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1 HP Photosmart ภาพรวม
ใช HP Photosmart เพ่ือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา หรือพิมพฉลาก
แผนซดีี/ดีวีดีของคุณโดยการพิมพลงบนพื้นผิวของแผนซดีี/ดีวีดีที่พิมพไดโดย
ตรง อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานท่ีรวมอยูกับ HP Photosmart ชวยให
คุณสามารถพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ดังนั้นคุณสามารถใชอุปกรณดังกลาว
เพ่ือพิมพโบรชัวรและหนังสือ หรือเพียงเพ่ือประหยัดกระดาษ คุณสามารถเขาใช
งานฟงกช่ันตางๆ มากมายของ HP Photosmart ไดโดยตรงจากแผงควบคุม
โดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมอืนี้จะแนะนําการใชงานขั้นพ้ืนฐานและวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมลูการติดตอฝายบริการของ HP และการสั่ง
ซือ้อุปกรณ

Help (วิธีใช) บนหนาจอจะใหรายละเอียดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ รวม
ถึงการใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับ HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart

ปาย คาํอธบิาย

1 จอแสดงผลกราฟกสี (หรือทีเ่รียกวาจอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ชองเสยีบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

4 ถาดรับกระดาษออก

5 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนรับ
กระดาษ)
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ปาย คาํอธบิาย

6 พื้นทีจั่ดเกบ็ที่บรรจุซีด/ีดีวีดี

7 ทีบ่รรจุซีด/ีดีวีดี

8 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือที่เรียกวาถาดปอนกระดาษ)

9 ถาดภาพถาย

10 ถาดซีดี/ดีวีดี

11 ฝาครอบตลับหมกึพิมพ

12 อปุกรณเสริมในการพิมพสองดาน

13 พอรต USB ดานหลัง

14 ขั้วตอสายไฟ*

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

คณุลกัษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP Photosmart

ปาย ไอคอน ชือ่และคาํอธบิาย

1  จอส ี(หรือที่เรียกวาจอแสดงผล): แสดงภาพถายบนการดหนวยความจํา นอกจากนี้ยังแสดงสถานะและ
ขอความแสดงขอผิดพลาดดวย

2 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึน้ ดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

3 ลูกศรซาย: ปุมซายจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลหรือภาพถายกอนหนาน้ีบนการดหนวยความจํา

4 ตกลง: เลือกภาพถายสําหรับการพิมพหรือเลือกตัวเลือกเมนู

5 ลูกศรขวา: ปุมขวาจะไปยงัหนาจอแสดงผลหรือภาพถายถดัไปบนการดหนวยความจํา

(ทําตอ)
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ปาย ไอคอน ชือ่และคาํอธบิาย

6 พมิพภาพถาย: พมิพภาพถายทีเ่ลือกไวบนการดหนวยความจําของคุณ หากในขณะนี้ไมไดเลือกภาพ
ถายอยู HP Photosmart จะพิมพภาพถายทีก่ําลังแสดงอยูบนจอแสดงผลในขณะนี้

7 ถาดภาพถาย: เลือกหรือยกเลิกการเลือก ถาดภาพถาย สําหรับภาพถายถัดไปที่คุณพิมพจากการดหนวย
ความจํา เมื่อไฟสวาง แสดงวามีการเลือกถาดภาพถาย เมื่อไฟดับ HP Photosmart พิมพบนกระดาษ
จากถาดปอนกระดาษหลัก แทนทีจ่ะพมิพบนกระดาษจากถาดภาพถาย

8 การลบตาแดง: เปดหรือปดคุณลักษณะ การลบตาแดง ตามคาเร่ิมตน คุณสมบัติน้ีจะปด เม่ือเปด
คุณสมบัตินี้ HP Photosmart จะแกไขตาแดงในภาพถายทีก่ําลังแสดงบนจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ

9 ยกเลกิ: หยดุการทํางานในปจจุบัน และกลับไปทีห่นาจอหลัก

10 เปด: เปดหรือปด HP Photosmart เมื่อปด HP Photosmart แลว อุปกรณยังคงใชพลังงานใน
ปริมาณเล็กนอย คณุสามารถลดการใชพลังงานใหนอยลงอีก โดยการกดปุม เปด คางเปนเวลา 3 วินาที
การทําเชนน้ีจะทําให HP Photosmart อยูในโหมดสแตนดบาย/ปด เพ่ือไมใหมีกระแสไฟไหลเวียน
อยู ใหปด HP Photosmart และถอดสายไฟออก

