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1 วธิใีช HP Photosmart
C4380 All-in-One series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP All-in-One ดูที่:
• “HP All-in-One ภาพรวม” ในหนา 9
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 13
• “How do I (ควรทําอยางไร)” ในหนา 15
• “ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One” ในหนา 17
• “การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 37
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 51
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 77
• “การใชคุณลักษณะการสแกน” ในหนา 85
• “การใชคุณสมบัติการทําสําเนา” ในหนา 89
• “การบํารุงรักษา HP All-in-One” ในหนา 95
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 115
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 201
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 209
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2 HP All-in-One ภาพรวม
ใหใช HP All-in-One เพ่ือทําใหงานสําเร็จไดอยางรวดเร็วและงายดาย เชน การ
ทําสําเนา การสแกนเอกสาร หรือการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา ทาน
สามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผงควบ
คุมโดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
• ปุมบนแผงควบคุม
• ใชซอฟตแวร HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP All-in-One

ฉลาก คาํอธบิาย

1 แผงควบคุม

2 ปุมเปด

3 ชองเสยีบการดหนวยความจํา

4 ไฟแสดงการทํางานและปุมของเครือขายไรสาย

5 ถาดปอนกระดาษ

6 แกนเล่ือนของถาด

7 ตัวปรับความกวางกระดาษ
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H
P 

A
ll-

in
-O

ne
 ภ
าพ
รว
ม



ฉลาก คาํอธบิาย

8 ฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพ

9 กระจก

10 แผนรองฝาปด

11 ฝาปดดานหลัง

12 พอรท USB ดานหลัง

13 การตอสายไฟ *

* ใชกบัอแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ปุมบนแผงควบคมุ

ฉลาก ไอคอน ชื่อและรายละเอยีด

1 ปุม เปด: เปดหรือปดเคร่ือง HP All-in-One เมื่อปดเคร่ือง
HP All-in-One แลว ยงัคงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกบัอุปกรณ หาก
ตองการยกเลิกการจายไฟทั้งหมด ใหปดเคร่ือง HP All-in-One และดึง
ปล๊ักไฟออก

2 ปุม คณุภาพ: เปล่ียนคุณภาพสําเนาหรือคุณภาพของภาพถายทีคุ่ณพิมพ
จากการดหนวยความจํา คาเร่ิมตนสําหรับคุณภาพของทั้งกระดาษธรรมดา
และกระดาษภาพถายคือสองดาว อยางไรกต็าม คุณภาพทีไ่ดอาจแตกตาง
ไปขึ้นอยูกบัประเภทของกระดาษ สําหรับกระดาษธรรมดา สองดาวหมาย

บท 2
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ฉลาก ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

ถงึคณุภาพธรรมดา สําหรับกระดาษภาพถาย สองดาวหมายถงึคุณภาพดีที่
สุด

3 ปุม ขนาด เปล่ียนขนาดภาพใหเปน 100 % (ขนาดจริง) ใหพอดีกบัหนา
(ปรับขนาดใหพอด)ี หรือพิมพภาพแบบไมมีขอบ (ไมมขีอบ) คาดี
ฟอลตสําหรับกระดาษธรรมดาคือ 100 % และพิมพภาพแบบไมมีขอบ
สําหรับกระดาษภาพถาย

4 ปุม สาํเนา: ระบุจํานวนสําเนาที่ตองการ

5 ปุม ยกเลกิ: หยุดงาน (เชน การสแกนหรือการทําสําเนา) หรือรีเซ็ตการตั้ง
คา (เชน คณุภาพและจํานวนสําเนา)

6 ปุม สแกน: เร่ิมสแกน เมื่อเสียบการดหนวยความจํา แลวกดปุมนี้ ภาพถาย
ในการดหนวยความจําจะเล่ือนไปยงัภาพตอไป

7 ปุม เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ: เร่ิมทําสําเนาขาวดํา ในบางสถานการณ (ตัวอยาง
เชน หลังจากแกไขปญหากระดาษติด) ปุมน้ีจะทําใหเคร่ืองกลับสูการพิมพ
เมื่อเสียบการดหนวยความจํา ปุมน้ีจะทําหนาที่เปนปุมแสดงภาพกอนหนา

8 ปุม เริ่มทาํสาํเนาส:ี เร่ิมทําสําเนาส ีในบางสถานการณ (ตัวอยางเชน หลัง
จากแกไขปญหากระดาษติด) ปุมน้ีจะทําใหเคร่ืองกลับสูการพิมพ เมื่อเสียบ
การดหนวยความจํา ปุมน้ีจะเร่ิมตนการพิมพภาพที่กาํลังแสดงอยูบนจอ
ภาพ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart:
• ดูที่บานหนาตาง สารบญั ที่ดานซาย มองหาหนังสือ สารบญัวธิใีชซอฟตแวร

HP Photosmart ที่ดานบน
• ถาคุณไมพบหนังสือ สารบญัวธิีใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน

ของบานหนาตาง สารบญั ใหเขาไปที่วิธีใชซอฟตแวรผานทาง HP Solution
Center

(ทําตอ)

ใชซอฟตแวร HP Photosmart 11
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3 คนหาขอมลูเพิม่เติม
คุณสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดมากมาย ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบน
หนาจอ ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังและการใช HP All-in-One ของคุณ

คูมอืการตดิตัง้

คูมอืการตดิตัง้จะใหวิธกีารตั้งคา HP All-in-One และติดตั้งซอฟตแวร คณุควรปฏิบตัิตามขั้น
ตอนในคูมอืการติดตั้งตามลําดับ

หากคุณมปีญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบือ้งตน” ในหนา 117 ในวิธีใชบนหนาจอน้ี

HP PSC 1500 series
User Guide คูมอืเบือ้งตน

คูมือเบื้องตนมีเนื้อหาเกีย่วกบัภาพรวมของ HP All-in-One รวมทั้งคําแนะนําเปนขั้นตอน
สําหรับงานพื้นฐาน คําแนะนําเกีย่วกบัการแกไขปญหาเบื้องตน และขอมูลทางเทคนิค

ภาพเคลือ่นไหวของ HP Photosmart Essential
ภาพเคล่ือนไหวของ HP Photosmart Essential จะแสดงวิธีการใชงานเชิงโตตอบทีท่ําให
เห็นภาพรวมของซอฟตแวรทีม่าพรอมกับ HP All-in-One คณุจะไดเรียนรูวาซอฟตแวรน้ีจะ
ชวยคุณสรางสรรค แลกเปล่ียน จัดเรียง และพิมพภาพถายของคุณไดอยางไร

วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําอยางละเอียดถงึการใชคุณสมบัติทัง้หมดของ HP All-in-One

• หัวขอ ควรทาํอยางไร? จะมีลิงคตางๆ เพื่อใหคุณสามารถคนหาขอมลูเกีย่วกบัการทํางาน
ทัว่ๆ ไป

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

• หัวขอ การแกไขปญหาเบือ้งตน จะมีขอมูลเกีย่วกับการแกไขขอผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นกบั
HP All-in-One

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึง่อาจไมพบในเอกสารอื่นๆ
ติดตั้งซอฟตแวรเพื่อเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support ถาคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกีย่วกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ

คนหาขอมูลเพิ่มเติม 13
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4 How do I (ควรทาํอยางไร)
สวนน้ีจะประกอบดวยลิงกไปยังการดําเนินการโดยทั่วไป เชนการใชงานภาพ
ถายรวมกันและการพิมพภาพถาย รวมถึงการทําใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

• “วิธีการทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ” ในหนา 91
• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมขีอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซ.ม. (4 x 6

นิ้ว)” ในหนา 61
• “วิธีการพิมพงานใหไดคุณภาพสูงสุด” ในหนา 55
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 65
• “วิธีการทําสําเนาเอกสารหลายชุด” ในหนา 89

How do I (ควรทาํอยางไร) 15
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5 ขัน้ตอนเมือ่เสรจ็สิน้การติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากปฏบิัติตามขั้นตอนในคูมือติดต้ังแลว โปรดดูสวนน้ีเพ่ือใหคุณติดต้ัง
HP All-in-One ไดสําเร็จ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• เช่ือมตอกับเครือขาย

ขอมูลการเชือ่มตอคอมพวิเตอร
HP All-in-One มีพอรต USB ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB คุณสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขา
กับเครือขายไรสายหรือใชคุณสมบติัการใชเครือ่งพิมพรวมกันเพ่ือเปดการใช
งานอุปกรณรวมกันบนเครือขายภายในบานที่มีอยูแลว

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• เช่ือมตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน

ประเภทการเชือ่มตอทีส่นบัสนนุ
ตารางตอไปนี้ประกอบดวยรายการประเภทการเชื่อมตอที่รองรบั

รายละเอยีด จาํนวนของเครือ่งคอมพวิเตอร
ทีเ่ชือ่มตอทีเ่หมาะสมเพือ่ให
ไดประสทิธิภาพการทาํงานทีด่ี
ทีส่ดุ

คณุลกัษณะเฉพาะของ
ซอฟตแวรทีร่องรับ

วิธกีารตัง้คา

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

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมด

อานรายละเอยีดวิธีใชไดจากคู
มือการติดตั้ง

การเชื่อมตอระบบ WLAN
802.11 ไรสายแบบครบวงจร

เชื่อมตอกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไดสูงสุดหาเคร่ืองโดยใชเรา
เตอรไรสาย (โหมดโครงสราง
พื้นฐาน)

ระบบรองรับคุณสมบัตทิั้งหมด ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “การ
ติดตั้งเครือขาย WLAN
802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 20

ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One 17
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รายละเอยีด จาํนวนของเครือ่งคอมพวิเตอร
ทีเ่ชือ่มตอทีเ่หมาะสมเพือ่ให
ไดประสทิธภิาพการทาํงานทีด่ี
ทีส่ดุ

คณุลกัษณะเฉพาะของ
ซอฟตแวรทีร่องรับ

วิธกีารตั้งคา

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน หา

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายตอง
เปดอยูตลอดเวลาเพือ่พรอมรับ
การสั่งพิมพจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรอื่น

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมดทีอ่ยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย การพิมพ
เทานั้นทีจ่ะไดรับการสนับสนุน
จากเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นๆ

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน “การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 18

เชือ่มตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
HP All-in-One ใชสวนประกอบเครือขายภายในท่ีสนับสนุนเครือขายแบบไร
สาย สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ HP All-in-One
กับเครือขายไรสาย (802.11) โปรดดูที่ “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11
ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 20

การใชเครือ่งพมิพรวมกนั
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถสั่งพิมพ
ไปยังเครื่องพิมพนั้นโดยใชคุณสมบัติการใชเคร่ืองพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทําหนาท่ีเปน แมขาย
สําหรับเครื่องพิมพ และมีฟงกชันของซอฟตแวรที่สามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่เรียกวา เครือ่งลกูขาย สามารถเขาถึงเฉพาะคุณสมบัติ
การพิมพเทานั้น คุณตองใชงานฟงกชันอื่นๆ เชน การสแกนและการทําสําเนา
จากเครื่องแมขายหรือจากแผงควบคุมบน HP All-in-One

วธิกีารเปดใชงานเครือ่งพิมพรวมกนับนคอมพวิเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมือผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

เชือ่มตอกับเครอืขาย
สวนนี้จะอธบิายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย และวิธีการดู
และจัดการกับการตั้งคาเครือขาย

เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครือขายแบบไรสายของคุณ HP
ขอแนะนําใหคุณใชเรา เตอรหรือสถานีแมขายแบบไรสาย (802.11b) เพ่ือ
เช่ือมตอ HP All-in-One กับสวนประกอบอื่นๆ ของเครือขาย เมื่อเช่ือมตอสวน
ประกอบของเครือขายผานเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย สิ่งน้ีเรียกวาเครือ
ขาย โครงสรางพื้นฐาน

