกพิมพพนกระจายอยูดานใน HP Photosmart เมือ่พิมพภาพถาย

ซองจดหมายพิมพไมถกูตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก ใสปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษหลัก โดยวางใหฝาซองอยูทางดานซายและ
หงายขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท
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วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

การพมิพแบบไมมขีอบจะใหผลทีไ่มคาดคดิ

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมีขอบจากแอ็พพลิเคชันที่ไมใช HP อาจให
ผลไมเปนตามตองการ

วธิแีกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตวแวรประมวลผลภาพถายที่มาพรอมกับ
HP Photosmart

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

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89

สาเหตุ: ไมมีกระดาษอยูใน HP Photosmart
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลว
จึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP Photosmart
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วธิแีกไข: หาก HP Photosmart เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้

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

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

สาเหตุ: HP Photosmart ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP Photosmart ถาปุมไมมไีฟ
ติดสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟ
เขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart พบขอผิดพลาด
วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับ
เขาไป แลวจึงกดปุม เปด เพ่ือเปด HP Photosmart

สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปลี่ยนไป
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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 Photosmart แลวรีสตารท
คอมพิวเตอร แลวจึงเช่ือตอสายเคเบิล USB เขาไปยัง
HP Photosmart

• ปด HP Photosmart รีสตารทคอมพิวเตอร แลวจึงรีสตารท
HP Photosmart

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานติดต้ังไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถามกีารติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหถอดออก
และติดต้ังใหม เพ่ือที่จะติดต้ังใหม ใหกดปุมที่อยูบนดานแตละดานของ
อุปกรณ แลวดันอุปกรณเขาไปในดานหลังของ HP Photosmart จนกระท่ัง
ไดยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

ถาไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ใหติดต้ังอุปกรณที่ดานหลัง
ของHP Photosmart

HP Photosmart พมิพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
สาเหตุ: ไมมหีนวยความจําเหลือใน HP Photosmart
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วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลา 60
วินาที แลวจึงเปดเครื่องและคอมพิวเตอร และลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: เอกสารมขีอเสียหาย

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอ็พพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
สามารถพิมพเอกสารได ใหพยายามสั่งพิมพเอกสารเวอรชันท่ีบันทึกไวกอน
หนาท่ีไมมขีอผิดพลาด

เครือ่งไมทาํงานเมือ่พยายามพิมพ

สาเหตุ: HP Photosmart ปดอยู
วธิแีกไข: ดูที่ปุม เปด ซึง่อยูดานบนของ HP Photosmart ถาปุมไมมไีฟ
ติดสวาง แสดงวา HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟ
เขากับเครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP Photosmart

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

สาเหตุ: HP Photosmart ไมใชเครื่องพิมพท่ีเลือกไว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่ได
เลือกไวในแอ็พพลิเคชันซอฟตแวร

เคลด็ลบั ทานสามารถกําหนดให HP Photosmart เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเพ่ือใหเครื่องพิมพนี้ถูกเลือกอัตโนมติัเมือ่ทานเลือก Print (พิมพ)
ในเมนู File (ไฟล) ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP Photosmart
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วธิแีกไข: หาก HP Photosmart เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามท่ีแสดงดานลางนี้

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

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

สาเหตุ: HP Photosmart มีกระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart ไมมีกระดาษ
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด
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วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP Photosmart แลวเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ
นําวัตถุใดๆ ท่ีกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลว
จึงเปด HP Photosmart อีกคร้ัง

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่อง HP Photosmart จะทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูก
จัดเรียงไวสวนลางของตั้งกระดาษ

วธิแีกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลําดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลําดับที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน” ในหนา 48

ไมไดพมิพขอบออกมาตามที่คาดไว

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วธิแีกไข: การตรวจสอบระยะขอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP Photosmart

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP Photosmart จะใชระยะขอบท่ีทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP Photosmart 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 18

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมอื

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 22

ขอความหรอืภาพถกูตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง
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วธิแีกไข:

วธิกีารตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
2. ตรวจสอบระยะขอบ

HP Photosmart จะใชระยะขอบท่ีทานกําหนดไวในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จนกวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ี
HP Photosmart รองรับได

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP Photosmart

สาเหตุ: ขนาดเอกสารที่คุณกําลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่คุณกําลังพิมพพอดีกับขนาดกระดาษ
ที่ HP Photosmart สนับสนุน

วธิกีารดูตวัอยางเคาโครงงานพิมพ
1. วางกระดาษที่มขีนาดถูกตองลงในถาดปอนกระดาษ
2. ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง

HP Photosmart
3. ตรวจสอบรูปภาพในเอกสารเพื่อใหแนใจวาขนาดปจจุบันพอดีกับพื้นที่

การพิมพของ HP Photosmart
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 18

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: ถาคุณกําลังพิมพขอความสีดํา และมหีนาวางออกมาจาก
HP Photosmart แสดงวาตลับหมกึพิมพสีดําอาจไมมหีมกึ
วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: เอกสารที่กําลังพิมพมหีนาวาง

วธิแีกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนาหรอื
บรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP Photosmart ดึงกระดาษสองแผน
วธิแีกไข: ถา HP Photosmart มกีระดาษเหลืออยูไมกี่แผน ใหใส
กระดาษเพิ่มในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก
ใหนํากระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 18

สาเหตุ: เทปพลาสติกสําหรับหุมถูกดึงออกจากตลับหมกึพิมพไปเพียงบาง
สวน

บท 11
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วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว
ฉีดพนหมกึอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

หมกึพิมพพนกระจายอยูดานใน HP Photosmart เมือ่พมิพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดกระดาษภาพถาย คุณใชกระดาษผิดประเภท

วธิแีกไข: แนใจวาคุณไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถาย
กอนจะพิมพงานพิมพแบบไมมีขอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจาํ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• HP Photosmart ไมอานการดหนวยความจํา

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกับการดหนวยความจํา 129
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• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจํากําลังกะพริบ
• ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเมื่อใสการดหนวยความจํา
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําไมสามารถโอนถายไปยังคอมพิวเตอร

ได

การดหนวยความจาํไมสามารถใชงานไดกบักลองดิจติอล

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 Photosmart ไมอานการดหนวยความจาํ
สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และให
แถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่
ถกูตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP Photosmart จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: ใสการดหนวยความจําไมเขาที่

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

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

สาเหตุ: คุณไดเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันเขาในชองเสียบ
การดหนวยความจํา

บท 11
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วธิแีกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจําออกอันหน่ึง คุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละ
หนึ่งอันเทานั้น

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ที่แจงคุณวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายทีอ่ยูติดกบัชองเสยีบการดหนวยความจาํกาํลงักะพริบ

สาเหตุ: HP Photosmart กําลังอานการดหนวยความจํา
วธิแีกไข: อยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถายกะพริบ
สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP Photosmart กําลังใชงานการดหนวย
ความจํา รอจนกวาไฟสัญญาณสวางคางไว การนําการดหนวยความจําออก
ในขณะที่กําลังใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสียหรือทําให
HP Photosmart และการดเสียหาย