คนหาขอมูลเพิม่เตมิ
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมลู
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP Photosmart
• คูมอืการตดิตัง้

คูมือการติดต้ังจะมวีิธีการตั้งคา HP Photosmart และการติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณควรปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังตามลําดับ
หากคุณมปีญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูการแกไขปญหาเบือ้งตนใน
สวนสุดทายของคูมอืการติดต้ัง หรือดู “วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน” ในหนา 15 ในคูมอืการใชงานนี้

• วธิใีชบนหนาจอ
วธีิใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
HP Photosmart ที่ไมไดระบุไวในคูมอืผูใชเบือ้งตนนี้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ที่สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ
HP Photosmart เทานั้น

• www.hp.com/support
ถาคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนได
จากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมลูดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับ
ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซือ้

ใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP Photosmart สําหรับงานพิมพ

บท 1

(ทําตอ)
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เคลด็ลบั ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงท่ีสามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูแิละความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึง่นําไปใชกับเครื่อง HP Photosmart ได
ไมดี

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นเพ่ือใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา:
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเทากัน

ใสกระดาษ 5
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4. ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขา
ไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

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. ปรับถาดรับกระดาษออกลง ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัว
คุณจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

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

กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุ
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

4. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• ถาทานจะพิมพฉลาก ใหแนใจวาแผนฉลากน้ันใชงานน้ันผลิตมาไมเกินสอง

ป แผนฉลากเกาอาจลอกออกเมื่อกระดาษถูกดึงผาน HP Photosmart ทํา
ใหกระดาษติด

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 7
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• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP Photosmart

การพิมพโดยตรงบนแผนซีดี/ดวีีดี
1. ใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือสรางและพิมพฉลากโดย

ตรงลงบนแผนซีดี/ดีวีดีที่พิมพอิงคเจ็ตได
2. เมื่อเครื่องแจงเตือน คอยๆ ดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีที่มาพรอมกับ

HP Photosmart ออกมา
ที่บรรจุซดีี/ดีวีดีจัดเก็บไวขางใตถาดปอนกระดาษหลัก

3. ดันแผนซีดีที่พิมพอิงคเจ็ตไดใสเขาไปในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีใหเขาที่ โดยหงาย
ดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน แผนซดีี/ดีวีดีควรใสไวในวงแหวนตรงปลายที่
บรรจุตามลูกศรชี้

หมายเหตุ หากคุณใชแผนขนาดเล็ก ใหพลิกวงแหวนที่บรรจุซีดี/ดีวีดีมา
ทับบนแผนซีดี/ดีวีดี

บท 1
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4. เลื่อนฝาปดซีดี/ดีวีดีลงมาเพื่อเขาถึงถาดซีดี/ดีวีดี
ฝาปดซีดี/ดีวีดีอยูใตแผงควบคุมพอดี เมือ่อยูในตําแหนงเลื่อนลง ถาดซีดี/
ดีวีดีจะอยูดานบนของถาดรับกระดาษออก

5. ดันท่ีบรรจุซดีี/ดีวีดีเขาไปในถาดซดีี/ดีวีดีของ HP Photosmart ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดดันที่บรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปจนกระทั่งเสนขีดบนที่บรรจุซีดี/ดีวีดี
อยูตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาดซีดี/ดีวีดี

หมายเหตุ HP Photosmart จะดึงท่ีบรรจุซดีี/ดีวีดีในขณะที่พิมพสื่อ ที่
บรรจุซีดี/ดีวีดีอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ที่ดานหลังของ
เคร่ือง หากวาง HP Photosmart ไวใกลผนัง ใหขยับออกมาใหหางจาก
ผนังอยางนอย 3 นิ้ว

การพิมพภาพถายไดถึงขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว)
HP Photosmart ชวยใหคุณสามารถพิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวย
ความจําโดยไมตองโอนยายไฟลเขาคอมพิวเตอรกอน คุณสามารถพิมพภาพถาย

การพิมพภาพถายไดถงึขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) 9
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แบบไมมีขอบ (หน่ึงภาพตอแผน) หรือสามารถพิมพภาพถายหลายภาพลงบน
กระดาษแผนเดียวได