บท 5
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หากคุณเช่ือมตอ HP All-in-One โดยตรงเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานไรสายได
โดยไมตองใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย สิง่นี้เรียกวาเครือขาย เฉพาะกจิ
คุณอาจจะสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณไรสายไดเพียงครั้งละหนึ่งเครื่องดวยการ
เช่ือมตอเฉพาะกิจ

ขอดีของเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสายเมื่อเปรียบเทียบกับเครือขาย
แบบเฉพาะกิจ ไดแก

• การรักษาความปลอดภยัของเครือขายแบบขั้นสูง
• มีความนาเช่ือถือมากขึ้น
• เครือขายมคีวามยืดหยุน
• มีประสิทธิภาพที่ดีกวา โดยเฉพาะกับโหมด 802.11 g

หากทานตองการ: โปรดดสูวนนี้:

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบไรสายดวยเราเตอรไรสาย
(โครงสรางพืน้ฐาน)

“การตดิตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 20

เชื่อมตอโดยตรงเขากบัเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถใช
งานไรสายโดยไมมเีรา เตอรไรสาย (เฉพาะกิจ)

“การติดตั้งเครือขายเฉพาะกจิแบบไรสาย” ในหนา 22

เพิ่มการเชื่อมตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นๆ บนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 25

เปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการ
เชื่อมตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณติดตั้ง
HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในคร้ังแรก
และตอนน้ีตองการเปล่ียนเปนการเชือ่มตอเครือขายไร
สาย

“การเปลี่ยน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปน
การเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 26

คนหาขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนการติดตั้งแบบไรสาย”
ในหนา 140
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การตดิตัง้เครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรบนเครือขายไรสายโดยใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย
(802.11) HP ขอแนะนําวิธีน้ี

หากตองการตดิตัง้ HP All-in-One บนเครือขาย
WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คณุตองทาํดงัตอ
ไปนี้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทั้งหมด “สิ่งที่ทานตองการสําหรับเครือขาย WLAN 802.11 ไร
สายแบบครบวงจร” ในหนา 20

จากน้ัน ตดิตั้งซอฟตแวรและเชือ่มตอ HP All-in-One
เขากับเราเตอรไรสาย

“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 21

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสาย
แบบครบวงจร คุณตองมสีิ่งตอไปนี้:

❑ เครือขาย 802.11 ไรสายซึ่งมเีราเตอรหรือสถานีแมขายแบบไรสาย
❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบ

ไรสายหรือการดเน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC) คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับ
เครือขายไรสายท่ีคุณต้ังใจติดต้ังใน HP All-in-One

❑ การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบิล หรือ DSL
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ในเครือขายไรสายซึง่เขาถึง
อินเทอรเน็ตได เราแนะนําใหทานใชเรา เตอรแบบไรสาย (สถานีแมขาย
หรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)

❑ ช่ือเครือขาย (SSID)
❑ กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจําเปน)

บท 5
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เชื่อมตอกบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
แผนซดีีซอฟตแวร HP Photosmart และสายเคเบลิต้ังคา USB ที่ใหมาดวยจะ
เปนวิธีการแบบงายๆ ในการเชื่อมตอ HP All-in-One โดยตรงเขากับเครือขาย
ไรสายของคุณ

ขอควรระวงั เพ่ือปองกันไมใหผูใชอ่ืนเขาถึงเครอืขายแบบไรสายของคุณ
HP ขอแนะนําใหคุณใชรหัสผานหรือวลีผาน (การรักษาความปลอดภยั
WPA หรือ WEP) และใชช่ือเครือขาย (SSID) เฉพาะสําหรับเราเตอรไร
สายของคุณ เราเตอรไรสายของคุณอาจสงมาพรอมกับช่ือเครือขายที่เปนคา
ดีฟอลต ซึ่งโดยทั่วไปเปนช่ือผูผลิต ถาคุณใชช่ือเครือขายที่เปนคาดีฟอลต
เครือขายของคุณจะเขาถึงไดงายโดยผูใชรายอื่นที่ใชช่ือเครือขายที่เปนคา
ดีฟอลต (SSID) เดียวกัน ท้ังยังหมายความวา HP All-in-One อาจเชื่อมตอ
โดยบังเอิญกับเครือขายไรสายอื่นในพื้นที่ของคุณทีใ่ชช่ือเครือขายเดียวกัน
ในกรณีนี้ คุณจะไมสามารถเขาถึง HP All-in-One ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนช่ือเครือขาย โปรดดูขอมูลประกอบที่มาพรอมกับเรา
เตอรไรสายของคุณ

การเชื่อมตอ HP All-in-One
1. ใสแผนซดีีซอฟตแวร HP Photosmart ในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชสายเคเบิลต้ังคา USB ที่ใหมาในกลอง เครื่อง HP All-in-One จะ
พยายามเชื่อมตอกับเครือขาย หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหปฏบิัติตามคํา
แนะนําท่ีปรากฏขึ้นเพ่ือแกไขปญหา จากนั้นลองใหมอีกครั้ง

3. เมื่อการตั้งคาเสร็จส้ิน เครื่องจะแจงเตือนใหคุณถอดสาย USB ออก และทด
สอบการเชื่อมตอเครือขายไรสาย เมือ่ HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย
ไดเปนผลสําเร็จ ใหติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องท่ีจะ
ใชอุปกรณผานเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เครื่องพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย” ในหนา 28
• “การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขาย” ในหนา 25
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย” ในหนา 140
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การตดิตัง้เครอืขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเช่ือมตอ HP All-in-One โดยตรงเขากับ
คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไรสายโดยไมใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

ในการเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) ของคุณ คุณ
ตองสรางโปรไฟลเครือขายเฉพาะกิจบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ซึง่รวมถึง
การเลือกชื่อเครือขาย (SSID) และการรักษาความปลอดภัย WEP (เปนทาง
เลือกที่แนะนํา) สําหรับเครือขายเฉพาะกิจของคุณ

การตัง้คาHP All-in-One บนเครือขายเฉพาะกจิแบบไร
สาย คณุตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทั้งหมด “สิ่งที่ทานตองการสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ”
ในหนา 22

ขั้นตอไป เตรียมคอมพิวเตอรโดยสรางโปรไฟลเครือขาย “สรางโปรไฟลเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรระบบ
Windows XP” ในหนา 22
“การสรางโปรไฟลเครือขายสําหรับระบบปฏบิัติการอื่น”
ในหนา 24

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย”
ในหนา 25

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขายเฉพาะกจิ

หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ
Windows ที่มีการเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจ เคร่ืองคอมพิวเตอรตองมีอะแดปเตอร
เครือขายไรสาย

สรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัคอมพิวเตอรระบบ Windows XP
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณสําหรับการเชื่อมตอเฉพาะกิจโดยสรางโปร
ไฟลเครือขาย
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การสรางโปรไฟลเครอืขาย

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One มาพรอมกับการกําหนดคาโปรไฟลเครือ
ขายโดยม ีhpsetup เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยางไรก็ตาม เพ่ือความ
ปลอดภยัและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสรางโปรไฟลเครือขาย
ใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

1. ใน Control Panel (แผงควบคุม) ดับเบลิคลิก Network
Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)

2. ในหนาตาง Network Connections (การเชื่อมตอเครือขาย) ให
คลิกขวาที่ Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสาย) หากคุณเห็น Enable (เปดการใชงาน) บนปอปอัพเมนู ให
เลือก Enable (เปดการใชงาน) หรือหากคุณเห็น Disable (ปด) บนเมนู
แสดงวาการเชื่อมตอแบบไรสายถูกเปดไวแลว

3. คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือ
ขายไรสาย) จากน้ันคลิก Properties (คุณสมบัติ)

4. คลิกแท็ป Wireless Networks (เครือขายไรสาย)
5. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Use Windows to configure my wireless

network settings (ใช Windows เพ่ือกําหนดคาการติดต้ังเครือขายไร
สายของฉัน)

6. คลิก Add (เพ่ิม) จากนั้นทําสิ่งตอไปนี้:
a. ในชอง Network name (SSID) (ช่ือเครือขาย (SSID)) ใหพิมพช่ือ

เครือขายเฉพาะที่คุณตองการ

หมายเหตุ ช่ือเครือขายตองคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ดังนั้น สิ่งสําคัญคือตองจําวาตัวอักษรใดเปนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ)
หรือตัวพิมพเล็ก (ตัวเล็ก)

b. ถาหากมรีายการ Network Authentication (การพิสูจนคา
เน็ตเวิรก) ใหเลือก Open (เปด) หรือ ไปยังข้ันตอนถัดไป

c. ในรายการ Data encryption (การเขารหัสขอมูล) ใหเลือก WEP

หมายเหตุ เปนไปไดที่จะไมใชกุญแจ WEP ในการสรางเครือขาย
อยางไรก็ตาม HP ขอแนะนําใหใชกุญแจ WEP หากตองการรักษา
ความปลอดภยับนเครือขายของทาน

d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเครื่องหมายท่ีอยูถัดจาก
The key is provided for me automatically (เตรียมกุญแจให
ฉันโดยอัตโนมติั) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก
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e. ในกลอง Network key (กุญแจเครือขาย) ใหพิมพกุญแจ WEP ที่มี
ความยาวอักขระตัวเลขและตัวอักษร (ASCII) 5 ตัว พอดี หรือ 13 ตัว
พอดี ตัวอยางเชน หากคุณปอนอักขระ 5 ตัว คุณอาจปอน ABCDE
หรือ 12345 ก็ได หรือหากคุณปอนอักขระ 13 ตัว คุณอาจปอน
ABCDEF1234567 (12345 และ ABCDE เปนเพียงตัวอยาง คุณ
ตองนํามาผสมกันเอง)
อีกทางเลือกหน่ึงคือ คุณสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก) สําหรับ
กุญแจ WEP ได กุญแจ HEX WEP ตองมีอักขระ 10 ตัวสําหรับการ
เขารหัสขอมลู 40 บติ หรือ 26 ตัวอักษรสําหรับการเขารหัสขอมูล 128
บติ

f. ในกลอง Confirm network key (ยนืยันกุญแจเครือขาย) ใหพิมพ
กุญแจ WEP ที่เหมอืนกันกับที่คุณพิมพไวในข้ันตอนกอนหนา

g. จดกุญแจ WEP ใหตรงกับที่คุณพิมพ รวมถึงตัวอักษรตัวพิมพใหญและ
ตัวพิมพเล็ก

หมายเหตุ ทานตองจําตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก (ตัว
เล็ก) ใหถูกตองหากทานปอนกุญแจ WEP ผิดบนเครื่อง
HP All-in-One การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

h. เลือกกลองกาเครื่องหมาย This is a computer-to-computer (ad
hoc) network; wireless access points are not used (นี่คือ
เครือขายแบบคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร (ad hoc); ไมใชสถานีแม
ขายแบบไรสาย)

i. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดหนาตาง Wireless network
properties (คุณสมบติัของเครือขายไรสาย) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
อีกครั้ง

j. คลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อปดหนาตาง Wireless Network
Properties Connection (การเชื่อมตอคุณสมบติัของเครือขายไร
สาย)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “อภิธานศัพทเครือขาย” ในหนา 33
• “การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 25

การสรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัระบบปฏบิตัิการอืน่

หากทานมรีะบบปฏบิัติการอื่นที่ไมใช Windows XP เราขอแนะนําใหทานใช
โปรแกรมการกําหนดคาที่มาพรอมกับการด LAN แบบไรสายของทาน ในการ
คนหาโปรแกรมการกําหนดคาสําหรับการด LAN แบบไรสายของทาน ใหเรียกดู
รายการโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

บท 5
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การใชโปรแกรมการกําหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายท่ีมคีาดัง
ตอไปนี้:

• ชือ่เครอืขาย (SSID) (ช่ือเครือขาย (SSID)): Mynetwork (ตัวอยาง)

หมายเหตุ คุณควรสรางชื่อเครือขายที่ไมซ้ํากันและจําไดงาย เพียงแตจํา
ไววาช่ือเครือขายเปนตัวพิมพขนาดใด น่ันหมายความวา คุณตองจําวา
ตัวอักษรใดเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