ไฟสญัญาณเตอืนกะพรบิเมือ่ใสการดหนวยความจํา

สาเหตุ: HP Photosmart ตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวย
ความจํา

วธิแีกไข: นําการดหนวยความจําออก แลวใสใหมอีกครั้ง คุณอาจเสียบ
การดหนวยความจําไมถูกตอง หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลาก
หงายขึ้น และใหแถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขา
ในชองเสียบท่ีถกูตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจําอาจเสีย

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอัน
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วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําอันใดอนัหนึ่งออก คุณสามารถเสียบ
การดหนวยความจําไดครั้งละหน่ึงอันเทานั้น

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํไมสามารถโอนถายไปยงัคอมพิวเตอรได

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

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของ

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมือ

การติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP Photosmart

สาเหตุ: HP Photosmart ปดใชงานอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่อง HP Photosmart

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart กับเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดาน
หลังเครื่อง HP Photosmart แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา
ปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเคร่ือง
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คอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง
HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Photosmart และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพบนซีดี/ดวีดีี
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาใดๆ ที่คุณอาจพบในขณะที่พิมพบนพื้นผิวซีดี／ดีวีดี
ดวย HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• HP Photosmart ไมพบที่บรรจุซีดี／ดีวีดี
• HP Photosmart ไมพบแผนซดีี／ดีวีดีในที่บรรจุ
• HP Photosmart ติดขัดในขณะที่พิมพซดีี／ดีวีดี
• ภาพบนแผนดิสกที่พิมพของฉันถูกครอบตัดและมหีมกึบนที่บรรจุซดีี／ดีวีดี
• HP Photosmart กําลังพิมพบนพื้นที่ที่พิมพไมไดของดิสกของฉัน
• การออกแบบไมไดถูกจัดใหอยูกึ่งกลางบนดิสกของฉัน
• หมกึบนแผนซีดี／ดีวีดีไมแหง
• HP Photosmart รายงานขอผิดพลาดขนาดแผนซีดี／ดีวีดีไมตรงกัน
• ที่บรรจุซีดี／ดีวีดีติดอยูในพื้นท่ีจัดเก็บ

HP Photosmart ไมพบทีบ่รรจซุดีี／ดวีดีี

สาเหตุ: คุณอาจจะดันท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีเขาไปในถาดซดีี／ดีวีดีไมสุด
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วธิแีกไข: ดันที่บรรจุซีดี／ดีวีดีเขาไปในถาดซดีี／ดีวีดีจนเสนขีดบนท่ี
บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายท่ีบรรจดุานที่มลีูกศรเขาไปในถาด
ซดีี／ดีวีดีกอน

สาเหตุ: คุณอาจจะใสท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีกลับเขาในพื้นที่จัดเก็บ

วธิแีกไข: เอาท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีออกจากพื้นที่จัดเก็บที่อยูขางใตถาดปอน
กระดาษหลัก ปรับถาดซีดี／ดีวีดีลง (อยูขางใตแผงควบคุม)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดย
หันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน ดันที่บรรจุซีดี／ดีวีดีเขาไปในถาดซดีี／ดีวีดี
จนเสนขีดบนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายที่บรรจุดานที่มีลูก
ศรเขาไปในถาดซีดี／ดีวีดีกอน

สาเหตุ: คุณอาจจะใสแผนดิสกเขาในถาดซดีี／ดีวีดีโดยตรงโดยไมไดวาง
แผนดิสกบนที่บรรจุซีดี／ดีวีดี

วธิแีกไข: เอาท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีออกจากพื้นที่จัดเก็บที่อยูขางใตถาดปอน
กระดาษหลัก เอาแผนดิสกท่ีพิมพไดออกจากถาดซีดี／ดีวีดี และใสแผนดิ
สกดังกลาวในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดยหันดานทีพิ่มพไดข้ึนดานบน ดันที่บรรจุ
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เขาไปในถาดซีดี／ดีวีดีจนเสนขีดบนที่บรรจตุรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใส
ปลายที่บรรจุดานที่มีลูกศรเขาไปในถาดซีดี／ดีวีดีกอน

สาเหตุ: HP Photosmart แจงเตือนใหคุณใสแผนดิสกแผนตอไปเมื่อจะ
พิมพซีดี／ดีวีดีหลายแผนในงานพิมพนั้น

วธิแีกไข: ดึงที่บรรจุซีดี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี นําแผนซดีี／ดีวีดีที่
พิมพแลวออกจากที่บรรจุ ใสแผนดิสกถัดไปลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดยหัน
ดานที่พิมพไดข้ึนดานบน และใสที่บรรจุเขาในถาดซดีี／ดีวีดีอีกครั้งจนเสน
บนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด เมื่อ HP Photosmart ตรวจพบที่
บรรจุ ขอความแจงจะหายไป

HP Photosmart ไมพบแผนซดีี／ดวีดีใีนทีบ่รรจุ

สาเหตุ: คุณไดใสที่บรรจุซดีี／ดีวีดีเขาในถาดซีดี／ดีวีดีโดยไมไดใสแผน
ซีดี／ดีวีดีในที่บรรจุ

วธิแีกไข: ดึงที่บรรจุซีดี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี ใสแผนดิสกที่พิมพ
ไดลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดยหันดานทีพิ่มพไดข้ึนดานบน และใสที่บรรจุ
เขาในถาดซดีี／ดีวีดีอีกครัง้จนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด

สาเหตุ: คุณอาจจะใสแผนซดีี／ดีวีดีกลับดานในที่บรรจุ

วธิแีกไข: ดึงที่บรรจุซีดี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี ใสแผนดิสกที่พิมพ
ไดลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดยหันดานทีพิ่มพไดข้ึนดานบน และใสที่บรรจุ
เขาในถาดซดีี／ดีวีดีอีกครัง้จนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด

HP Photosmart ตดิขดัในขณะที่พิมพซดีี／ดวีดีี

สาเหตุ: HP Photosmart จะดึงที่บรรจุซดีี／ดีวีดีผานทางเครื่องในขณะ
ที่พิมพบนซดีี／ดีวีดี ที่บรรจุอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 น้ิว) ท่ีดาน
หลังของเครื่อง ถาขางหลัง HP Photosmart มีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ ที่บรรจุ
จะหยุดและการพิมพจะติดขัด

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวามีพ้ืนทีว่างอยางนอย 7.5 ซม. (3 น้ิว) ขาง
หลัง HP Photosmart และตองใหแนใจดวยวาชองเสียบที่ดานหลังของ
HP Photosmart ไมมีสิ่งกีดขวาง
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ภาพบนแผนดิสกทีพ่มิพของฉนัถูกครอบตดัและมหีมกึบนที่บรรจซุดีี／ดีวดีี