ตามคาเริ่มตน HP Photosmart จะถูกต้ังคาใหตรวจจับประเภทของกระดาษที่
คุณใชโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหไดผลการพิมพที่ดีที่สุดเมื่อพิมพภาพถาย ให Paper
Type (ประเภทกระดาษ) ต้ังคาเปน Automatic (อัตโนมัติ) และใสกระดาษ
ภาพถายในถาดภาพถาย คุณควรเปลี่ยนเฉพาะ Paper Type (ประเภท
กระดาษ) เทานั้นถาเห็นวาคุณภาพการพิมพมีปญหาเมือ่ใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมัติ)

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

หมายเหตุ ภาพถายทั้งหมดที่คุณพิมพจากแผงควบคุมแทนที่จะพิมพจาก
คอมพิวเตอรจะเปนแบบไมมขีอบ

1 xD-Picture Card
2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure

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

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)

บท 1
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การพิมพภาพถายทีม่ขีนาดไมเกนิ 13 x 18 ซม.
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP Photosmart

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล
2. ใสกระดาษภาพถายที่มีขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถาย
3. ถาไฟ ถาดภาพถาย ดับอยู ใหเลือกถาดภาพถายโดยการกดปุม ถาดภาพถาย

(ไฟจะสวางขึ้น)
4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถายของคุณจนกวาภาพถายที่คุณตองการพิมพ

จะปรากฏข้ึน
5. กดปุม ตกลง เพ่ือเลือกภาพถายที่คุณตองการพิมพ

ในแตละครั้งท่ีคุณกดปุม ตกลง จํานวนสําเนาของภาพถายที่เลือกเพื่อพิมพจะ
เพ่ิมข้ึน

6. กดปุม พิมพภาพถาย

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลื่อนดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมือ่คุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
พมิพภาพถาย เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ

7. 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)

การเปลีย่นตลบัหมึกพิมพ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมกึของตลับหมกึพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความ
ข้ึนบนจอแสดงผล นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบระดับหมกึพิมพได
โดยการใช Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ที่มอียูผานทาง
ซอฟตแวร HP Photosmart ที่อยูในเคร่ืองของทานหรือดวยการใชกรอบโต
ตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ) บนคอมพิวเตอร

ถาคุณยังไมมีตลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับ HP Photosmart คุณสามารถสั่งซื้อ
ไดโดยการคลิกไอคอน Shop for HP Supplies (การซือ้วัสดุของ HP) บน
คอมพิวเตอรของคุณ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows ไอคอนนี้อยู
ในโฟลเดอร HP ในเมนู Start (เริ่มตน)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/buy/supplies

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 11
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หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP Photosmart

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP Photosmart ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
ตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมกึพิมพ เครื่อง HP Photosmart จะไม
ปลอยตลับหมกึพิมพออกมาใหเปล่ียน ทานอาจทําให HP Photosmart
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมึกพิมพเองในขณะที่ตลับหมึกพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP Photosmart

3. รอจนกระทั่งตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบนตลับ
หมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบดานซาย
หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมกึพิมพสีดํา ภาพถาย หรือภาพถายสีเทา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

บท 1
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5. หากคุณกําลังถอดตลับหมกึพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถายหรือ
ภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในกลองเก็บตลับหมกึพิมพ หรือ
กลองพลาสติกสุญญากาศ

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

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 13
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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

บท 1
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2 วธิกีารแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
สนบัสนนุ
บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกีย่วกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP Photosmart
โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการกําหนดคา และหัวขอการทํางานบาง
หัวขอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับวิธีการแกไขปญหาเบ้ืองตน โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนา
จอท่ีมาพรอมกับซอตแวรของคุณ
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเชื่อมตอ HP Photosmart กับคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอร ถาคุณเชื่อมตอ
HP Photosmart กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคําสั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:

การแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการตดิตัง้
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP Photosmart รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูท่ีดานหลังของคูมือน้ี

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครัง้
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือคุณตอสาย USB เขากับคอมพิวเตอรกอนท่ีหนา
จอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตองถอนการติดต้ัง แลวติดต้ัง
ซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน HP Photosmart ออกจาก
คอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาไดลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยทิูลิต้ีถอนการติด
ต้ังท่ีใหไวเมื่อติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

การถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows และการตดิตัง้ใหม
1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบคุม))
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก

Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))
3. เลือก HP Photosmart Driver Software (ซอฟตแวรไดรเวอร

HP Photosmart) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน 15
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5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP Photosmart กอนท่ีจะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
จนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมของ HP Photosmart ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรแลวจึง
เริ่มใชงานโปรแกรมการติดต้ัง

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมีใหในคูมือการติดต้ังท่ีมา
พรอมกับ HP Photosmart

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการตดิตัง้ฮารดแวร
อานสวนน้ีเพื่อแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP Photosmart

เครือ่ง HP Photosmart ไมทาํงาน
สาเหต:ุ เครื่อง HP Photosmart เชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

วิธแีกไข
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับ HP Photosmart และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟ
กระชาก หรือปล๊ักพวง

1 การเชือ่มตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับ

• ถาคุณใชปลั๊กพวง ใหตรวจดูวาเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปล๊ักเครื่อง
HP Photosmart เขากับเตารับโดยตรง
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• ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อปุกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดงวา
อาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากคุณเสียบปลั๊ก HP Photosmart เขากับเตารับท่ีมีสวิตช ใหตรวจดูวาเปด
สวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหต:ุ คุณกดปุม เปด เร็วเกินไป
วธิแีกไข: เคร่ือง HP Photosmart อาจไมตอบสนอง หากคุณกดปุม เปด เร็วเกิน
ไป กดปุม เปด หน่ึงคร้ัง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให HP Photosmart เปด
เครื่อง หากคุณกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ คุณอาจตองปดอุปกรณ

ขอควรระวงั ถา HP Photosmart ยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามีความผิด
ปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปลั๊ก HP Photosmart ออกจากเตารับ และติดตอ
HP โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
จากนั้นใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทร
ติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยงัมปีญหาในการใช HP Photosmart รวม
กบัคอมพิวเตอร

สาเหต:ุ มีการเชื่อมตอสาย USB กอนท่ีซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การเชื่อม
ตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP Photosmart
กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะท่ีติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะปรากฏคํา
แนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP Photosmart ดวย
สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหน่ึงของสาย USB เขาท่ีดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP Photosmart ทานสามารถ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ท่ีอยูดานหลังคอมพิวเตอรได

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 17
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตดิต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

เครือ่ง HP Photosmart ไมพิมพงาน
วิธแีกไข: หาก HP Photosmart และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกัน
ได ใหลองทําดังน้ี:
• ดูไฟสัญญาณ เปด ท่ีอยูดานหนาของ HP Photosmart หากไฟไมติด แสดง

วาเครื่อง HP Photosmart ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับ
เครื่อง HP Photosmart และเสียบเขากับเตาเสียบแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือ
เปดเครื่อง HP Photosmart

• ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
• ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ตรวจสอบวา HP Photosmart ไมมีกระดาษติด
• ตรวจสอบวาแครตลับหมึกพิมพไมมีสิ่งใดติดอยู

เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาไปยงับรเิวณแครตลับหมึกพิมพ นําสิ่งกีด
ขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ ปด HP Photosmart
แลวเปดอีกครั้ง

• ตรวจสอบวาลําดับการพิมพของ HP Photosmart ไมถูกหยุดช่ัวคราว
(Windows) หรือถูกหยดุทํางาน (Mac) ถาเปนเชนน้ัน ใหเลือกการตั้งคาท่ี
เหมาะสมเพื่อเริม่การพิมพใหม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขาถึงลําดับ
การพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบซึ่งมาพรอมระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ

• ตรวจสอบสาย USB หากคุณใชสายเกา อาจทํางานไมมีประสิทธิภาพ ลองตอ
สายเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงานไดหรือไม หากคุณประสบ
ปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบวาสายมีความยาวไม
เกิน 3 เมตร

• ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณสามารถใช USB ได ระบบปฏิบัติการบาง
ระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT ไมสนับสนุนการเชื่อมตอ USB
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลประกอบท่ีมาพรอมกับระบบปฏิบัติการที่คุณ
ใช

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังของ
HP Photosmart แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอกีดานหน่ึง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของคอมพิวเตอร หลังจากเชื่อมตอสาย
อยางถูกตองแลว ปด HP Photosmart แลวเปดใหมอีกครั้ง