• Communication mode (โหมดการสื่อสาร): Ad Hoc (เฉพาะกิจ)
• Encryption (การเขารหัสขอมูล): Enabled (เปดการใชงาน)

การเชื่อมตอกบัเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย

แผนซดีีซอฟตแวร HP Photosmart และสายเคเบลิต้ังคา USB ที่ใหมาดวยจะ
เปนวิธีการแบบงายๆ ในการเชื่อมตอ HP All-in-One โดยตรงเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับเครือขายไรสายเฉพาะกิจ

การเชื่อมตอ HP All-in-One
1. ใสแผนซดีีซอฟตแวร HP Photosmart ในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชสายเคเบิลต้ังคา USB ที่ใหมาในกลอง เครื่อง HP All-in-One จะ
พยายามเชื่อมตอกับเครือขาย หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหปฏบิัติตามคํา
แนะนําท่ีปรากฏขึ้นเพ่ือแกไขปญหา จากนั้นลองใหมอีกครั้ง

3. เมื่อการตั้งคาเสร็จส้ิน เครื่องจะแจงเตือนใหคุณถอดสาย USB ออก และทด
สอบการเชื่อมตอเครือขายไรสาย เมือ่ HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย
ไดเปนผลสําเร็จ ใหติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องท่ีจะ
ใชอุปกรณผานเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขาย” ในหนา 25
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย” ในหนา 140

การเชือ่มตอเครือ่งคอมพวิเตอรเพิม่เตมิบนเครอืขาย
เครื่องคอมพิวเตอรมากกวาหน่ึงเครื่องบนเครือขายสามารถใชงาน
HP All-in-One รวมกันได หากเครื่อง HP All-in-One ของคุณเช่ือมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรยีบรอยแลว คุณตองติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง ในระหวางการ
ติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย ซอฟตแวรจะคนพบชื่อเครือขาย (SSID) ของ

เชื่อมตอกบัเครือขาย 25
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เครือขายที่มีอยูแลว เมือ่คุณติดต้ัง HP All-in-One บนเครือขายแลว คุณไมจํา
เปนตองกําหนดคาอีกเมือ่เพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

การตดิตัง้ซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Windows บนเครือ่ง
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มตอเครอืขายเพิ่มเติม
1. ออกจากแอพพลิเคชันทัง้หมดที่รันอยูบนเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ รวมทั้ง

ซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซดีี Windows ท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดีรอม

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

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

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เคร่ืองพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ที่ทานตอง
การเชื่อมตอ

6. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เคร่ือง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสําหรับการใชงาน

7. หากคุณปดการใชงานซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้งแลว

8. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เครื่องพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย” ในหนา 28
• “การแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังแบบไรสาย” ในหนา 140

การเปลีย่น HP All-in-One จากการเชือ่มตอ USB เปนการเชือ่มตอเครอืขาย
หากคุณติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายไรสายไดในภายหลัง หากคุณเขาใจ
วิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว คุณสามารถใชวิธีการท่ัวไปดานลางนี้ได

บท 5
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การเปลีย่นการเชื่อมตอ USB เขากบัการเชือ่มตอ WLAN 802.11 ไรสายแบบ
ครบวงจร
1. ใหถอดปล๊ักการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. ใสแผนซีดี HP All-in-One ในไดรฟซดีีรอม ของคอมพิวเตอร
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการติดต้ังเครือขายไรสาย
4. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทร

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

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP All-in-One กับ
เครือขาย โปรดดูที่

• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 20
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 22

การจดัการการตัง้คาเครอืขาย
คุณสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One ผานทาง
HP All-in-One แผงควบคุม
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันเบือ้งตนจากแผงควบคุม
• คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเปลีย่นการตั้งคาเครอืขายขั้นเบือ้งตนจากแผงควบคุม

แผงควบคุมของ HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถดําเนินการจัดการเครือขาย
ในลักษณะตางๆ ได ซึ่งรวมถึงการพิมพการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาเริ่ม
ตนของเครือขาย การเปดและปดวิทยุไรสาย และการพิมพการทดสอบเครือขาย
ไรสาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพการตั้งคาเครือขาย
• การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
• การเปดและปดวิทยุไรสาย
• เคร่ืองพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย

พมิพการตัง้คาเครอืขาย

คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคาเครอืขายเพื่อดูการต้ังคาเครือขาย เชน IP
แอดเดรส โหมดการสื่อสาร และชื่อเครือขาย (SSID)

เชื่อมตอกบัเครือขาย 27
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วธิกีารพิมพหนาการกาํหนดคาเครือขาย
1. กดปุม ไรสาย ที่อยูทางดานหนาของ HP All-in-One
2. กดปุมท่ีติดกับไอคอน  บนจอแสดงผลจนกวา Print Network

Configuration Page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย) จะถูกไฮไลต
จากนั้นกดปุมที่ติดกับ OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 29

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย

ทานสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมือ่ทานซือ้เคร่ือง
HP All-in-One ได

การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย
1. กดปุม ไรสาย ที่อยูทางดานหนาของ HP All-in-One
2. กดปุมท่ีติดกับไอคอน  บนจอแสดงผลจนกวา Restore Network

Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย) จะถูกไฮไลต จากนั้นกดปุมท่ี
ติดกับ OK (ตกลง)

3. ยนืยันวาคุณตองการบันทกึคาดีฟอลตของเครือขาย

การเปดและปดวทิยไุรสาย

วทิยุไรสายจะปดตามคาเริ่มตน แตเมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับเครือขาย วทิยุไรสายจะเปดโดยอัตโนมัติ ไฟสัญญาณสี
ฟาที่อยูดานหนาของ HP All-in-One แสดงวาเปดวิทยุไรสายอยู หากตองการคง
การเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายไว ตองเปดวิทยุไว อยางไรกต็าม หากเชื่อม
ตอเครื่อง HP All-in-One โดยตรงเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวยการเชื่อมตอ
USB ตองไมเปดวิทยุ ในกรณีนี้ คุณอาจตองปดวิทยุ

การเปดและปดวทิยไุรสาย
1. กดปุม ไรสาย ที่อยูทางดานหนาของ HP All-in-One
2. กดปุมท่ีติดกับไอคอน  บนจอแสดงผลจนกวา Turn Radio On (เปด

วิทยุ) หรือ Turn Radio Off (ปดวิทยุ) จะถูกไฮไลต จากนั้นกดปุมที่ติด
กับ OK (ตกลง)

เครือ่งพิมพจะพมิพการทดสอบเครอืขาย

การทดสอบเครือขายไรสายจะเริ่มทดสอบเชิงวินิจฉัยเพ่ือระบวุาการตั้งคาเครอื
ขายนั้นสําเร็จหรือไม หากตรวจพบปญหา คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีแกปญหาจะรวม

บท 5
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อยูในรายงานที่พิมพออกมา คุณสามารถสั่งพิมพการทดสอบเครอืขายไรสายได
ทุกเวลา

วธิีการพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย
1. กดปุม ไรสาย ที่อยูทางดานหนาของ HP All-in-One
2. กดปุมที่ติดกับไอคอน  บนจอแสดงผลจนกวา Wireless Network

Test (การทดสอบเครือขายไรสาย) จะถูกไฮไลต จากนั้นกดปุมที่ติดกับ
OK (ตกลง)
Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย) จะพิมพรายงาน

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย” ในหนา 140

คาํจาํกดัความของหนาการกําหนดคาเครอืขาย

หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One มกีาร
ต้ังคาสําหรับขอมูลทั่วไปและ 802.11 ไรสาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งคาเครือขายทั่วไป
• การตั้งคาเครือขายไรสาย (802.11)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “พิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 27
• “อภธิานศัพทเครือขาย” ในหนา 33

การตั้งคาเครอืขายทัว่ไป

ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคาเครอืขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Network Status
(สถานะเครือขาย)

สถานะของ HP All-in-One มีดังนี้

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

Active connection
type (ประเภทการ
เชื่อมตอทีใ่ชงานได)

โหมดเครือขายของ HP All-in-One มีดังนี้

• ไรสาย: HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย (802.11)

• None (ไมมี): ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

URL IP แอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
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พารามเิตอร รายละเอยีด

หมายเหตุ คุณจะตองทราบ URL นี้เมื่อคุณพยายามเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

Firmware
Revision (แก
ไขเฟรมแวร)

สวนประกอบเครือขายภายในและหมายเลขแกไขเฟรมแวรของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณติดตอขอความชวยเหลือจาก HP คุณอาจจําเปนตองเตรียมหมายเลขแก
ไขเฟรมแวรทั้งน้ีขึ้นอยูกับปญหาที่เกดิขึ้น

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

Admin Password
(รหัสผาน Admin)

สถานะของรหัสผานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของผูดูแล:

• Set (ตัง้คาไว): ระบุรหสัผานแลว คณุตองปอนรหัสผานเพื่อทําการเปลี่ยนเปนพารา
มิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

• Not Set (ไมไดตั้งคาไว): ไมไดตั้งคารหัสผานไว ไมตองใชรหัสผานเพื่อเปล่ียนเปน
พารามิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

mDNS เครือขายเฉพาะบริเวณและเฉพาะกิจบางอยางไมสามารถใชไดกบัเซิรฟเวอร DNS สวน
กลาง เครือขายดังกลาวจะใช DNS สํารองทีเ่รียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของคณุจะสามารถคนหาและใช HP All-in-One ที่เชื่อมตอกับ
ขายงานบริเวณเฉพาะทีไ่ด นอกจากนี้ ยงัสามารถทํางานรวมกบัอุปกรณใดๆ ทีใ่ชอีเธอรเน็ต
ไดทีป่รากฏอยูบนเครือขาย

การตัง้คาเครอืขายไรสาย (802.11)

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลการตั้งคา 802.11 ไรสายท่ีแสดงอยูบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ฮารดแวร
แอดเดรส) (MAC)

Media Access Control (MAC) แอดเดรสซึ่งจะระบุ HP All-in-One แอดเดรสน้ีจะ
ประกอบดวยตัวเลข 12 หลักที่กําหนดเฉพาะใหกบัฮารดแวรเครือขายเพือ่ระบุตัวตน รวมทัง้
สถานีแมขายแบบไรสาย เราเตอร และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่มี
MAC แอดเดรสเดียวกัน

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกําหนดใหทานตองลงทะเบียน MAC แอดเดรส
ของการดเครือขายหรืออะแดปเตอร LAN ทีเ่ชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็มคูสายโทรศัพท
ของผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ในระหวางการตดิตั้ง

IP Address (IP 
แอดเดรส)

ที่อยูน้ีจะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกําหนดที่อยู IP ผาน DHCP หรือ
AutoIP ทานสามารถตั้งคาที่อยู IP แบบคงทีไ่ด ซึ่งไมแนะนําใหทํา

หมายเหตุ การกําหนดที่อยู IP ดวยตนเองอยางไมถกูตองในระหวางการติดตัง้จะทําใหสวน
ประกอบของเครือขายมองไมเห็น HP All-in-One

Subnet Mask (ซับ
เน็ต มาสก)

ซับเน็ต คือ IP แอดเดรสที่กําหนดโดยซอฟตแวรการตดิตั้งเพื่อทําใหเครือขายเพิ่มเตมิใชงาน
ไดโดยเปนสวนหน่ึงของเครือขายทีใ่หญกวา ซับเน็ตจะถกูระบุโดยซับเน็ต มาสก ซึ่งกําหนด
วา สวนไหนของ IP แอดเดรสของ HP All-in-One ทีบ่งชี้ถงึเครือขายและซับเน็ต และสวน
ไหนที่บงชี้ถึงตวัอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนําวา HP All-in-One และเคร่ืองคอมพวิเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

บท 5

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

Default Gateway 
(ดีฟอลต
เกตเวย)