สาเหตุ: คุณใสแผนซดีี／ดีวีดีลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีอยางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถาคุณกําลังใสแผนซีดี／ดีวีดีขนาดปกติ (120 มม.) ลงในที่
บรรจุซีดี／ดีวีดีเพ่ือจะพิมพ อยา พลิกวงแหวนสีฟามาทับบนดิสก ควรจะใช
วงแหวนสีฟาเฉพาะถาคุณกําลังพิมพแผนซดีี／ดีวีดีขนาดเล็ก (80 มม.) เทา
น้ัน

กอนลองใหมอีกครั้ง ใหเช็ดทําความสะอาดหมกึบนที่บรรจุซีดี／ดีวีดี การทํา
เชนนี้จะชวยหลีกเลีย่งการปนเปอนหมึกภายในเครื่อง ตลอดจนปองกันแผน
ดิสกของคุณ มือ และเสื้อผาไมใหเปอนในภายหลัง

หลังจากท่ีทําความสะอาดที่บรรจุซีดี／ดีวดีีและแหงดีแลว ใหใสแผนดิสกที่
พิมพไดแผนใหมลงในที่บรรจุโดยหันดานที่พิมพไดข้ึนดานบน ปลอยวง
แหวนสีฟาไวในตําแหนงเดิมบนดานตรงกันขามของท่ีบรรจุจากแผนดิ
สกของคุณ ตามท่ีแสดงขางลาง ใสที่บรรจุเขาไปในถาดซดีี／ดีวีดีอีกครั้งจน
เสนขีดบนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง

HP Photosmart กาํลงัพมิพบนพื้นทีท่ี่พิมพไมไดของดสิกของฉัน
สาเหตุ: การออกแบบของคุณไมใชขนาดที่ถูกตองสําหรับแผนซดีี／ดีวีดีที่
คุณใส

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการออกแบบที่คุณกําลังพิมพเหมาะสม
สําหรับขนาดของสื่อท่ีใสในที่บรรจุซีดี／ดีวีดี รวมถึงเสนผาศูนยกลางของวง
แหวนดานในและดานนอก เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรตามศูนยกลางและ
ขนาดการออกแบบของคุณสําหรับแผนดิสกที่คุณใชงานอยู โปรดดูที่เอกสาร
อางอิงหรือวิธีใชทางออนไลนของซอฟตแวรท่ีคุณใชงานอยูสําหรับขอมลู
เพ่ิมเติม

สาเหตุ: คุณอาจจะใสแผนซีดี／ดีวีดีกลับดานในที่บรรจุ

วธิแีกไข: ถาคุณเขียนเนื้อหาของคุณลงบนแผนซดีี／ดีวีดีแลว คุณอาจจะ
ตองเขียนเนื้อหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสดิสกแผนใหมลงในที่บรรจุซีดี
／ดีวีดีโดยหันดานทีพิ่มพไดข้ึนดานบน ใสที่บรรจุเขาไปในถาดซีดี／ดีวีดี
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อกีครั้งจนเสนขีดบนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีก
ครั้ง

การออกแบบไมไดถกูจดัใหอยูกึง่กลางบนดสิกของฉัน

สาเหตุ: การตั้งคาการออกแบบของคุณอาจไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาซอฟตแวรตามศูนยกลางและขนาดการออก
แบบของคุณสําหรับแผนดิสกที่คุณใชงานอยู โปรดดูที่เอกสารอางอิงหรือวิธี
ใชทางออนไลนของซอฟตแวรที่คุณใชงานอยูสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมกึบนแผนซดีี／ดวีดีไีมแหง

สาเหตุ: พ้ืนผิวของแผนดิสกไมเหมาะสมสําหรับการพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาแผนซีดี／ดีวีดีที่คุณใชเหมาะสมสําหรับ
การพิมพอิงคเจ็ต โดยปกติ แผนดิสกท่ีพิมพอิงคเจ็ตไดมพ้ืีนผิวการพิมพสี
ขาว (ดิสกบางแผนยังอาจมีพ้ืนผิวการพิมพสีเงิน)

สาเหตุ: คุณอาจจะใสแผนซดีี／ดีวีดีกลับดานในที่บรรจุ

วธิแีกไข: ถาคุณเขียนเน้ือหาของคุณลงบนแผนซดีี／ดีวีดีแลว คุณอาจจะ
ตองเขียนเน้ือหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสดิสกแผนใหมลงในท่ีบรรจุซดีี
／ดีวีดีโดยหันดานที่พิมพไดข้ึนดานบน ใสที่บรรจุเขาไปในถาดซดีี／ดีวีดี
อกีครั้งจนเสนขีดบนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีก
ครั้ง

HP Photosmart รายงานขอผิดพลาดขนาดแผนซดีี／ดวีดีไีมตรงกนั

สาเหตุ: ขนาดของแผนซดีี／ดีวีดีที่ใสอยูในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีในปจจุบนั
ไมตรงกับขนาดที่คุณระบไุวเมื่อคุณเริ่มงานพิมพจากคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ยกเลิกงานพิมพและเปลี่ยนแผนซดีี／ดีวีดีที่ใสอยูในที่บรรจุซีดี
／ดีวีดีในปจจุบนัดวยแผนซีดี／ดีวีดีที่มีขนาดเดียวกันกับที่ระบุในงานพิมพ
หรือเปล่ียนการตั้งคาการพิมพในซอฟตแวร

ทีบ่รรจุซดีี／ดวีดีีตดิอยูในพืน้ทีจ่ดัเก็บ

สาเหตุ: คุณอาจจะใสที่บรรจุซดีี／ดีวีดีกลับเขาในพื้นที่จัดเก็บโดยที่มีแผน
ซีดี／ดีวีดีใสอยูและวงแหวนสีฟาพลิกมาทับแผนดิสก
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วธิแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีออกใหหางที่สุด จนกระท่ังคุณรูสึกถึงแรง
ตาน จากนั้นเสียบวัตถุที่ไมคมและแบน (เชน มีดทาเนยหรือไขควง) เขาใน
มมุดานซายของชองจัดเก็บและกดบนวงแหวนสีฟา โดยการกดวงแหวนสี
ฟา คุณควรจะสามารถดึงที่บรรจุซดีี／ดีวีดีออกจากชองจัดเก็บได

ขอผดิพลาด
สวนนี้จะประกอบดวยประเภทขอความบนอุปกรณดังตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ

ขอความเกี่ยวกับอปุกรณ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• แครมีส่ิงกีดขวาง
• แครมกีระดาษติด
• แครติดขัด
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• ถาดซดีี／ดีวีดีเปด
• ถาดซดีี／ดีวีดีไมตรงแนว
• ใสท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดี
• เปดถาดซดีี／ดีวีดี
• ไมพบที่บรรจุซดีี／ดีวีดี
• ไมพบซีดี／ดีวีดี
• ไมมีอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

แครมสีิง่กดีขวาง

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด
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วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขา
ไปยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ท่ีกีดขวางแครตลับหมกึพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