• ถาคุณเชื่อมตอ HP Photosmart ผานทางฮับ USB ตรวจสอบใหแนใจวาได
เปดใชงานตัวฮับแลว หากเปดใชงานฮับแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยัง
คอมพิวเตอร ถาเปดใชงานฮับแลว ใหลองตอสายตรงเขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอร
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• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรอื่นๆ คุณอาจตองถอดการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหน่ึงบนคอมพิวเตอร หลังจากที่
ทําการตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร ปด
HP Photosmart แลวเปดใหม

• ถา HP Photosmart ไมทํางาน ใหปด HP Photosmart แลวเปดใหมอีก
ครั้ง จากนั้นเริ่มงานพิมพ

• หากจําเปน ใหนําออก แลวติดต้ังซอฟตแวรท่ีคุณติดต้ังดวย HP Photosmart
อีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Photosmart และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

การแกปญหากระดาษตดิ
ถา HP Photosmart มีกระดาษติด ใหตรวจสอบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ถา
กระดาษยังคงติดอยู ใหตรวจสอบฝาครอบดานหนา

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากอปุกรณเสรมิในการพิมพสองดาน
1. ปดเคร่ือง HP Photosmart
2. ใหกดลงท่ีแท็บทางดานซายและดานขวาของอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน นํา

อุปกรณเสริมในการพิมพสองดานออกโดยการดึงออกจาก HP Photosmart

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาของ
HP Photosmart อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติดออก
จากอุปกรณการพิมพสองหนาของ HP Photosmart เสมอ

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเม่ือทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนําเศษกระดาษที่
ติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

การแกปญหากระดาษติด 19
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4. หากนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหทําตามขั้นตอนท่ี 5
หากยงันํากระดาษที่ติดออกมาไมได ใหทําตามขั้นตอนดังน้ี:
a. เปดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานโดยการบีบแท็บเขาหากัน

b. นํากระดาษออกจากดานในของอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
c. ปดฝาครอบอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานจนกวาจะล็อคเขาตําแหนง

5. เปลี่ยนอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน คอยๆ ดันอุปกรณเสริมในการพิมพสอง
ดานจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง

6. เปด HP Photosmart แลวจึงกด ตกลง เพ่ือดําเนินงานปจจุบันตอ

วธินีาํกระดาษที่ตดิออกจากฝาหนาของเครือ่ง
1. ถาจําเปน ใหยกถาดรับกระดาษออกขึ้น จากนั้นยกฝาครอบตลับหมึกพิมพข้ึน

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเคร่ือง หากทานไมนําเศษกระดาษที่
ติดอยูออกจาก HP Photosmart อาจมีกระดาษติดมากขึ้น
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3. ปรับฝาครอบตลับหมึกพิมพลง และปรับถาดรับกระดาษออกลงถามีการยกขึ้น

4. กด ตกลง เพ่ือทํางานที่คางอยูตอไป

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับการพมิพบนซดีี/ดวีดีี
ใชสวนน้ีเพ่ือแกไขปญหาใดๆ ท่ีคุณอาจพบในขณะที่พิมพบนพ้ืนผิวซีดี/ดีวีดีดวย
HP Photosmart

HP Photosmart ไมพบทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีี
สาเหต:ุ คุณอาจจะดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีไมสุด
วธิแีกไข: ดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับ
เสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายท่ีบรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีกอน

สาเหต:ุ คุณอาจจะใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีกลับเขาในพื้นท่ีจัดเก็บ
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วิธแีกไข: เอาท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยูขางใตถาดปอนกระดาษ
หลัก เลื่อนฝาปดซีดี/ดีวีดีลงมา (อยูท่ีขางใตแผงควบคุม) เพื่อเขาถึงถาดซีดี/ดีวีดี

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
พิมพไดข้ึนดานบน ดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ
ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายที่บรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดี
กอน

สาเหต:ุ คุณอาจจะใสแผนดิสกเขาในถาดซีดี/ดีวีดีโดยตรงโดยไมไดวางแผนดิ
สกบนท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี
วิธแีกไข: เอาท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยูขางใตถาดปอนกระดาษ
หลัก เอาแผนดิสกท่ีพิมพไดออกจากถาดซีดี/ดีวีดี และใสแผนดิสกดังกลาวในที่
บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน ดันท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจน
เสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายที่บรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไป
ในถาดซีดี/ดีวีดีกอน