โหนดบนเครือขายทีเ่ตรียมทางเขาไปยังเครือขายอ่ืน 
โหนดในตัวอยางน้ีคือคอมพวิเตอรหรืออุปกรณอ่ืนๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกาํหนดใหโดยซอฟตแวรการติดตั้ง

Configuration
Source (แหลงที่มา
ของการกําหนดคา)

โพรโทคอลที่ใชเพือ่กําหนด IP แอดเดรสใหกับ HP All-in-One:

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการกําหน

ดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ีอาจ
หมายถึงเราเตอร

• Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดดวยตัวทานเอง เชน
IP แอดเดรสแบบคงที่

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

DNS Server
(เซิรฟเวอร DNS)

IP แอดเดรสของบริการโดเมนเนม (DNS) สําหรับเครือขาย เมื่อคุณใชงานเว็บหรือสงขอ
ความอีเมล คณุตองใชโดเมนเนมเพื่อใชงานเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL
http://www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโด
เมนเนมเปน IP แอดเดรส อุปกรณตางๆ จะใช IP แอดเดรสเพื่ออางองิถึงอุปกรณอื่น

• IP Address (IP แอดเดรส): IP แอดเดรสของเซิรฟเวอรโดเมนเนม
• Not Specified (ไมไดระบุไว): ไมไดระบ ุIP 

แอดเดรส หรืออุปกรณ กําลังเร่ิมตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวา ที่อยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกําหนดคาเครือขาย
หรือไม หากแอดเดรสไมแสดงขึ้น ใหขอ IP แอดเดรสของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ของทาน

Wireless Status
(สถานะไรสาย)

สถานะของเครือขายแบบไรสาย:

• Connected (เชื่อมตอแลว): เคร่ือง HP All-in-One เชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย
แลว และอุปกรณทกุชิ้นกําลังทาํงานอยู

• Disconnected (ยกเลิกการเชื่อมตอ): ไมไดเชื่อมตอ HP All-in-One เขากบั LAN
แบบไรสาย เน่ืองจากมีการตั้งคาผดิ (เชน กุญแจ WEP ผิด) หรือเคร่ือง
HP All-in-One ไมไดอยูในระยะ

• Disabled (ปดการใชงาน): วิทยุปดอยู

• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Communication
Mode (โหมดการสื่อ
สาร)

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ทีอุ่ปกรณหรือสถานีสือ่สารกันเอง:

• Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน): เคร่ือง HP All-in-One จะสื่อสารกับอุปกรณ
เครือขายอื่นผานสถานีแมขายแบบไรสาย เชน เราเตอรไรสาย หรือ สถานีกลาง

• Ad hoc (เฉพาะกจิ): เคร่ือง HP All-in-One จะสื่อสารโดยตรงกบัอุปกรณแตละตัว
บนเครือขาย ไมมีเราเตอรหรือสถานีแมขายแบบไรสายใชงานอยู หรือเรียกวาเครือ
ขายแบบ peer-to-peer

• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Network Name
(ชื่อเครือขาย)
(SSID)

Service Set Identifier (ตัวบงชีค้าการบริการ) ตัวบงชี้เฉพาะ (มีอักขระสูงสุด 32 ตัว) ที่
แบงแยกขายงานบริเวณเฉพาะทีแ่บบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงานหน่ึง นอกจากนี้ SSID
ยงัอางอิงกบัชื่อเครือขาย ซึ่งเปนชือ่ของเครื่องขายที่เชือ่มตอกับ HP All-in-One

Signal Strength
(ความเขมของ
สัญญาณ) (1-5)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสญัญาณมีระดับตั้งแต 1 ถึง 5:

• 5: ดีเลิศ

• 4: ดี

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

• 3: พอใช

• 2: ไมดี

• 1: แย

• No signal (ไมมีสัญญาณ): ไมพบสัญญาณบนเครือขาย

• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกบัเครือขายประเภท
นี้

Channel (ชอง) หมายเลขชองที่ใชสําหรับการสื่อสารแบบไรสายในขณะน้ี ซึ่งขึ้นอยูกบัเครือขายที่ใชอยู และ
อาจแตกตางจากหมายเลขชองทีร่องขอได คาอยูระหวาง 1 ถงึ 14 ประเทศ/ภูมภิาคอาจจํากัด
ขอบเขตของชองทีอ่นุมัติ

• (number) (หมายเลข): คาอยูระหวาง 1 ถงึ 14 ขึ้นอยูกบัประเทศ/ภูมิภาค

• None (ไมมี): ไมมีชองใดทีใ่ชงานอยู
• Not applicable (ใชงานไมได): WLAN ปดการใชงานอยูหรือพารามเิตอรน้ีไม

สามารถใชไดกบัเครือขายประเภทนี้

หมายเหตุ ในโหมดเฉพาะกจิ หากทานไมสามารถรับหรือสงขอมูลระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานและ HP All-in-One โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังใชชองการ
สื่อสารเดียวกนับนเคร่ืองคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชอง
จะถกูกําหนดโดยสถานีแมขาย

Authentication
type (ประเภทของ
การพสิูจนตัวตน)

ประเภทของการพิสจูนตัวตนที่ใชงานอยู:

• None (ไมมี): ไมมีการพิสูจนตัวตนทีใ่ชงานอยู
• ระบบเปด (เฉพาะกจิและโครงสรางพื้นฐาน): ไมมีการพิสูจนตัวตน

• กญุแจทีใ่ชงานรวมกนั: ตองใชกุญแจ WEP
• WPA-PSK (เฉพาะโครงสรางพื้นฐานเทาน้ัน): WPA กบั Pre-Shared Key
• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกบัเครือขายประเภท

นี้

การพิสจูนตัวตนตรวจสอบตัวตนของผูใชหรืออุปกรณกอนทีจ่ะใหสิทธิ์ในการเขาถึงเครือขาย
ซึ่งจะทําใหผูใชทีไ่มมสีิทธิเขาถงึทรัพยากรเครือขายไดยากขึ้น วิธีการรักษาความปลอดภัยนี้
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบ ระบบเปด จะไมคัดกรองผูใชเครือขายตามเอกลักษณตัว
ตนของพวกเขา ผูใชไรสายสามารถเขาถึงจากเครือขายได อยางไรกต็าม เครือขายดังกลาว
อาจใชการเขารหัสขอมูล WEP (Wired Equivalent Privacy) เพื่อเตรียมระดบัของความ
ปลอดภัยทีม่ีสาเหตุมาจากการดักฟง

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบ Shared Key จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยโดยใหผู
ใชหรืออปุกรณบงชี้ตนเองดวยกญุแจคงที่ (ฐานสิบหกหรืออักขระตัวอักษร) ผูใชและอุปกรณ
ทุกชิ้นบนเครือขายจะใชกญุแจเดียวกนั การเขารหัสขอมูล WEP จะใชพรอมกับการพิสจูนตัว
ตนแบบใชกุญแจรวมกนั (shared key) โดยใชกุญแจเดียวกันสําหรับทัง้การพิสจูนตัวตน
และการเขารหสัขอมูล

เครือขายที่ใชการพิสจูนตัวตนทีใ่ชระบบเว็บ (WPA-PSK) จะมีการรักษาความปลอดภยัที่ดี
มาก และสถานีแมขายแบบไรสายและเราเตอรแบบไรสายสวนใหญจะสนับสนุนเครือขาย
ประเภทนี้ สถานีแมขายหรือเราเตอรจะ ตรวจสอบเอกลักษณตัวตนของผูใชหรืออุปกรณที่
รองขอทีจ่ะเขาถงึเครือขายกอนใหสิทธิในการเขาถึง โพรโทคอลการพิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใช
บนเซิรฟเวอรการพิสูจนตัวตน

Encryption (การ
เขารหัสขอมูล)

ประเภทของการเขารหัสขอมลูที่ใชงานอยูบนเครือขาย:

• None (ไมมี): ไมมีการใชการเขารหัสขอมลู
• 64-bit WEP: ใชกญุแจ WEP แบบอักขระ 5 ตัว หรือตัวเลข 10 หลักสําหรับฐานสิบ

หก
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พารามเิตอร รายละเอยีด

• 128-bit WEP: ใชกุญแจ WEP แบบอักขระ 13 ตัว หรือตัวเลข 26 หลักสําหรับฐาน
สิบหก

• WPA-AES: ใชการเขารหัสขอมูลแบบ Advanced Encryption Standard น่ีคือ
อลักอริธึมการเขารหัสขอมูลสําหรับการรักษาความปลอดภัยวัสดุทีส่ําคัญแตไมมีการ
แบงแยกประเภทโดยหนวยงานของ US government

• WPA-TKIP: ใช Temporal Key Integrity Protocol ซึ่งเปนโพรโทคอลการเขา
รหัสขอมูลขั้นสูง

• Automatic (อัตโนมัต)ิ: ใช AES หรือ TKIP
• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท

น้ี

WEP มีวัตถปุระสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัสขอมูลผานคล่ืนวิทยุ ดังนั้นจึง
ปองกันการสงผานจากจุดปลายดานหน่ึงไปยงัอกีดานหนึ่งได วิธีการรักษาความปลอดภยัน้ี
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

Access Point HW
Address (ที่อยู
สถานีแมขาย HW)

ทีอ่ยูฮารดแวรของเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสายบนเครือขายซึง่เชือ่มตอกับ
HP All-in-One:

• (MAC address) (MAC แอดเดรส): MAC (Media Access Control) ฮารดแวร
แอดเดรสเฉพาะของสถานีแมขาย

• Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Total Packets
transmitted (รวม
แพ็กเกจทีส่ง)

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

Total Packets
received (รวมแพ็ก
เกจทีไ่ดรับ)

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

อภธิานศพัทเครือขาย

สถานีแมขาย เราเตอรเครือขายที่มีสามารถใชงานแบบไรสายได

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

AutoIP คณุสมบัติของการติดตั้งซอฟตแวรซ่ึงกําหนดคาพารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

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

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

DNS-SD โปรดด ูDNS SD ยอมาจาก Service Discovery (การคนพบบริการ) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
โพรโทคอลทีพ่ัฒนาโดย Apple ทีส่ามารถคนพบเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และบริการบน
เครือขาย IP ไดโดยอัตโนมัติ
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DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสงู

Ethernet เทคโนโลยเีครือขายทองถิน่ทั่วไปทีเ่ชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิลอีเทอรเน็ต สายเคเบิลที่ใชเชื่อมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือขายโดยใชสาย สายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต CAT-5 ยงัรูจักกนัในชือ่ของสายเคเบิลแบบเสนตรง เมื่อตองการใชสายเคเบิลอีเธอ
รเน็ต สวนประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอร สายเคเบิลอีเธอรเน็ตใชตัวเชื่อมตอ
RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) ยูทลิิตี้เบราเซอรที่ใหวิธีงายๆ ในการ
จัดการเครื่อง HP All-in-One ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะ กําหนดคาพารามิเตอร
เครือขาย HP All-in-One หรือเขาถึงคุณสมบัติของเครื่อง HP All-in-One

เกตเวย เคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน เราเตอร ซึ่งทําหนาทีเ่ปนเสนทางเขาไปสู
อินเทอรเน็ตหรือ เครือขายอื่น

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

คอมพิวเตอรแมขาย เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ศนูยกลางเครือขาย

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

ฮบั ไมคอยใชในเครือขายทีใ่ชตามบาน ฮบัใชสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองและ
สงสัญญาณไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ ทัง้หมดทีเ่ชื่อมตอเขากับฮบั ฮบัจะตั้งไวอยู
กบัที่ อุปกรณอื่นๆ ทีอ่ยูบนเครือขายจะเสียบปล๊ักเขากับฮบัหากตองการสื่อสารกับอุปกรณ
อื่นๆ ฮบัไมจัดการเครือขาย

IP address (ที่อยู
IP)