สาเหตุ: ถาดซีดี／ดีวีดีเปดอยู

วธิแีกไข: ปดถาดซดีี／ดีวีดี

แครมกีระดาษติด

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขา
ไปยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ท่ีกีดขวางแครตลับหมกึพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ
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แครตดิขดั

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพ่ือเขา
ไปยังบริเวณแครตลับหมกึพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP Photosmart ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เกดิขอผดิพลาดทางกลไก

สาเหตุ: เครื่อง HP Photosmart มกีระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพถูกกีดขวาง
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วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขา
ไปยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ท่ีกีดขวางแครตลับหมกึพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

ถาดซดีี／ดีวดีีเปด

สาเหตุ: ถาดซีดี／ดีวีดีเปดและงานพิมพถูกเริ่มจากคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ปดถาดซดีี／ดีวีดี

ถาดซดีี／ดีวดีีไมตรงแนว

สาเหตุ: ท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีใสลงในถาดซีดี／ดีวีดีไมถูกตอง

วธิแีกไข: นําที่บรรจุซีดี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี แลวใสที่บรรจุเขา
ไปใหม ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดันที่บรรจุซีดี／ดีวีดีเขาไปในถาดอยางถูก
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ตอง ดันท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีเขาไปจนเสนขีดบนที่บรรจุซีดี／ดีวีดีอยูตรงกับ
เสนขีดสีขาวบนถาดซดีี／ดีวีดี

ใสทีบ่รรจซุดีี／ดวีดีี

สาเหตุ: HP Photosmart จะแจงเตือนใหคุณใสที่บรรจุซดีี／ดีวีดีสําหรับ
งานพิมพซดีี／ดีวีดีแผนเดียว

วธิแีกไข: ใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่บรรจุซดีี／ดีวีดีโดยหันดานที่พิมพ
ไดข้ึนดานบน ปรับถาดซดีี／ดีวีดีลง ดันที่บรรจุซีดี／ดีวีดีเขาไปจนเสนขีด
บนท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีอยูตรงกับเสนขีดสขีาวบนถาดซีดี／ดีวีดี ใสดานที่มีลูก
ศรเขาไปในถาดซีดี／ดีวีดีกอน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ใสแผนซดีี/ดีวีดี” ในหนา 25
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สาเหตุ: HP Photosmart แจงเตือนใหคุณใสแผนดิสกแผนตอไปเมื่อจะ
พิมพซีดี／ดีวีดีหลายแผนในงานพิมพนั้น

วธิแีกไข: ดึงที่บรรจุซีดี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี นําแผนซดีี／ดีวีดีที่
พิมพแลวออกจากที่บรรจุ ใสแผนดิสกถัดไปลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีโดยหัน
ดานที่พิมพไดข้ึนดานบน และใสที่บรรจุซีดี／ดีวีดีกลับเขาในถาดซีดี／ดีวีดี
จนเสนบนที่บรรจตุรงกับเสนขีดสีขาวบนถาดซีดี／ดีวีดี

เปดถาดซดีี／ดวีดีี

สาเหตุ: ถาดซีดี／ดีวีดีปดอยู และงานพิมพแผนซีดี／ดีวีดีเริ่มตนจาก
คอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ปรับถาดซดีี／ดีวีดีลง หากตองการดําเนินการตอ ใหกด ตกลง

ไมพบทีบ่รรจซุดีี／ดีวดีี

สาเหตุ: ไมไดใสที่บรรจุซดีี／ดีวีดีไวหรือไมไดดันเขาไปใหลึกพอ

วธิแีกไข: ใสแผนดิสกที่พิมพไดลงในท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีโดยหันดานที่พิมพ
ไดข้ึนดานบน ปรับถาดซีดี／ดีวีดีลง ดันที่บรรจุซีดี／ดีวีดีเขาไปจนเสนขีด
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บนท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีอยูตรงกับเสนขีดสขีาวบนถาดซีดี／ดีวีดี ใสดานที่มีลูก
ศรเขาไปในถาดซีดี／ดีวีดีกอน หากตองการดําเนินการตอ ใหกด ตกลง

ไมพบซดี／ีดีวดีี

สาเหตุ: ไมพบแผนซดีี／ดีวีดีท่ีพิมพไดในที่บรรจุ

วธิแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซดีี／ดีวีดีออกจากถาดซดีี／ดีวีดี ใสแผนดิสกที่พิมพ
ไดลงในที่บรรจุซดีี／ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน และใสท่ีบรรจุ
ซดีี／ดีวีดีกลับเขาในถาดซีดี／ดีวีดีจนเสนบนที่บรรจุตรงกับเสนขีดสีขาว
บนถาดซีดี／ดีวีดี หากตองการดําเนินการตอ ใหกด ตกลง

ไมมอีปุกรณเสรมิในการพิมพสองดาน

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: เสียบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานไวที่ดานหลังของ
อุปกรณอยางมัน่คง จนกระท่ังทั้งสองดานเขาท่ี

หมายเหตุ อยากดปุมของอุปกรณเสริมไมวาบนดานใดในเวลาที่ติดต้ัง
ใชปุมน้ีเมื่อตองการถอดอุปกรณเสริมออกจากอุปกรณเทานั้น
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ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลท่ีอานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ไฟลเสียหาย

เกดิขอผิดพลาดขณะอานหรอืเขยีนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP Photosmart ไมสามาถเปดหรือบันทึกไฟลได
วธิแีกไข: ตรวจดูวาคุณพิมพช่ือโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

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

ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

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

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจํา
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วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนาน้ีคุณได
บนัทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายนั้นได
โดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณใสไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใชสัญลักษณที่ถูกตองในชื่อไฟล

หมายเหตุ แมวาช่ือไฟลอาจดูเหมือนถูกตอง แตอาจมอีักขระท่ีใชไมได
ใสช่ือไฟลใหมแทนช่ือไฟลเดิม

ไฟลเสยีหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

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

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ที่แจงคุณวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

บท 11

146 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกบัผูใช
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับผูใชโดยท่ัวไป
• ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจํา
• ขาดการเชื่อมตอ
• ไมมพ้ืีนที่วางบนดิสก
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น
• เสียบการดไมถูกตอง
• เสียบการดไมเขาตําแหนง
• การดชํารุดเสียหาย
• แผนซดีี／ดีวีดีกลับหัว
• ปญหาเกี่ยวกับการพิมพซีดี／ดีวีดี
• ขนาดแผนซีดี／ดีวีดีไมตรงกัน

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP Photosmart ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกทั้งหมด แตใหเหลือเพียงหนึ่งอัน
HP Photosmart อานการดหนวยความจําท่ีเหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสยีบการดลงใน
ชองเสียบ
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สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ขาดการเชือ่มตอ

สาเหตุ: สถานการณบางอยางอาจเปนสาเหตุใหขอความแสดงขอผิดพลาด
น้ีปรากฏขึ้น
• เปดคอมพิวเตอรไมได
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ HP Photosmart
• ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart ไดรับการติดต้ังไม