สาเหต:ุ HP Photosmart แจงเตือนใหคุณใสแผนดิสกแผนตอไปเมื่อจะพิมพ
ซีดี/ดีวีดีหลายแผนในงานพิมพน้ัน
วิธแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี นําแผนซีดี/ดีวีดีท่ีพิมพแลว
ออกจากที่บรรจ ุใสแผนดิสกถัดไปลงในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึน
ดานบน และใสท่ีบรรจุเขาในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสี
ขาวบนถาด เมื่อ HP Photosmart ตรวจพบที่บรรจ ุขอความแจงจะหายไป

HP Photosmart ไมพบแผนซดีี/ดวีดีีในทีบ่รรจุ
สาเหต:ุ คุณไดใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาในถาดซีดี/ดีวีดีโดยไมไดใสแผนซีดี/ดีวีดีใน
ท่ีบรรจุ
วิธแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี ใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่
บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน และใสท่ีบรรจุเขาในถาดซีดี/ดีวีดี
อกีครั้งจนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด
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HP Photosmart ตดิขดัในขณะที่พิมพซดีี/ดีวดีี
สาเหต:ุ HP Photosmart จะดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีผานทางเครื่องในขณะท่ีพิมพ
บนซีดี/ดีวีดี ท่ีบรรจุอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 น้ิว) ท่ีดานหลังของเครื่อง
ถาขางหลัง HP Photosmart มีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ ท่ีบรรจุจะหยดุและการพิมพ
จะติดขัด
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวามีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 7.5 ซม. (3 น้ิว) ขางหลัง
HP Photosmart และตองใหแนใจดวยวาชองเสียบท่ีดานหลังของ
HP Photosmart ไมมีสิ่งกีดขวาง

ภาพบนแผนดสิกทีพ่มิพของฉนัถกูตดัและมหีมกึบนทีบ่รรจซุดีี/ดีวดีี
สาเหต:ุ คุณใสแผนซีดี/ดีวีดีลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีอยางไมถูกตอง
วธิแีกไข: ถาคุณกําลังใสแผนซีดี/ดีวีดีขนาดปกติ (120 มม.) ลงในที่บรรจุซีดี/
ดีวีดีเพ่ือจะพิมพ อยา พลิกวงแหวนสีฟามาทับบนดิสก ควรจะใชวงแหวนสีฟา
เฉพาะเมื่อพิมพแผนซีดี/ดีวีดีขนาดเล็ก (80 มม.) เทาน้ัน
กอนลองใหมอีกครั้ง ใหเช็ดทําความสะอาดหมึกบนท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี การทําเชนน้ีจะ
ชวยหลีกเลี่ยงการปนเปอนหมึกภายในเครื่อง ตลอดจนปองกันแผนดิสก มือ และเสื้อ
ผาของคุณไมใหเปอนในภายหลัง
หลังจากที่ทําความสะอาดที่บรรจุซีดี/ดีวีดีและแหงดีแลว ใหใสแผนดิสกท่ีพิมพได
แผนใหมลงในที่บรรจุโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน ปลอยวงแหวนสีฟาไวใน
ตําแหนงเดิมบนดานตรงกันขามของที่บรรจุจากแผนดิสกของคุณ ตามที่แสดงขาง
ลาง ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกคร้ังจนเสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสี
ขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง

HP Photosmart กาํลงัพิมพบนพื้นที่ทีพ่มิพไมไดของแผนดสิกของฉนั
สาเหต:ุ การออกแบบของคุณไมใชขนาดท่ีถูกตองสําหรับแผนซีดี/ดีวีดีท่ีคุณใส
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการออกแบบที่คุณกําลังพิมพเหมาะสมสําหรบั
ขนาดของสื่อท่ีใสในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี รวมถึงเสนผาศูนยกลางของวงแหวนดานใน
และดานนอก เปล่ียนการตั้งคาซอฟตแวรตามศูนยกลางและขนาดการออกแบบของ
คุณสําหรับแผนดิสกท่ีคุณใชงานอยู โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลประกอบหรือ
วธิีใชทางออนไลนของซอฟตแวรท่ีคุณใชงานอยู

สาเหต:ุ คุณอาจจะใสแผนซีดี/ดีวีดีกลับดานในท่ีบรรจุ
วธิแีกไข: ถาคุณเขียนเน้ือหาของคุณลงบนแผนซีดี/ดีวีดีแลว คุณอาจจะตองเขียน
เน้ือหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสดิสกแผนใหมลงในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
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พิมพไดข้ึนดานบน ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ
ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง