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

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

ชื่อเครือขาย SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

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

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

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

SSID SSID หรือชือ่เครือขายจะระบุเครือขายไรสาย

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คนสงขอมูลผานเครือขายในเวลาเดียวกันโดยไมลดความเร็วใน
การสงลง สวิตชยอมใหใชโหนดของเครือขายทีต่างกนั (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดยปกติคือ
เคร่ืองคอมพวิเตอร) เพื่อสือ่สารกับอีกโหนดหน่ึงไดโดยตรง

WEP การเขารหัสขอมูลแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) เปนการเขารหัสขอมูล
ประเภทหน่ึงที่ใชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย
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WPA การเขารหัสขอมูลแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA) เปนการเขารหัสขอมูลประเภท
หน่ึงทีใ่ชสําหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือขายไรสาย WPA มีการรักษาความ
ปลอดภยัสงูกวา WEP

(ทําตอ)
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6 การวางตนฉบบัและการใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ลงในเคร่ือง HP All-in-One
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย
และเลเบลลวดลายบน CD/DVD ของ HP ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะ
ไดรับการตั้งคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษโดยอัตโนมติั จากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากคุณใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพท่ีไมดีเมือ่ใชการตั้งคา
Automatic (แบบอัตโนมติั) คุณสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษ
สําหรับงานพิมพและงานทําสําเนาไดดวยตนเอง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางตนฉบับ
• เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
• การใสกระดาษ
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบบักระดาษ Letter หรือกระดาษขนาด
A4 ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจก

การวางตนฉบบัลงบนกระจกของสแกนเนอร
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-One ข้ึน
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

เคลด็ลบั สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบบั โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3. ปดฝา

เลอืกกระดาษสําหรับพิมพและสาํเนา
คุณสามารถใชกระดาษที่มขีนาดและประเภทแตกตางกันไดใน HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
ถาคุณใชกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถาย เคร่ือง HP All-in-One จะ
สามารถตรวจจับประเภทและขนาดของกระดาษได ถาคุณใชกระดาษประเภท
อื่น ใหแกไขการตั้งคาประเภทและขนาดกระดาษในซอฟตแวร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• กระดาษท่ีแนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา
• กระดาษท่ีแนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น
• กระดาษที่ควรหลีกเล่ียงการใชงาน

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพและทาํสาํเนา
หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานจะพิมพ ตัวอยางเชน หากทาน
ตองการพิมพภาพถาย ใหวางกระดาษภาพถาย HP Premium หรือ
HP Premium Plus ลงในถาดปอนกระดาษ
ตอไปน้ีคือรายการกระดาษ HP ท่ีทานสามารถใชสําหรับการทําสําเนาและการ
พิมพ กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/
ภมูภิาคของคุณ

HP Premium Plus Photo Paper
HP Premium Plus Photo Paper เปนกระดาษภาพถาย HP ที่ดีท่ีสุด ซึ่งทํา
ใหภาพถายมคุีณภาพและความคงทนตอการลบเลือนที่เหนือกวาภาพถายที่อัด
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จากราน กระดาษภาพถายนี้เปนกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการพิมพภาพความ
ละเอียดสูง สามารถนําไปใสกรอบหรือนําไปรวมเปนอัลบมัภาพถายได กระดาษ
นี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มหีรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11
นิ้วสําหรับการพิมพหรอืทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One

HP Premium Photo Paper
HP Premium Photo Papers เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูง มีลักษณะมนั
วาวหรอืมันเล็กนอย โดยมลีักษณะและใหความรูสึกเหมือนภาพถายที่อัดจากราน
และสามารถติดใตกระจกหรือใสในอัลบั้มได กระดาษภาพถายนี้มหีลายขนาด
รวมทั้งขนาด 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ), A4 และ 8.5 x 11 น้ิวสําหรับการ
พิมพหรือทําสําเนาภาพถายจาก HP All-in-One

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

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

HP Premium Inkjet Paper
HP Premium Inkjet Paper เปนกระดาษเคลือบพิเศษสําหรับงานที่ตองการ
ความละเอียดสูง ดวยพื้นผิวที่เรียบ ดาน จึงเหมาะสําหรับเอกสารที่ตองการ
คุณภาพงานพิมพสูงสุด
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HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มคีวามคมชัดสูง มีความ
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยหมึกไมซมึไปดานหลัง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว

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

HP All-in-One โดยตัวกระดาษจะมเีฉดสฟีาขาวเปนพิเศษซึ่งจะชวยใหขอ
ความคมชัดและมีสสีันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มีความคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ่ายสําเนา

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

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพเทานัน้
กระดาษบางอยางจะไดรับการรองรับเฉพาะเมื่อทานสั่งพิมพงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาน้ัน รายการตอไปน้ีเปนขอมลูเกี่ยวกบักระดาษดังกลาว

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

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภมูภิาค
ของคุณ

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

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

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

กระดาษทีค่วรหลกีเลีย่งการใชงาน
การใชกระดาษท่ีบางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเน้ือหนาหรือไม
ดูดซับหมกึเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบรูณ

กระดาษทีไ่มควรใชสาํหรบังานพมิพทัง้หมดและงานทาํสาํเนา
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากท่ีแสดงใน “ขอกําหนดเฉพาะ”

ในหนา 209 หรือในไดรเวอรเครือ่งพิมพ
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมีการออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษท่ีมลีักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลาน้ีได
• กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึง่ไมไดออกแบบมาสําหรับ

ใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดน้ีอาจจะติดใน
เคร่ือง HP All-in-One หรือทําใหหมกึไมติด
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• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทําให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

กระดาษอื่นๆ ทีไ่มควรใชในการทาํสาํเนา
• ซองจดหมาย
• แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
• สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
• กระดาษการดอวยพร
• ฉลากลวดลายบน CD/DVD ของ HP

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ

หมายเหตุ หลังจากท่ีเร่ิมทําสําเนาหรือพิมพงานแลว เซน็เซอรความกวาง
ของกระดาษสามารถตรวจจบัไดวากระดาษเปนขนาด Letter, A4 หรือมี
ขนาดเล็กกวา

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
• การใสบัตรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
ทานสามารถใสกระดาษ letter หรือกระดาษ A4 ลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่อง HP All-in-One
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การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

หมายเหตุ ถาคุณใชกระดาษ letter หรือ A4 หรือที่เล็กกวา แนใจวาได
ยืดแกนเล่ือนของถาดกระดาษออกจนสุดแลว

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

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกําลังทํางานอยูและ
ไมมีเสียงใดๆ เมือ่ทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กําลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมีการทํางานอยู กระดาษ
ที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที ่ทานอาจดันกระดาษไปทางดาน
หนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคลด็ลบั หากทานใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพถาย
ขนาด 10 x 15 ซม. ของกระดาษ HP Premium Plus Photo Paper หรือ
กระดาษ HP Premium Photo Paper
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เคลด็ลบั ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงท่ีสามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูแิละความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึง่นําไปใชกับเครื่อง HP All-in-One ไดไม
ดี

วธิีใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนเขา
1. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด
2. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยใหขอบ

สัน้อยูดานหนาและคว่ําดานทีจ่ะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไปจน
สุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหวางกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวคุณ

เคลด็ลบั สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถายขนาดเล็ก
โปรดดูคําแนะนําที่อยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษภาพ
ถาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 38
• “การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ” ในหนา 91
• “พิมพภาพถายขนาด 10 X 15 ซม. (4 X 6 น้ิว)” ในหนา 78
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 61
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การใสบตัรดชันี
ทานสามารถใสบตัรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One เพ่ือพิมพ
บนัทึกยอ สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ

การใสบตัรดชันลีงในถาดปอนกระดาษ
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

เลื่อนการดเขาไปจนสุด
3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และไม
หนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.” ในหนา 44
• “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 52

การใสซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

บท 6

46 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระดาษ



การใสซองจดหมาย
1. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด
2. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางให

ชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น เลื่อนซองจดหมายเขาไป
จนสุด

เคลด็ลบั เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหกระดาษติด ใหสอดฝาซองไวดานในซองจด
หมาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุดของ
ตัวปรับความกวางของกระดาษ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย” ในหนา 73

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

ฉลากองิคเจต็ HP
1. ควรใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับเครื่องพิมพ

อิงคเจ็ทของ HP (เชน HP inkjet labels) และฉลากไมควรมีอายุเกินกวา
2 ป แผนฉลากที่เกาเกินไปอาจหลุดลอกออกมาเมือ่ถูกดึงผาน
HP All-in-One ซึ่งเปนสาเหตุใหกระดาษติด

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
• “เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 38
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54
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• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 72
• “การกลับดานรูปภาพสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด” ในหนา 71
• “การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย” ในหนา 73
• “พิมพฉลากแผนซีดี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง” ในหนา 64

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเคร่ือง HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121
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7 การพมิพจากคอมพวิเตอร 
เคร่ือง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมขีอบ จดหมาย
ขาว บตัรอวยพร สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

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

ถาทานต้ังคา HP All-in-One ใหเปนคาดีฟอลต ทานสามารถขามขั้นตอนน้ี
ไปได เพราะ HP All-in-One จะถูกเลือกไวแลว

4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

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

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

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

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

การเปลีย่นคาการพิมพสําหรับงานปจจบุัน
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพรูปแบบใดๆ ก็ตาม

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดขนาดกระดาษ
• กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
• เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ
• เปล่ียนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ
• การเปลี่ยนการวางแนวกระดาษ
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• การปรับขนาดเอกสาร
• การเปลี่ยนเฉดส ีความสวาง หรือโทนสี
• การดูภาพตัวอยางงานพิมพ

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

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

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

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

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการการตั้งคาขนาดกระดาษที่แนะนําสําหรบั
กระดาษประเภทตางๆ ที่ทานสามารถปอนลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดดูรายการของตัวเลือกทัง้หมดในรายการ Size (ขนาด) เพ่ือดู
วาขนาดกระดาษทีก่ําหนดไวมอียูแลวสําหรับประเภทกระดาษที่ทานใช

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนาํ

กระดาษสําหรับติดชื่อ CD/
DVD

5 x 7 น้ิว

กระดาษถายเอกสาร กระดาษ
อเนกประสงค หรือกระดาษ
ธรรมดา

Letter หรือ A4

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมายเหมาะสมที่แสดงไว
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษบัตรอวยพร Letter หรือ A4

บัตรดัชนี ขนาดบัตรเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดที่แสดงไวไมเหมาะสม ทาน
สามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

สิ่งพิมพทีผ่นึกลงบนเสื้อยืดดวย
เตารีด

Letter หรือ A4

ปาย Letter หรือ A4

Legal Legal

กระดาษทีม่ีหัวจดหมาย Letter หรือ A4

กระดาษภาพถายพาโนรามา ขนาดกระดาษพาโนรามาเหมาะสมที่แสดงไว (ถาขนาดทีแ่สดงไวไมเหมาะ
สม ทานสามารถระบุขนาดกระดาษเองได)

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

แผนใส Letter หรือ A4

กระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง ขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง

กาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัการพมิพ
ถาทานพิมพลงบนกระดาษชนิดพิเศษเชนกระดาษภาพถาย แผนใส ซองจด
หมายหรือฉลาก หรือถาทานพบปญหาคุณภาพการพิมพตํ่า ทานสามารถตั้งคา
ประเภทกระดาษไดดวยตนเอง

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

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

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

เหมาะสมจากรายการ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
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เรยีกดคูวามละเอียดของงานพมิพ
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

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

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

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

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของทาน
7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
8. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเรียกดูความละเอียดการพิมพใน

แบบ dpi

เปลีย่นความเรว็หรอืคณุภาพการพิมพ
เคร่ือง HP All-in-One จะเลือกการตั้งคาคุณภาพและความเร็วของงานพิมพ
โดยอัตโนมติั ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเภทกระดาษที่เลือก ทานยังสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพเพ่ือกําหนดความเร็วและคุณภาพงานพิมพได
เองอีกดวย