ถูกตอง
• ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart แลวแตเครื่อง

ไมทํางาน

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเปดอยูและเช่ือมตอเขากับ
เครื่อง HP Photosmart และตองตรวจสดูวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ HP Photosmart แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําสองอันหรอืมากกวาเสียบอยูใน
HP Photosmart ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกทั้งหมด แตใหเหลือเพียงหน่ึงอัน
HP Photosmart อานการดหนวยความจําที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกท่ีเก็บไวในการดหนวยความจํา
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สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสยีบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําหลายอันเสียบอยูใน HP Photosmart
วธิแีกไข: คุณสามารถเสยีบการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น

ถามกีารดหนวยความจําเสียบอยูมากกวาหนึ่งอัน ไฟสัญญาณเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ และขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
คอมพิวเตอร ดึงการดหนวยความจําที่เกินมาออกเพ่ือแกปญหานี้

เสยีบการดไมถกูตอง

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และให
แถบสัมผัสหันไปทาง HP Photosmart แลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่
ถูกตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP Photosmart จะไมตอบสนอง
และไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางคางไว

เสยีบการดไมเขาตําแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาที่

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวใน HP Photosmart
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ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP Photosmart 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: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ที่แจงคุณวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

แผนซดีี／ดวีดีีกลบัหัว

สาเหตุ: แผนซีดี／ดีวีดีใสกลับหัวลงในที่บรรจุซดีี／ดีวีดี
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วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาใสแผนซีดี／ดีวีดีลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดี
จนเขาที่ โดยหันดานฉลากที่พิมพไดข้ึนดานบน

ปญหาเกีย่วกบัการพิมพซดีี／ดีวดีี

สาเหตุ: HP Photosmart ติดขัดขณะพิมพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวามีพ้ืนที่วางเพียงพอดานหลัง
HP Photosmart และชองทางออกของแผนซีดี／ดีวีดีที่อยูดานหลังของ
HP Photosmart ไมถูกกีดขวาง หากวาง HP Photosmart ไวใกลผนัง
ใหขยับออกมาใหหางจากผนังอยางนอย 7.5 ซม.

ขนาดแผนซดีี／ดีวดีีไมตรงกนั

สาเหตุ: ขนาดของแผนซดีี／ดีวีดีที่ใสอยูในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีในปจจุบนั
ไมตรงกับขนาดที่คุณระบไุวเมื่อคุณเริ่มงานพิมพจากคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: เปล่ียนแผนซีดี／ดีวีดีที่ใสลงในที่บรรจุซีดี／ดีวีดีปจจุบนัให
เปนแผนซีดี／ดีวีดีที่มขีนาดเดียวกันกับที่กําหนดไวในงานพิมพ หรือยกเลิก
งานพิมพ และเริ่มตนใหมเพ่ือกําหนดขนาดที่ถกูตองในซอฟตแวร

ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมกึพิมพกําลังแหง
• ไมมกีระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ
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วธิแีกไข: ถา HP Photosmart ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 19

หมกึพมิพกาํลงัแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่อพิมพอ่ืนๆ ตองการเวลารอใหหมกึแหงนานกวา
ปกติ

วธิแีกไข: ใหท้ิงเอกสารไวในถาดรับกระดาษจนกวาจะมขีอความปรากฏ
ข้ึน ถาจําเปน ใหนําเอกสารที่พิมพแลวออกมากอนที่ขอความจะหายไป
คอยๆ จับเอกสารที่พิมพแลวที่ดานหลังหรือที่ขอบ และนําไปวางบนพื้นเรียบ
เพ่ือรอใหหมึกแหง

ไมมกีระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถา HP Photosmart ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนกระดาษ
ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 19

สาเหตุ: อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานปดอยูบน HP Photosmart
วธิแีกไข: ถาคุณถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานเพื่อนํากระดาษที่
ติดอยูออก ใหใสเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89
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กระดาษตดิ ปอนกระดาษผดิ หรอื แครพิมพถูกกัน้ไว

สาเหตุ: กระดาษติดใน HP Photosmart
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 89

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพถูกกีดขวาง

วธิแีกไข: ปด HP Photosmart และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขา
ไปยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ท่ีกีดขวางแครตลับหมกึพิมพ
ออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP Photosmart อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทหรือขนาด
กระดาษที่ใสอยูใน HP Photosmart
วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพหรอืใสกระดาษทีเ่หมาะสมในถาด
ปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 31
“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87
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ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพที่เลือกไวสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภท
หรือขนาดกระดาษที่ใสอยูใน HP Photosmart
วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือใสกระดาษที่เหมาะสมในถาด
ปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 87
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 31
“การใสกระดาษ” ในหนา 18

ขอความเกีย่วกับระบบไฟและการเชือ่มตอ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเครื่อง
และการเชื่อมตอ
• การทดสอบการสื่อสารลมเหลว
• ไมพบ HP Photosmart
• ปดเครื่องไมถูกตอง
• การขาดการสื่อสารสองทาง

การทดสอบการสือ่สารลมเหลว

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

ไมพบ HP Photosmart
สาเหตุ: เสียบสาย USB ไมถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยาง
ถูกตอง จะเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารขึ้น ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB
เช่ือมตออยูกับ HP Photosmart และคอมพิวเตอรอยางแนนหนา ตามที่
แสดงใหเห็นดานลาง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

ปดเครือ่งไมถกูตอง

สาเหตุ: มีการปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใช HP Photosmart
หากปดเครื่อง HP Photosmart โดยปดสวิตชที่แผงเตารับหรือปดสวิตชท่ี
ผนัง เครื่องอาจไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ควรกดปุม เปด ที่แผงควบคุมของเครื่อง HP Photosmart เพ่ือ
เปดปดเครื่อง

การขาดการสือ่สารสองทาง

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

สาเหตุ: คอมพิวเตอรของทานไมไดเช่ือมตอกับ HP Photosmart
วธิแีกไข: ถาไมไดตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร สาย USB ตองตอกับ HP Photosmart
และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงในภาพดานลาง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 85

ขอความเกี่ยวกับตลบัหมกึพมิพ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ
• หมกึพิมพเหลือนอย
• ตองปรับตําแหนงหรือการปรับตําแหนงลมเหลว
• ตลับหมกึพิมพเสียหายหรือหายไป
• ไมมตีลับหมกึพิมพ ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของอุปกรณ
• ตลับหมกึไมถูกตอง
• ตลับหมกึพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณน้ี
• เสียบชองผิด

หมกึพิมพเหลอืนอย

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพอยางนอยหนึ่งตลับมหีมกึพิมพเหลืออยูนอย และ
อาจตองเปลี่ยนใหมโดยเร็ว

วธิแีกไข: ควรมตีลับหมกึพิมพสําหรับเปลี่ยนเผ่ือไวเพ่ือไมใหการพิมพ
หยุดชะงกั คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
แยลง ถาคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพที่ถูกเติมหมกึใหมหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพท่ีเคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวแสดงระดับหมกึจะไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