การออกแบบไมไดถกูจดัใหอยูกึง่กลางบนแผนดิสกของฉนั
สาเหต:ุ การตั้งคาการออกแบบของคุณอาจไมถูกตอง
วิธแีกไข: เปล่ียนการตั้งคาซอฟตแวรตามศูนยกลางและขนาดการออกแบบของ
คุณสําหรับแผนดิสกท่ีคุณใชงานอยู โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลประกอบหรือ
วิธีใชทางออนไลนของซอฟตแวรท่ีคุณใชงานอยู

หมกึบนแผนซดีี/ดีวดีไีมแหง
สาเหต:ุ พ้ืนผิวของแผนดิสกไมเหมาะสมสําหรับการพิมพ
วิธแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาแผนซีดี/ดีวีดีท่ีคุณใชเหมาะสมสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ต โดยปกติ แผนดิสกท่ีพิมพอิงคเจ็ตไดมีพ้ืนผิวการพิมพสีขาว (แผนดิสกบาง
แผนยังอาจมีพ้ืนผิวการพิมพสีเงิน)

สาเหต:ุ คุณอาจจะใสแผนซีดี/ดีวีดีกลับดานในท่ีบรรจุ
วิธแีกไข: ถาคุณเขียนเน้ือหาของคุณลงบนแผนซีดี/ดีวีดีแลว คุณอาจจะตองเขียน
เน้ือหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสดิสกแผนใหมลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
พิมพไดข้ึนดานบน ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ
ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง

HP Photosmart รายงานขอผดิพลาดขนาดแผนซดีี/ดีวดีไีมตรงกัน
สาเหต:ุ ขนาดของแผนซีดี/ดีวีดีท่ีใสอยูในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีในปจจุบันไมตรงกับ
ขนาดท่ีคุณระบุไวเมื่อคุณเริ่มงานพิมพจากคอมพิวเตอร
วิธแีกไข: ยกเลิกงานพิมพและเปลี่ยนแผนซีดี/ดีวีดีท่ีใสอยูในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีใน
ปจจุบันดวยแผนซีดี/ดีวีดีท่ีมีขนาดเดียวกันกับท่ีระบุในงานพิมพ หรือเปล่ียนการตั้ง
คาการพิมพในซอฟตแวร

ทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีตีิดอยูในพื้นทีจ่ดัเกบ็
สาเหต:ุ คุณอาจจะใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีกลับเขาในพื้นท่ีจัดเก็บโดยท่ีมีแผนซีดี/ดีวีดี
ใสอยูและวงแหวนสีฟาพลิกมาทับแผนดิสก
วิธแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกใหหางท่ีสุด จนกระทั่งคุณรูสึกถึงแรงตาน จาก
น้ันเสียบวัตถุท่ีไมคมและแบน (เชน มีดทาเนยหรือไขควง) เขาในมุมดานซายของ
ชองจัดเก็บและกดบนวงแหวนสีฟา เมื่อกดวงแหวนสีฟาแลว คุณควรจะสามารถดึง
ท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากชองจัดเก็บได
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การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกบัตลบัหมกึพมิพ
หากคุณเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว คุณอาจพบวาปญหาน้ันเกิดจากตลับ
หมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูท่ี “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 11 ในคูมือน้ี
• เก็บตลับหมึกพิมพท่ียงัไมไดใชไวในบรรจุภัณฑจนกวาจะตองการใชงานจึงนําออก

มา
• จดัเก็บตลบัหมึกพิมพไวท่ีอุณหภูมิหอง (15.6°-26.6° C หรือ 60°-78° F)
• หามนําเทปกลับไปติดท่ีตลับหมึกพิมพอีกหลังลอกออกจากตลับหมึกพิมพแลว การ

พยายามทําดังกลาวอาจทําใหตลับหมึกพิมพเสียหายได ใสตลับหมึกพิมพลงใน
HP Photosmart โดยทันทีหลังจากดึงเทปพลาสติกออก ถาไมสามารถทําเชนน้ัน
ได ใหเก็บตลับหมึกพิมพไวในท่ีเก็บตลับหมึกพิมพหรือกลองพลาสติกสุญญากาศ