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

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

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

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

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
การตั้งคาการวางแนวกระดาษจะชวยใหทานพิมพเอกสารของทานแบบแนว
นอนหรือแนวตั้งในเอกสารได

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

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

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

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

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

กระดาษ

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

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

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

paper size (กําหนดกับขนาดกระดาษ) แลวคลิกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง

การเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
คุณสามารถปรับความเขมสีและระดับความสวางในเอกสารที่พิมพออกมาของ
คุณไดโดยปรับที่ตัวเลือก Saturation (เฉดสี) Brightness (ความสวาง)
หรือ Color Tone (โทนส)ี

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

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

5. คลิกแท็บ Color (สี)

การดภูาพตวัอยางงานพิมพ
ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One ซึง่จะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสําหรับงานที่ไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

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

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

5. เลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมกับโปรเจ็กตของคุณบนแตละแท็บใน
กรอบโตตอบ

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย 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) ใหปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปน้ี
• หากตองการพิมพ ใหคลิก Start Printing (เร่ิมการพิมพ)
• หากตองการยกเลิก ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการพิมพ)

การเปลีย่นคาการพิมพดฟีอลต
หากมคีาท่ีทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพ่ือจะใหเปนคาอัตโนมติัเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

การเปลีย่นการตัง้คาการพมิพดีฟอลต
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. เปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

ชอ็ตคตัการพมิพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยคาการพิมพท่ีคุณใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมช็ีอตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
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หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสราง
ช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันท่ัวไปก็ได

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

อยางเร็ว
• Photo Printing-Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ

จนถึงขอบดานบน ดานลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. แบบที่มหีรือไมมีแถบฉีก (tear-off tab)

• Photo Printing-With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมขีอบสีขาวลอมรอบ

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

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• สรางช็อตคัตการพิมพ
• ลบช็อตคัตการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 61
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 62
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 72
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 65

สรางชอ็ตคตัการพมิพ
นอกจากช็อตคัตการพิมพท่ีมอียูในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) แลว คุณยังสามารถสรางช็อตคัตการพิมพของคุณเองได

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

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

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

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

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาที่คุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. ในกรอบ Type new shortcut name here (พิมพช่ือช็อตคัตใหมที่น่ี)

ใหพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

ลบชอ็ตคตัการพมิพ
คุณอาจตองการลบช็อตคัตการพิมพที่คุณไมใชอีกตอไป

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

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

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

พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ
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หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การพิมพงานพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานพิมพมาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษเชน การพิมพภาพแบบไมมขีอบ สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
และโปสเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การพิมพภาพแบบไมมีขอบ
• การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
• พิมพฉลากแผนซดีี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง
• การพิมพโดยใช Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
• การพิมพบนหนากระดาษท้ังสองดาน
• การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
• การพิมพหลายหนาในกระดาษแผนเดียว
• การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน
• การกลับดานรูปภาพสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
• การพิมพลงบนแผนใส
• การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรือซองจดหมาย
• การพิมพโปสเตอร
• พิมพหนาเว็บ

การพมิพภาพแบบไมมขีอบ
การพิมพแบบไมมขีอบชวยใหคุณสามารถพิมพดานบน ดานลาง และดานขาง
ของกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีท่ีสุด โปรดใชกระดาษ
HP Premium Photo Papers หรือ HP Premium Plus Photo
Papers เพ่ือพิมพภาพถาย

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

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

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิกขนาดของกระดาษภาพถายที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมายBorderless printing (การพิมพแบบไมมขีอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว

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

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมีขอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

9. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมี
ขอบ) ถายังไมไดทําเคร่ืองหมาย
ถาขนาดกระดาษแบบไมมขีอบและประเภทกระดาษไมตรงกัน ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแจงเตือนและบอกใหทานเลือกประเภทหรือขนาด
กระดาษใหม

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

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึง่ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพ
ถายควรเรียบกอนพิมพ

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

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

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

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

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

ถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลงของ Paper Type (ประเภท
กระดาษ)

7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด
กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหทานเลือกประเภท
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 (เทคโนโลย ีHP Real Life)
คลิกรายการแบบดึงลง Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้
• Off: (ปด) จะไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP

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

ภาพใหพอเหมาะ
• Full: (เต็มที่) ปรับความสวางของภาพมืดสลัวโดยอัตโนมัติ; ปรับความ

คมชัด ความเขม และโฟกัสของภาพโดยอัตโนมติั ลบตาแดงโดย
อัตโนมติั

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

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

ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ
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พมิพฉลากแผนซดี/ีดวีดีแีบบกาํหนดเอง
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือแมแบบออนไลนจากเว็บไซต
ของ HP เพ่ือสรางและพิมพฉลากแบบกําหนดเองบนกระดาษติดลวดลายแผน
ซดีีหรือดีวีดี คุณสามารถติดกระดาษติดลวดลายแผนซีดี/ดีวีดีที่พิมพออกมาลง
บนแผนซดีี/ดีวีดี

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

แบบสําหรับการสรางฉลากติดแผนซีดี/ดีวีดี
2. ใสกระดาษติดลวดลายแผนซดีี/ดีวีดีขนาด 13 x 18 ซม. ลงในถาดปอน

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

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

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

(อื่นๆ) จากนั้นเลือก HP CD/DVD tattoo paper (กระดาษติดลวดลาย
แผนซีดี/ดีวีดีของ HP) จากรายการ

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

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

เพ่ือใหไดรบัประโยชนสงูสุดจากโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ให
ใชในการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอลเมื่อทานเลือกการตั้งคา
แบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ซอฟตแวรของเครื่องพิมพจะแสดง
จํานวนจุดตอนิ้วสูงสุดท่ีเครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก
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หมายเหตุ ถามีหมึกพิมพสําหรับภาพถายติดต้ังไว งานพิมพจะมคุีณภาพดียิ่ง
ข้ึนไปอีก หมกึพิมพสําหรับภาพถายสามารถหาซือ้ไดตางหาก ถาไมมมีากับ
เคร่ือง HP All-in-One

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

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

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

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

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

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

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การใชตลับหมกึพิมพภาพถาย” ในหนา 104

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน
ทานสามารถสั่งพิมพแบบสองดานจากเครื่อง HP All-in-One ดวยตนเอง เมื่อสั่ง
พิมพแบบสองดาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใชกระดาษที่หนาพอ เพ่ือใหภาพ
ไมปรากฏทะลุกระดาษอีกดานหนึ่ง

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

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

Manual (ธรรมดา) จากรายแบบดึงลง Two-sided printing (การพิมพ
สองดาน)

7. สําหรับการเย็บเลม ใหปฏิบติัดังตอไปนี้
• สําหรับการเย็บเลมที่สวนบนสุดแบบสมดุบนัทึกหรือปฏทิิน ใหเลือก

กลองกาเครื่องหมาย Flip Pages Up (พลิกหนาข้ึน)
ซึง่จะทําใหหนาค่ีและหนาคูของเอกสารพิมพออกมาตรงขามกันจากบน
ลงลาง เพ่ือเปนการยืนยันวาสวนบนของหนากระดาษจะอยูท่ีสวนบนสุด
ของแผนกระดาษเมือ่ทานตองพลิกไปหนาตางๆ ในเอกสารที่เย็บเลม

• สําหรับการเย็บเลมที่ดานขางแบบหนังสือหรือนิตยสาร ใหคลิกเพื่อลาง
กลองกาเครื่องหมาย Flip Pages Up (พลิกหนาข้ึน)
ซึง่จะทําใหหนาค่ีและหนาคูของเอกสารพิมพออกมาตรงขามกันจากซาย
ไปขวา เพ่ือเปนการยืนยันวาสวนบนของหนากระดาษจะอยูที่สวนบนสุด
ของแผนกระดาษเสมอเมื่อทานตองพลิกไปหนาตางๆ ในเอกสารที่เย็บ
เลม
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8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เคร่ือง HP All-in-One จะเริ่มพิมพ กอนนําเอกสารที่พิมพแลวออกจากถาด
รับกระดาษออก ใหรอจนกระทั่งหนาที่เปนเลขค่ีถูกพิมพออกมาทั้งหมดแลว
กรอบโตตอบจะแสดงคําแนะนําบนหนาจอ เมื่อถึงเวลาที่จะพิมพดานที่สอง
ของงาน

9. คลิก Continue (ทําตอ) เมือ่เสร็จสิ้น

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“กระดาษท่ีแนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 38

การพมิพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
เคร่ือง HP All-in-One ชวยใหทานพิมพเอกสารเปนสมุดเลมเล็กๆ ซึง่ทาน
สามารถพับและนํามาเย็บรวมกันได

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

การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรปูเลม
1. การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

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

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

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

เลือก Manual (ธรรมดา) จากรายแบบดึงลง Two-sided printing (การ
พิมพสองดาน)
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7. เลือกขอบสําหรบัการเย็บเลมจากรายการ Booklet layout is (การจัดหนา
รูปเลมเปน) ใหเหมาะกับภาษาของทาน
• หากภาษาของทานอานจากซายไปขวา ใหคลิก Left edge binding

(การเย็บเลมขอบซาย)
• หากภาษาของทานอานจากขวาไปซาย ใหคลิก Right edge

binding (การเย็บเลมขอบขวา)
กลอง Pages per sheet (จํานวนหนาตอแผน) จะถูกต้ังเปน
เ ปนสองหนาตอหน่ึงแผนโดยอัตโนมติั

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะเร่ิมพิมพ
กรอบโตตอบจะแสดงคําแนะนําบนหนาจอเมือ่ถึงเวลาที่จะพิมพดานที่สอง
ของงาน อยา คลิก Continue (ดําเนินการตอ) ในกรอบโตตอบจนกวาทาน
จะปอนกระดาษตามที่ระบุไวในข้ันตอนดังตอไปน้ี

9. รอจนกวาเครื่อง HP All-in-One หยุดการพิมพเปนเวลาหลายวินาที กอนท่ี
จะดึงกระดาษหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษ
หากทานดึงกระดาษออกในขณะที่กําลังพิมพ อาจทําใหหนากระดาษนั้นเสีย
หายได

10. ปฏิบติัตามคําแนะนําที่แสดงบนหนาจอสําหรับการปอนกระดาษเขาไปใหม
เพ่ือพิมพงานดานที่สอง แลวคลิก Continue (ดําเนินการตอ)

11. เมือ่พิมพเอกสารทั้งหมดเรียบรอยแลว ใหพับครึ่งกระดาษที่เรียงซอนกัน
โดยใหหนาแรกอยูดานบนสุด แลวจึงเยบ็เอกสารตามรอยพับนั้น

เคลด็ลบั เพ่ือใหไดผลงานท่ีมคุีณภาพดีที่สุด ใหใชเครือ่งเย็บสนัหนังสือ
หรือที่เย็บกระดาษขนาดใหญที่มลีวดเย็บยาวพอสําหรบัสมุดเลมเล็กๆ

1 3 5
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ภาพ 7-2 การเยบ็เลมขอบขวาสาํหรบัภาษาทีอ่านจากขวาไปซาย

การพมิพหลายหนาในกระดาษแผนเดยีว
ทานสามารถพิมพเอกสารไดถึง 16 หนาในแผนกระดาษแผนเดียว

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

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

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

16
7. ถาทานตองการใหมขีอบปรากฎอยูรอบแตละภาพที่พิมพบนแผนกระดาษ

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

ภาพผลลัพธที่เปนตัวอยางจะถูกใสตัวเลขไวเพ่ือแสดงวิธีการจัดลําดับหนา
ถาคุณเลือกแตละตัวเลือก

9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
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การพมิพเอกสารหลายหนาในลาํดบัทีก่ลบักนั
วิธีปอนกระดาษผานเครื่อง HP All-in-One ทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาหงาย
ดานท่ีพิมพข้ึน และอยูที่สวนลางสุดของตั้งกระดาษ นั่นหมายถึง โดยทั่วไปคุณ
ตองวางลําดับหนาท่ีพิมพใหถูกตอง