ตองปรบัตาํแหนงหรอืการปรบัตาํแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: ถาคุณใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษขณะปรับตําแหนงตลบั
หมกึพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษธรรมดาท่ียังไม
ไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอร
หรือตลับหมกึพิมพอาจมขีอบกพรอง

หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซต
ของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
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ภมูภิาค แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอ
ฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว
ฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมกึหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกคร้ัง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมกึพิมพถูกตอง
และเขาที่

สาเหตุ: หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: ถอด แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง ตรวจสอบวาใสตลับ
หมึกพิมพเขาไปจนสุดและเขาที่แลว

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพหรือเซน็เซอรเสีย

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
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เลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: คุณติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมที่ตองการการปรับตําแหนง

วธิแีกไข: คุณตองปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพเพ่ือใหคุณภาพการ
พิมพออกมาดีที่สุด

ถายังมขีอผิดพลาดในการปรับตําแหนงอยูและไมสามารถแกไขได ตลับ
หมกึพิมพของคุณอาจมคีวามบกพรอง ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพยังอยูภาย
ใตเงื่อนไขการรับประกันและยังไมสิน้สุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับหมึกพิมพใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ” ในหนา 74
• “ขอมลูการรับประกันตลับหมกึพิมพ” ในหนา 165
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 83

ตลบัหมกึพิมพเสยีหายหรอืหายไป

สาเหตุ: ไมมีตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: ไมมตีลับหมกึพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับ ถอดและใสตลับหมกึ
พิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขาไปจนสดุและเขาที่แลว
หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมกึ
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว
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ฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมกึหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหน่ึงหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและเขาที่แลว หากปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสี
ทองแดงของตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพอาจเสีย
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพยังอยูภายใตเงื่อนไขการรับประกัน
และยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม
• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับหมึกพิมพใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

ไมมตีลบัหมกึพิมพ ตดิตัง้ไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของอปุกรณ

สาเหตุ: ไมมีตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: ไมมตีลับหมกึพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับ ถอดและใสตลับหมกึ
พิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขาไปจนสดุและเขาที่แลว
หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมกึ
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว
ฉีดพนหมกึอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหน่ึงหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและเขาที่แลว หากปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสี
ทองแดงของตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพเสียหรือไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณนี้

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกนั โปรด
ไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูล
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ตลบัหมกึไมถกูตอง

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพที่กําหนดใชงานรวมกันกับ HP Photosmart ไม
ได

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่กําหนดใหเปนตลับหมึกพิมพที่ใชรวม
กับ HP Photosmart ได
สําหรับรายการตลับหมึกพิมพท่ีใชรวมกันได โปรดดูเอกสารประกอบที่มา
พรอมกับ HP Photosmart
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “รานคาผลิตภณัฑหมกึพิมพ” ในหนา 83
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 66
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ตลบัหมกึพมิพไมไดออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณนี้

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณนี้

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

เสยีบชองผิด

สาเหตุ: ใสตลับหมึกพิมพเขาชองเสียบผิด

วธิแีกไข: นําตลับหมกึพิมพนั้นออกมาแลวใสลงในชองเสียบท่ีถูกตอง

ตลับหมกึพิมพสามสีจะอยูในชองเสียบทางซายมอื

สวนตลับหมึกพิมพสีดําหรือภาพถายจะอยูในชองเสียบทางขวามอื

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 66
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 92
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12 การรบัประกนัและบรกิารของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่อง HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึกพิมพ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP Photosmart สําหรับการสง
• การบรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง

การรับประกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP Photosmart

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมึกพมิพ
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 Photosmart
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ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP Photosmart
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
• HP Photosmart ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเม่ือทานลงทะเบียน HP Photosmart
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

กอนทีค่ณุจะโทรหาศนูยบรกิารลกูคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP Photosmart หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําดานเทคนิคจากผูเชี่ยว
ชาญของบริษัทน้ันๆ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 169

หากตองการตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้กอนโทร
ตดิตอ:
1. ตรวจสอบวา:

a. HP Photosmart ไดเสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเคร่ือง HP Photosmart:
a. ปดเครื่อง HP Photosmart โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP Photosmart
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP Photosmart ใหม
d. เปดเครื่อง HP Photosmart โดยกดปุม เปด
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3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกนั โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว
คลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค
เขาไปที่เว็บไซตของ HP  เพ่ืออานขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนําการแกไขปญหา
เบื้องตนสําหรับ HP Photosmart

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเครื่อง HP Photosmart ตามที่ปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
d. เตรียมหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑไดท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ
HP Photosmart หมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของ
สติ๊กเกอร

5. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP Photosmart ในขณะ
ท่ีโทรศัพท

หัวขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 71

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 167
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การโทรศัพทตดิตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
HP Photosmart กรุณาเตรยีมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP Photosmart)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP Photosmart)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• ทานสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
• ทานเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ีเริ่ม

เกิดปญหาน้ีหรือไม
• มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง HP Photosmart

ถูกเคลื่อนยาย)

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP
หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตวัเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม

บท 12
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู “การ
บรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง” ในหนา 170

HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 169
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การเตรยีมเครือ่ง HP Photosmart สาํหรบัการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยงัจุดขายที่คุณตองสง
HP Photosmart เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนําส่ิงของตอไปน้ีออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ตลับหมึกพิมพ
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP Photosmart

ขอควรระวงั เครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย
เก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP Photosmart ท่ีเปลี่ยน
แทนจะมาถึง

• กระดาษที่บรรจุอยูในถาดปอนกระดาษ
• นําตนฉบับใดๆ ท่ีคุณวางไวใน HP Photosmart ออก
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

วธิกีารถอดตลบัหมกึพิมพออกกอนการขนสง
1. เปดเครื่อง HP Photosmart และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบ

ลง หากเครื่อง HP Photosmart ปดอยู ใหขามขั้นตอนน้ีและไปที่ข้ันตอนท่ี 2
2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ หากเครื่อง HP Photosmart ปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟออก
แลวใชมือเลือ่นตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพออกได

4. ใสตลับหมึกพิมพในถุงท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP Photosmart เวนแตเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP จะ
เปนผูแนะนํา

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องสแกนหยดุทํางานและอยูในตําแหนงท่ี
ถูกตองกอนปดเคร่ือง HP Photosmart

6. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP Photosmart

การบรรจุ HP Photosmart ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหลังจากทานเตรียมจัดสง HP Photosmart

บท 12
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การบรรจ ุHP Photosmart ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP Photosmart เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถตดิตอไดในระหวางวัน

การบรรจุ HP Photosmart ลงกลอง 171
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13 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP Photosmart มีอยูใน
สวนน้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษธรรมดา 16 ถงึ 24 ปอนด (60
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 125 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

กระดาษ legal 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 125 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

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.)