• HP แนะนําใหคุณอยานําตลับหมึกพิมพออกจาก HP Photosmart จนกวาคุณจะ
มีตลับหมึกพิมพสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

• การปด HP Photosmart จากแผงควบคุม หามปดเครื่องดวยการปดสวิตชแผง
รวมหรือดึงสายไฟออกจาก HP Photosmart ถาคุณปด HP Photosmart อยาง
ไมถูกตอง ตลับหมึกพิมพจะไมเล่ือนกลับไปสูตําแหนงท่ีถูกตอง ทําใหหมึกในตลับ
หมึกพิมพแหง

• หามเปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพถาไมจําเปน เพราะจะทําใหตลับหมึกพิมพ
สัมผัสกับอากาศ เปนการลดอายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพน้ัน

หมายเหตุ หากทานปลอยใหฝาครอบตลบัหมึกพิมพเปดอยูเปนเวลานาน
เครื่อง HP Photosmart จะปดตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันไมใหโดนอากาศ

• ใหทําความสะอากตลับหมึกพิมพเมื่อสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลงอยางเห็น
ไดชัด

เคลด็ลบั ทานอาจสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลงหากตลับหมึกพิมพไม
ไดใชงานเปนเวลานาน

• อยาทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและหัว
หมึกพิมพจะมีอายุการใชงานสั้นลง

• การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การทําตลบัหมึกพิมพหลน สะเทือนหรือถือ
อยางไมระมัดระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหมีปญหาในการพิมพแบบชั่วคราว
ถาคุณภาพการพิมพไมดีหลังจากติดต้ังตลับหมึกแลว ใหรอประมาณครึ่งชั่วโมงแลว
จึงใชงานตลับหมึกพิมพน้ัน

ขัน้ตอนการสนับสนนุ
หากคณุประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP Photosmart
2. เยี่ยมชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัตลับหมึกพิมพ 25
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ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
• HP Photosmart ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเมื่อคุณลงทะเบียน HP Photosmart
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา
สําหรับรายชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยบริการ โปรดดูท่ีปกดานหลังของคูมือน้ี

บท 2
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3 ขอมลูดานเทคนคิ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP Photosmart
มีอยูในสวนน้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ขอกําหนดเฉพาะของผลติภณัฑ
สําหรับขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ ใหไปท่ีเว็บไซต HP ท่ี www.hp.com/
support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษหลัก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 125 แผน (กระดาษ 20

ปอนด/75 แกรม)
• ความจุของถาดรับกระดาษออก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผน (กระดาษ 20

ปอนด/75 แกรม)
• ความจุของถาดภาพถาย: กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

หมายเหตุ สําหรับรายการขนาดสื่อท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ขอมลูจาํเพาะทางกายภาพ 
• ความสูง: 21.6 ซม.
• ความกวาง: 45.2 ซม.
• ความลึก: 38.5 ซม.
• นํ้าหนัก: 6.8 กก.

ขอมลูจาํเพาะเกี่ยวกบักระแสไฟฟา
• การใชพลังงาน: สูงสุด 25 วัตต (สําหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
• แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 600 mA 50-60 Hz
• แรงดันไฟฟา DC: DC 32 V===550 mA, 16 V===400 mA

หมายเหตุ ใชไดกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน
หมายเหตุ เมื่อปด HP Photosmart จะยังคงมีการใชพลังงานอยูบาง การใช
พลังงานสามารถลดลงไดโดยการเปดใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด เมื่อตองการเปด
ใชงานสถานะสแตนดบาย/ปด ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา
HP Photosmart จะปด เมื่อ HP Photosmart อยูในสถานะสแตนดบาย/ปด
เครื่องจะใชเวลาในการกลบัมาเปดใหมนานกวาปกติ
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ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีแนะนํา: 15º ถึง 32º C
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ียอมรับได: 5º ถึง 35º C
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเกบ็รักษา): -40º ถึง 60º C
• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานท่ีออกจาก HP Photosmart

อาจมีขอผิดพลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร เพ่ือลด

สญัญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพิมพ
หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเริ่มตน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการ
พิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลได
สะดวก นอกจากนี้ หมึกท่ีเหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ูwww.hp.com/go/inkusage
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพของ
ตลับบรรจุหมึกโดยประมาณ

ประกาศขอบงัคบั
HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่
ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ถาตองการรายการประกาศขอบังคับท่ี
สมบูรณ โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนาจอ

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

บท 3
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