Bond 67 ปอนด
(252 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 20

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

Bond 67 ปอนด
(252 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 20

ขอมูลทางเทคนิค 173
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ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

ใสกระดาษภาพถายขนาด
3.5 x 5 น้ิว (8.9 x 12.7
ซม.)

Bond 67 ปอนด
(252 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 20

กระดาษภาพถายขนาด
Letter (8.5 x 11 น้ิว) / A4
(210 มม. x 297 มม.)

Bond 67 ปอนด
(252 แกรม)

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
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาดพาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
• รอบการทํางาน: พิมพไดสูงสุด 3000 แผนตอเดือน

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู “เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 33

จาํนวนการพิมพของตลับหมึกพมิพ
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ท่ีสุดในขณะที่ยงัรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ

บท 13
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สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ช้ิน
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®
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
ทานสามารถรบัขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 175
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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

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการใหบริการที่จดทะเบียนของสหรัฐของ U.S.
EPA ในฐานะหุนสวนของ ENERGY STAR HP ไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ีใหตรงตาม
แนวทาง ENERGY STAR สําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยีย่มชมท่ีเว็บไซต
www.energystar.gov
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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 Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานท่ีออกขอบังคับตางๆ 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 D5300 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0732 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart D5300 series อื่นๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (Q8360A 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 D5300 series declaration of conformity

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

 

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0732-rel.1.0 

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

 

declares, that the product 
 

Product Name: HP Photosmart D5300 Series (Q8360A) 

Regulatory Model:4) SDGOB-0732 

Product Options: ALL 

Power Adapter: 0957-2177, 0957-2178 
 

conforms to the following Product Specifications: 
 

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

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

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

IEC 61000-3-2: 2000 + A1:2000 + A2:2005 / EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005 
IEC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  
GB9254-1998, GB17625.1-2003 

 

Supplementary Information: 

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

2. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following two Conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 

3. The product was tested in a typical configuration. 

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

 

San Diego, CA, USA 
18 December, 2006  

For Regulatory Topics only, contact: 
European Contact:   Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, 
  Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143) 
USA Contact:  Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, San Diego, CA (858) 655-4100 
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สญัลกัษณ/ตวัเลข
2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 47

4 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 47

C
customer support

การรบัประกัน 168

D
declaration of

conformity
European Economic

Area 180
United States 181

H
HP Photosmart

สงรูปภาพ 63

R
regulatory notices

declaration of
conformity
(European
Economic Area)
180

declaration of
conformity
(U.S.) 181

ก
กระดาษ

การใส 18

ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 153

ขนาดท่ีแนะนําสําหรับ
การพิมพ 31

ขอแนะนํา 87
ความกวางไมถกูตอง

154
ติด 27, 89, 140,

153
ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 15

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 18

ประเภทกระดาษไมถูก
ตอง 153

ปอนกระดาษผดิ 153
ปอนกระดาษไมได

118
ลักษณะเฉพาะ 173
เลือก 15
ไมมี 152

กระดาษ A4, การใส 19
กระดาษ Hagaki, ใส 22
กระดาษ legal

การใส 19
ลักษณะเฉพาะ 173

กระดาษ letter
การใส 19
ลักษณะเฉพาะ 173

กระดาษภาพถาย
ลักษณะเฉพาะ 173
ใส 21

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
ลักษณะเฉพาะ 173

กระดาษภาพถายขนาด 13 x
18 ซม.
ใส 21

กระดาษภาพถายขนาด 5 x
7 นิ้ว, ใส 21

การขจัดหมึกออกจากผิว
หนังและเสื้อผา 80

การจัดสงเครือ่ง 170
การดูแลรักษา

การเปลีย่นตลบัหมึก
พิมพ 66

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 72

ตลับหมึกพมิพ 65
ตัง้คาเปนโหมด
สแตนดบาย／ปด
80

ทําความสะอาดตลบัหมึก
พิมพ 75

ปรับตําแหนงตลบัหมึก
พิมพ 74

รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 71

การตั้งคาการพมิพ
ความละเอยีด 34
ความเรว็ 34
คณุภาพ 34
ประเภทกระดาษ 32

การตดิตั้งซอฟตแวร
ตดิตั้งใหมอีกครั้ง 106
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ถอนการตดิตั้ง 106
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 103

การติดตัง้สายเคเบิล
USB 102

การพิมพ
2 หรอื 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน 47

การกลับดานรปูภาพ
49

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 119

ขอบไมถกูตอง 126
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน
111

งานพิมพท่ีผิดสวน
113

งานพิมพพเิศษ 39
จากคอมพิวเตอร 29
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 29

ฉลาก 51
ซองจดหมาย 51
ตัวเลือกการพมิพ 31,

37
ท่ีอยู 51
บนกระดาษภาพถาย

41
ภาพตัวอยาง 36
ภาพถายแบบไมมีขอบ

40
ยกเลิกงาน 54
รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 71

รูปเลม 45
ลักษณะเฉพาะ 174
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 49

หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 44

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดยีว 47

เอกสารที่พมิพออกมาวาง
เปลา 128

แกไขลําดับใหถูก
ตอง 48

แผนใส 50
โปสเตอร 52

การพิมพสองดาน 44,
45

การพิมพแบบรูปเลม 45
การรบัประกัน 165, 168
การวางกระดาษแนวตัง้

34
การวางกระดาษแนวนอน

34
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 167

การสัง่ซื้อ
ตลบัหมึกพิมพ 83
ผลติภัณฑหมึกพิมพ

83
การเปลีย่นตลับหมึกพมิพ

66
การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกนั 140

การแกไขปญหาเบื้องตน
การติดตั้งฮารดแวร 99
การพิมพ 119
การพิมพบนซีดี/ดีวีดี

133
การดหนวยความจํา

129
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 138

ติด, กระดาษ 27
ปญหาดานการสือ่สาร

85

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
111

สายเคเบิล USB 102
การใชเครือ่งพมิพรวมกัน

Mac 11
Windows 11

การใส
กระดาษ A4 19
กระดาษ legal 19
กระดาษ letter 19
กระดาษขนาดเตม็
แผน 19

ฉลาก 23
ซองจดหมาย 22
บัตรอวยพร 23
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 23

แผนใส 23
การดหนวยความจํา

HP Photosmart ไม
สามารถอานขอมูล
130

กลองดิจติอลไมสามารถ
อานขอมูล 130

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพิวเตอร 61

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 129

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 147

ชองเสยีบการด 57
พิมพภาพถาย 59
ภาพถายหายไป 145
อีเมลภาพถาย 63
เสียบ 61
แลกเปลี่ยนภาพถาย

63
ไฟลท่ีอานไมได 145
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แกไข
ภาพถาย 62

แกไขภาพถาย 63

ข
ขอบ

ขอความหรือภาพถูกตัด
ออก 126

ไมถกูตอง 125
ขั้นตอนการสนับสนุน

166
ขอกําหนดเกีย่วกบัระบบ

173
ขอความ

ถูกตัดออก 126
อกัขระที่อานงาย 113
อกัขระที่ไมมีความ
หมาย 122

ไมกระจายตัว 111
ไมเทากัน 113

ขอความแสดงขอผดิพลาด
การดหนวยความจํา

147
ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 145

ไมมีกระดาษ 152
ขอผดิพลาดการขาดการ
เชือ่มตอ 148

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกาํหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 173

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 173

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 174

ค
ความละเอยีด

การพิมพ 34

ความสวาง, การเปลีย่น
ลกัษณะในการพมิพ 35

ความเร็ว
การพิมพ 34

คณุภาพ
การพิมพ 34

คณุภาพการพิมพ 34
คาการพมิพ

การวางแนว 34
ขนาดกระดาษ 31
ความสวาง 35
คุณภาพการพมิพ 110
ตัวเลือกการปรบัขนาด

35
ยอ/ขยาย 35
เคาโครง 34
เฉดสี 35
โทนสี 35

เครื่องฉายแผนใส, การ
พมิพ 50

เครื่องพิมพดีฟอลต, ตั้ง
เปน 30

แคร
กระดาษติด 139
ติดขดั 138, 140

จ
จอสี 6
จอแสดงผล

ไอคอน 7

ฉ
ฉลาก

การใส 23
ลักษณะเฉพาะ 173

เฉดส,ี การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 35

ช
ชือ่ไฟลไมถูกตอง 146

ซ
ซองจดหมาย

การใส 22
ลักษณะเฉพาะ 173

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 29

ด
ดูภาพตวัอยางงานพมิพ

36

ต
ตลบัหมึก. ด ูตลบัหมึกพมิพ
ตลบัหมึกพมิพ

การดูแล 66
การสัง่ซื้อ 83
การเปลีย่น 66
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 159, 161

ขอแนะนํา 87
จัดเก็บ 73
ชือ่ชิน้สวน 66
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 72

ตลับหมึกพมิพภาพ 72
ทําความสะอาด 75
ทําความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 78

ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 76

ปรับตําแหนง 74, 157
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 92

หมึกพิมพเหลือนอย
128, 157

หายไป 159
เสียหาย 159
ไมถกูตอง 161

ตัด
ภาพถาย 62

ดัชนี
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ตวัปองกนัตลับหมึกพมิพ
73

ตัง้คา
ตัวเลือกการพมิพ 31,

37
ตดิ, กระดาษ 27
ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 106

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

106

ท
ทําความสะอาด

ตลบัหมึกพมิพ 75
บริเวณหวัฉีดหมึกของ
ตลบัหมึกพมิพ 78

หนาสมัผสัตลบัหมึก
พิมพ 76

ท่ีอยู, การพิมพ 51
แท็บช็อตคัตการพิมพ 37
โทนสี, การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 35

โทรสาร
ความกวางกระดาษไมถกู
ตอง 154

เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ํา 111

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 111

บ
บรกิาร

ติดตอ 166
บัตรดัชนี, ใส 22
บัตรอวยพร, การใส 23
บันทึก

ภาพลงในคอมพวิเตอร
61

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 178

ประเภทกระดาษ 32
ประเภทการเชือ่มตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กนั 11

ปรบัตําแหนง
ตลบัหมึกพิมพ 157
ลมเหลว 157

ปรบัตําแหนงตลบัหมึก
พิมพ 74

ปญหา
การพิมพ 119
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 138

ปญหาดานการสือ่สาร
การขาดการสื่อสารสอง
ทาง 156

การทดสอบลมเหลว
154

ปญหาเกีย่วกบัการเชื่อมตอ
HP All-in-One ไมทํา
งาน 100

ไมพบอุปกรณ 155
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณภาพการพิมพต่ํา
111

หมึกพมิพเปอน 111
ปดเครือ่งไมถกูตอง 156
ปุม OK 6
ปุม, แผงควบคุม 6
ปุมเปด 7
โปสการด

ใส 22
โปสเตอร 52

ผ
ผลติภัณฑหมึกพมิพ

การซื้อ 83
แผงควบคุม

คุณลกัษณะ 6
ปุม 6

แผนใส
การใส 23
ลักษณะเฉพาะ 173

ฝ
ฝายบริการลกูคา

การรบัประกนั 165

พ
พิมพ

ขอบไมถกูตอง 125
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 115,
117

ฉลากซีดี/ดวีีดี 42
ซองจดหมายพิมพไมถกู
ตอง 119

ภาพจากการดหนวย
ความจํา 59

สีซีดจาง 116
หนาเว็บ 53
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 122

เครือ่งไมทํางาน 123
เรียงลาํดบัหนากลบั

125
เสนริว้ตามแนวตัง้

118
แบบไมมีขอบลมเหลว

120

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 146
อานไมได 145
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ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
63

ตลับหมึกพมิพภาพ 72
พมิพบนกระดาษภาพ
ถาย 41

พมิพแบบไมมีขอบ 40
หมึกพิมพพนกระจาย

129
หายไป 145
อเีมล 63
แกไข 62, 63
แลกเปลี่ยน 63
ไมมีขอบ 59

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การพิมพ 40
พมิพจากการดหนวย
ความจํา 59

ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 40

ม
ไมมีกระดาษ 152

ย
ยกเลิก

ปุม 7
พมิพงาน 54

ร
ระดับหมึก

ไอคอน 7
ระดับหมึกพมิพ, การตรวจ
สอบ 72

ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 167

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 71

รายงานการทดสอบเครื่อง
71

รไีซเคลิ
ตลบัหมึกพมิพ 176

ล
ลาํดบัหนา 48
ลกูศรขวา 6
ลกูศรซาย 6
เลอืกกระดาษ 15

ว
วสัดุพมิพ. ด ูกระดาษ
วธีิการแกไขปญหาเบื้องตน

การตดิตั้งซอฟตแวร
103

ส
สภาพแวดลอม

โปรแกรมควบคุม
ผลติภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 174

สาย USB
การขาดการสื่อสาร

156
สิง่พมิพท่ีผนึกดวยเตารีด

49
สิง่พมิพท่ีผนึกลงบนเสือ้ยืด.
ด ูสิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี

สี
หมน 116
เลอะ 113

ใส
กระดาษ Hagaki 22
กระดาษภาพถายขนาด

13 x 18 ซม. 21
กระดาษภาพถายขนาด 5

x 7 นิ้ว 21

บัตรดชันี 22
โปสการด 22

ห
หนาเว็บ, พมิพ 53
หมายเลขโทรศัพท, การ
บรกิารลูกคา 166

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผวิหนังและเสือ้ผา 80

หมึกพมิพ
พนกระจายอยูดานใน

HP Photosmart
129

เวลาใหหมึกพิมพแหง
152

เหลอืนอย 128, 157
หมึกพมิพเปอน, โทรสาร

111
หยุด

พมิพงาน 54
หลังจากสิน้สุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 168

อ
อุปกรณ

ไมตอบสนอง 120
ไมพบ 155

ดัชนี
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