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 All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
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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 All-in-One 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)

การพิมพงานพิเศษ 71

กา
รพ
มิ
พ




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 All-in-One

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

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

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

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

เคลด็ลบั หากทานตองการสรางหมายเหตุที่ดานหลังของแผนใสและลบ
ออกในภายหลังโดยไมมีการแกไขตนฉบบั ใหคลิกแท็บ Advanced
(ข้ันสูง) และเลือกกลองทําเครื่องหมาย Mirror Image (รูปภาพกลับ
ดาน)

7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาดที่
เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)

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

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะรอใหแผนใสแหงกอนที่จะปลอย
ออกมาโดยอัตโนมติั หมกึบนแผนฟลมจะแหงชากวาบนกระดาษ
ธรรมดา ตรวจสอบใหแนใจวาทานปลอยใหหมกึแหงนานพอสมควรกอน
ที่จะจับแผนใส
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การพมิพกลุมทีอ่ยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
ดวยเครื่อง HP All-in-One ทานจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ซองจด
หมายเปนต้ัง หรือพิมพแผนฉลากที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพิมพกลุมที่อยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย
1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสง

ไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนท่ีของขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษ

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทําใหกระดาษติดได

4. หากทานกําลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏบิติัดังน้ี
a. แสดงการตั้งคาการพิมพ และคลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
b. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

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

ตอบ Print (พิมพ)

การพมิพโปสเตอร
ทานสามารถสรางโปสเตอรไดโดยพิมพเอกสารลงบนกระดาษหลายๆ แผน
เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพเสนประลงบนเอกสารบางหนาเพ่ือระบตํุาแหนง
ทีจ่ะตองตัดกอนนํามาติดเขาดวยกัน
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การพมิพโปสเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

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

Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)
7. ในรายการแบบดึงลง Poster Printing (การพิมพโปสเตอร) ใหคลิกเลือก

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

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

9. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและใชเทปติดแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

พมิพหนาเวบ็
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP All-in-One ได

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

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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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

เคลด็ลบั ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจําเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)

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

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

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

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ

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

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows
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3. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
4. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

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

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

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

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

การหยดุงานพิมพจากคอมพวิเตอร (ผูใช Windows 2000)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกท่ี Start  (เริ่มตน) จากนั้นคลิก

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

เคลด็ลบั นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบลิคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาส
กบารของ Windows

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

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม Delete (ลบ) ที่คียบอรด
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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8 การใชคุณลกัษณะภาพถาย
HP All-in-One มชีองเสียบการดหนวยความจําซึง่ใหคุณเสียบการดหนวยความ
จําและเร่ิมตนพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลโดยไมตองอัพโหลดภาพถายลง
คอมพิวเตอรกอน นอกจากนี้ ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายหรือ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB คุณยังสามารถถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร
เพ่ือพิมพ ปรับแตง หรือแลกเปลี่ยนกันได

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจําที่ระบไุวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทสามารถใสไดในชองเสียบเฉพาะการดนั้นๆ

ขอควรระวงั อยาใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันในเวลาเดียวกัน ถา
ใสการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน อาจทําใหขอมลูสูญหายและไม
สามารถกูคืนได

1 xD-Picture Card
2 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory

Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (อุปกรณเสริม
อะแดปเตอร) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

3 CompactFlash (CF) (ชนิด I และ II)
4 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

บริเวณการดหนวยความจําก็มไีฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพริบเปนสีเขียวเมื่อมี
การอานการดหนวยความจํา หรือเมือ่มีการพิมพภาพจากการด และไฟจะติด
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สวางคางไวเปนสีเขียวเมือ่ภาพพรอมที่จะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา (ขางใตไอคอนกลองถายรูป)

หมายเหตุ โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถาย
กะพริบ สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลังใชงานการด
หนวยความจํา รอจนกวาไฟสัญญาณสวางขึ้น การนําการดหนวยความออก
ในขณะที่กําลังถกูใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสียหรือทําให
HP All-in-One และการดเสียหาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การพิมพภาพถาย
• บนัทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• แกไขภาพถายดวยคอมพิวเตอร
• แลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนและญาติ

การพิมพภาพถาย
เครื่อง HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถพิมพภาพถายที่ไมมขีอบหรือมีขอบ
หนึ่งภาพตอหนึ่งหนาไดโดยตรงจากการดหนวยความจํา โดยไมตองถายโอน
ไฟลไปยังคอมพิวเตอรกอน

เครื่อง HP All-in-One ไดรับการตั้งคาใหสามารถตรวจจบัประเภทและขนาด
ของกระดาษที่คุณกําลังใชไดโดยอัตโนมัติ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• พิมพภาพถายขนาด 10 X 15 ซม. (4 X 6 นิ้ว)
• การพิมพภาพขยาย
• พิมพภาพถายจากซอฟตแวร HP Photosmart
• การพิมพภาพถายที่เลือกจากกลอง (DPOF)

พมิพภาพถายขนาด 10 X 15 ซม. (4 X 6 นิว้)
ทานสามารถเลือกภาพถายบนการดหนวยความจําเพื่อพิมพเปนภาพถายขนาด
10 x 15 ซม.ภาพถายขนาด
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วธิีการพิมพภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. หนึง่ภาพหรอืมากกวา
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล

2. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
3. กดปุมที่อยูติดกับไอคอน  และ  บนจอแสดงผล เพ่ือเลื่อนดูภาพถายใน

การดหนวยความจํา จนกวาภาพถายที่คุณตองการพิมพจะปรากฏ
4. โปรดปฏบิติัตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

• เพ่ือการพิมพที่เร็วข้ึนโดยที่ความละเอียดลดลงเล็กนอย ใหต้ังคา
คณุภาพ ไวที่ความละเอียดท่ีดีเยี่ยม (ซึ่งระบดุวยไอคอนดาวสองดวงบน
จอแสดงผล)

• เพ่ือการพิมพที่เร็วที่สุด แตความละเอียดลดลงพอสมควร ใหกดปุม
คณุภาพ จนกวาไอคอนดาวหน่ึงดวงจะปรากฏบนจอแสดงผล (แสดงวา
เปนความละเอียดแบบธรรมดา)

• สําหรับความละเอียดสูงสุด ใหกดปุม คุณภาพ จนกวาไอคอนดาวสาม
ดวงจะปรากฏบนจอแสดงผล

5. ใหการตั้งคาเริ่มตนของ Size (ขนาด) เปน Borderless (ไมมขีอบ)
6. กดปุม สาํเนา จนกวาจํานวนสําเนาที่คุณตองการพิมพจะปรากฏบนจอแสดง

ผล
7. กดปุม Print (พิมพ)

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลื่อนดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมือ่คุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
Print (พิมพ) เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ

การพมิพภาพขยาย
คุณสามารถพิมพภาพขยายของภาพถายจากการดหนวยความจําลงบนกระดาษ
Letter หรือ A4 ก็ได
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การพมิพภาพขยายของภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

ภาพลาสุดในการดจะปรากฏบนจอแสดงผล

2. ใสกระดาษภาพถายขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ
3. กดปุมท่ีอยูติดกับไอคอน  และ  บนจอแสดงผล เพ่ือเลือ่นดูภาพถายใน

การดหนวยความจํา จนกวาภาพถายท่ีคุณตองการพิมพจะปรากฏ
4. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

• เพ่ือการพิมพท่ีเร็วข้ึนโดยที่ความละเอียดลดลงเล็กนอย ใหต้ังคา
คณุภาพ ไวที่ความละเอียดที่ดีเยี่ยม (ซึ่งระบุดวยไอคอนดาวสองดวงบน
จอแสดงผล)

• เพ่ือการพิมพที่เร็วที่สุด แตความละเอียดลดลงพอสมควร ใหกดปุม
คณุภาพ จนกวาไอคอนดาวหนึ่งดวงจะปรากฏบนจอแสดงผล (แสดงวา
เปนความละเอียดแบบธรรมดา)

• สําหรับความละเอียดสูงสุด ใหกดปุม คณุภาพ จนกวาไอคอนดาวสาม
ดวงจะปรากฏบนจอแสดงผล

5. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:
• กดปุม ขนาด จนกวา ปรบัขนาดใหพอดี จะเปนการตั้งคาที่เลือกไวบนจอ

แสดงผล
ภาพถายที่พิมพออกมาจะถกูขยายและอยูตรงกลางเพ่ือใหพอดีกับพื้นที่ที่
พิมพไดของหนากระดาษ และบนดานทั้งสี่อาจจะมีขอบหรือไมมขีอบก็
ได ซึ่งข้ึนอยูกับสัดสวนจริงของภาพดิจิตอลและกระดาษที่คุณกําลังพิมพ

• ใหการตั้งคาเริ่มตนของ Size (ขนาด) เปน Borderless (ไมมีขอบ)
ภาพถายที่พิมพออกมาจะไดรับการขยายใหเต็มพื้นที่กระดาษทั้งหมด
และจะไมมีขอบ ดวยเหตุนี้อาจทําใหภาพบางภาพถูกครอบตัด

6. กดปุม สาํเนา จนกวาจํานวนสําเนาท่ีคุณตองการพิมพจะปรากฏบนจอแสดง
ผล

7. กดปุม Print (พิมพ)

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลือ่นดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมื่อคุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
Print (พิมพ) เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ
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พมิพภาพถายจากซอฟตแวร HP Photosmart 
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และส่ัง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําท่ีถูกตองบน
เคร่ือง HP All-in-One

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One ตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

เมือ่ตองการพมิพภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน
2. คลิก Print (พิมพ) แลวจึงปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อโอนถายภาพ

ถายของทานไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ

การพมิพภาพถายทีเ่ลอืกจากกลอง (DPOF)
ภาพถายที่กลองเลือกเปนภาพถายที่ทานทําเคร่ืองหมายไวเพ่ือพิมพดวยกลอง
ดิจิตอลของทาน เมือ่ทานเลือกภาพถายจากกลอง กลองจะบันทึกไฟล Digital
Print Order Format (DPOF) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไวในการดหนวย
ความจํา ซึ่งจะระบภุาพที่จะพิมพ

ไฟล DPOF ในการดหนวยความจําของทานจะระบขุอมลูตอไปน้ี
• ภาพที่จะพิมพ
• ปริมาณภาพถายแตละภาพที่จะพิมพ
• การหมนุภาพท่ีใชกับภาพถาย
• การตัดภาพถายบางสวน
• การพิมพตามดัชนี (ภาพขนาดยอของภาพถายที่เลือก)

เคร่ือง HP All-in-One สามารถอานรูปแบบไฟล DPOF 1.1 จากการดหนวย
ความจําได เพ่ือทานจะไดไมตองเลือกภาพถายที่จะพิมพซ้ํา เมือ่ทานพิมพภาพ
ถายที่กลองเลือก การตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One จะไมปรับใชงาน การ
ต้ังคาในไฟล DPOF สําหรับรูปแบบการจดัวางภาพถายและจํานวนสําเนาจะ
ซอนทับการตั้งคาของ HP All-in-One
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หมายเหตุ ทานสามารถระบภุาพสําหรับพิมพจากกลองดิจิตอลบางประเภท
เทานั้น ดูคูมอืที่มาพรอมกับกลองดิจิตอลเพื่อตรวจสอบวากลองดิจิตอลของ
ทานรองรับรูปแบบไฟล DPOF 1.1 หรือไม

การพมิพภาพถายทีเ่ลอืกในกลองโดยใชมาตรฐาน DPOF
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One
2. เมื่อมขีอความแจงเตือนปรากฏขึ้น ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

• เลือก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพภาพถายที่เปนรูปแบบ DPOF ทั้งหมด
• เลือก CANCEL (ยกเลิก) เพ่ือขามการพิมพ DPOF ไป

บันทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนท่ีจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําที่ถูกตองบน
เครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรท่ีมี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

บนัทกึภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของคุณ
2. คลิก Save (บนัทึก) แลวจึงปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพ

ถายลงในคอมพิวเตอรของคุณ
เฉพาะภาพที่ไมไดบันทกึไวเทานั้นท่ีจะคัดลอกลงในคอมพิวเตอรของคุณ

แกไขภาพถายดวยคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ
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กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําท่ีถูกตองบน
เคร่ือง HP All-in-One

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One ตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

เมือ่ตองการปรบัแตงภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน
2. คลิก View (มมุมอง) แลวจึงปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อโอนถาย

ภาพถายของทานไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดูและแกไข

แลกเปลีย่นภาพถายกับเพื่อนและญาติ
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทั้งนี้เพ่ือทําการแกไขภาพถายข้ันสูง แลกเปลี่ยนภาพถายแบบออนไลน และส่ัง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยงัคอมพิวเตอร คุณจะตองถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองดิจิตอล และเสียบเขาไปในชองการดหนวยความจําท่ีถูกตองบน
เคร่ือง HP All-in-One

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One ตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มี
ซอฟตแวร HP Photosmart ติดต้ังอยู

วธิีการใชภาพถายรวมกนั
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

ซอฟตแวรจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน
2. คลิก Share (ใชงานรวมกัน) แลวจึงปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อ

โอนถายภาพถายของทานไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใหเพ่ือนและญาตไดดู
HP Photosmart Share ชวยใหคุณสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายกับ
เพ่ือนๆ และครอบครัวโดยการสงภาพถายเปนอีเมล อัพโหลดภาพถายลงใน
อัลบัม้ภาพออนไลน หรือสั่งพิมพผานศูนยบรกิารลางอัดภาพถายออนไลน

แลกเปลี่ยนภาพถายกบัเพือ่นและญาติ 83
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9 การใชคุณลกัษณะการสแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถสแกนไดแทบจะทุกสิ่ง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสาร และเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
ทานสามารถใชคุณสมบติัการสแกนของ HP All-in-One เพ่ือทําสิ่งตอไปนี้
• สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมประมวลผลคํา และนํามาอางอิง

ในรายงาน
• พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
• สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพที่ทานช่ืนชอบ รวม

ทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
• สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
• เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ ถาคุณกําลังใชซอฟตแวร HP Photosmart ซอฟตแวร Optical
Character Recognition (OCR) อาจไมไดติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของ
คุณ สําหรับการติดต้ังซอฟตแวร OCR คุณตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
อีกครั้ง แลวเลือก OCR ท่ีอยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนด
เอง)

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• สแกนภาพหรือเอกสาร
• การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว
• แกไขเอกสารที่สแกนแลว
• หยุดการสแกน

สแกนภาพหรอืเอกสาร
สําหรับเอกสารหรือรูปภาพตนฉบับท่ีวางบนกระจก คุณอาจเริ่มสแกนจาก
คอมพิวเตอรหรือจาก HP All-in-One ก็ได หัวขอนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่สอง:
วิธีการสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One ไปยังคอมพิวเตอร
เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน HP All-in-One และคอมพิวเตอรจะตอง
เช่ือมตอกันและเปดการทํางานอยู นอกจากนั้น ตองมีซอฟตแวร
HP Photosmart ติดต้ังและกําลังเปดใชอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทํา
การสแกน ถาตองการตรวจสอบวาซอฟตแวร HP Photosmart กําลังทํางานอยู

การใชคุณลักษณะการสแกน 85

สแ
กน



บน Windows หรือไม ใหมองหาไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน
พ้ืนที่แจงสถานะที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกลกับสวนแสดงเวลา

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

การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. ตองแนใจวาไมมีการดหนวยความจําเสียบอยูในชองเสียบการดหนวยความ

จําบน HP All-in-One
3. กด สแกน

ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งคุณสามารถ
แกไขได การแกไขใดๆ ที่คุณทํา จะมผีลกับสวนของการสแกนในขณะนั้น
เทานั้น
ซอฟตแวร HP Photosmart มีเครื่องมอืหลายอยางที่คุณสามารถใชแกไข
ภาพที่สแกนแลวได คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของภาพไดโดย
การปรับความสวาง ความคมชัด โทนส ีและความอิ่มตัวของส ีนอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถครอบตัด ยืด หมนุ หรือปรับขนาดภาพไดอีกดวย

4. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมือ่ทาน
ดําเนินการแลวเสร็จ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ปุมบนแผงควบคุม” ในหนา 10
• “วางตนฉบบั” ในหนา 37

การปรบัแตงรปูภาพทีส่แกนแลว
คุณสามารถแกไขรูปภาพที่สแกน เชน ภาพถายหรือภาพกราฟก โดยใช
ซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One ดวยการใชซอฟตแวรน้ี คุณ
สามารถหมุนหรือครอบตัดรูปภาพ รวมถึงปรับความสวาง ความคมชัด และความ
อิ่มตัวของสีไดดวย
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หมายเหตุ ถาคุณกําลังใชซอฟตแวร HP Photosmart ซอฟตแวร Optical
Character Recognition (OCR) อาจไมไดติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของ
คุณ สําหรับการติดต้ังซอฟตแวร OCR คุณตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
อีกครั้ง แลวเลือก OCR ท่ีอยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนด
เอง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 11

แกไขเอกสารทีส่แกนแลว
คุณสามารถแกไขเอกสารที่สแกนแลวไดโดยใชซอฟตแวร Optical Character
Recognition (OCR) ขอความท่ีสแกนโดยใชซอฟตแวร OCR จะทําให
สามารถนําเอาเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอ่ืนๆ เขาไปใน
โปรแกรมประมวลผลคําที่คุณช่ืนชอบและโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย เพ่ือใหเปน
ขอความที่สามารถแกไขได การเรียนรูวิธีใชซอฟตแวร OCR ที่ถูกตองนั้นถือ
เปนสิ่งสําคัญ หากคุณตองการผลการสแกนที่ดีที่สุด อยาคาดหวังวาเอกสารขอ
ความที่ไดรับจากการสแกนนั้นจะสมบรูณแบบเมือ่คุณใชซอฟตแวร OCR เปน
ครั้งแรก การใชซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยเวลาและ
การฝกฝนจนชํานาญ

หมายเหตุ ถาคุณกําลังใชซอฟตแวร HP Photosmart ซอฟตแวร Optical
Character Recognition (OCR) อาจไมไดติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของ
คุณ สําหรับการติดต้ังซอฟตแวร OCR คุณตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
อีกครั้ง แลวเลือก OCR ท่ีอยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนด
เอง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 11

หยดุการสแกน

วธิีการหยดุสแกน
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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10 การใชคุณสมบติัการทาํสําเนา
เคร่ือง HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถสรางสําเนาสีและขาวดําคุณภาพสูง
บนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถายได คุณสามารถขยายหรือยอขนาดตน
ฉบับใหพอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะได ปรับคุณภาพของสําเนา และทําสําเนา
ภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมีขอบ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนา
• การเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาสําหรับงานปจจุบัน
• การทําสําเนาชนิดพิเศษ
• หยุดการทําสําเนา

การทาํสาํเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

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

การเปลีย่นการตัง้คาทาํสําเนาสําหรบังานปจจบุัน
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาทําสําเนาของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับงาน
ทําสําเนาไมวาจะเปนงานใด

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนาตนฉบบัเดียวกนัหลายชุด
• การเปลี่ยนความเร็วในการทําสําเนาหรือคุณภาพของสําเนา

การทาํสาํเนาตนฉบบัเดยีวกันหลายชดุ
ทานสามารถตั้งคาจํานวนสําเนาจากแผงควบคุมของ HP All-in-One หรือจาก
ซอฟตแวร HP Photosmart สวนนี้จะกลาวถึงวิธีต้ังคาจํานวนสําเนาจากแผง
ควบคุมเทานั้น

การใชคุณสมบัตกิารทาํสําเนา 89
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หมายเหตุ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการสั่งทําสําเนาจากซอฟตแวร ใหดูที่
ซอฟตแวรในสวนของ HP Photosmart Software Help (วิธีใช
HP Photosmart Software)

วธิกีารทาํสาํเนาตนฉบบัจํานวนหลายชดุจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กดปุม สาํเนา เพ่ือเพิ่มจํานวนสําเนา เมือ่ถึงคาสูงสุด ตัวเลขจะกลับมาเปน 1

สําเนา

เคลด็ลบั ใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือต้ังคา
จํานวนสําเนาที่สูงกวาจํานวนท่ีต้ังไดจากแผงควบคุม เมื่อจํานวนสําเนา
สูงกวา 9 เฉพาะตัวเลขสุดทายของจํานวนสําเนาเทานั้นท่ีแสดงบนแผง
ควบคุม

4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี
ในตัวอยางน้ี HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15
ซม. จํานวนหกชุด

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 11
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การเปลีย่นความเรว็ในการทาํสาํเนาหรอืคณุภาพของสาํเนา
เคร่ือง HP All-in-One มตัีวเลือกสามตัว ระบุดวยหน่ึง สอง หรือสามดาว ซึง่มี
ผลตอความเร็วและคุณภาพของสําเนา:

• หนึ่งดาวทําสําเนาเร็วกวาการตั้งคาคุณภาพอีกสองคา บนกระดาษธรรมดา
คุณภาพของตัวอักษรเทียบเทากับของสองดาว แตคุณภาพของกราฟกอาจต่ํา
กวา การตั้งคาแบบนี้จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงานตลับ
หมกึพิมพได

หมายเหตุ การตั้งคานี้จะใชงานไมไดหาก HP All-In-One ตรวจพบ
กระดาษภาพถาย

• สองดาวใหงานพิมพท่ีมคุีณภาพสูง และเปนการต้ังคาที่เหมาะสําหรับการทํา
สําเนาสวนใหญ สองดาวทําสําเนาเร็วกวาการตั้งคาคุณภาพเปนสามดาว

• สามดาวใหงานพิมพที่มคุีณภาพสูงสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท และชวย
ขจัดแถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง สามดาวทําสําเนาชา
กวาการตั้งคาคุณภาพอื่น

วธิีการเปลีย่นคณุภาพสาํเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กดปุม คุณภาพ เพ่ือเลือกหน่ึงดาว สองดาว หรือสามดาว
4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

การทาํสําเนาชนิดพเิศษ
นอกเหนือจากการรองรับงานทําสําเนามาตรฐานแลว เครื่อง HP All-in-One ยัง
สามารถทํางานพิเศษไดดวย เชน การทําสําเนาภาพถายแบบไรขอบและการปรับ
ขนาดตนฉบบั

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําสําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4

การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบ
เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหใสกระดาษภาพถายลงในถาดปอน
กระดาษ

การทําสําเนาชนิดพิเศษ 91
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เคลด็ลับ ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนา
ใหดีที่สุดไดดวยเครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพภาพ นํา
ตลับหมึกพิมพสีดําออกและใสตลับหมกึพิมพภาพเขาไปแทน เมือ่ติดต้ังตลับ
หมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมกึพิมพภาพแลว ทานจะมรีะบบสีหกสี ซึง่จะ
ชวยทําใหภาพสีที่ออกมามีคุณภาพดีข้ึน

วธิกีารทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคมุ
1. วางกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ตรวจจับประเภทของกระดาษที่คุณ
กําลังใชโดยอัตโนมัติ ถาคุณไมไดใชกระดาษภาพถาย สําเนาที่ไดจะมี
ขอบขาวหน่ึงขอบหรือมากกวา

2. วางภาพถายตนฉบบัคว่ําลงท่ีมมุขวาดานหนาของกระจก
3. กด ขนาด เพ่ือเลือก ไมมขีอบ
4. กด เริม่ทาํสาํเนาสี

เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบบัแบบไมมขีอบ ตามท่ี
แสดงไวดานลาง

การปรบัขนาดของตนฉบบัเพือ่ใหพอดกีบักระดาษ Letter หรอื A4
คุณสามารถใชคุณสมบัติ ปรับขนาดใหพอดี เพ่ือทําสําเนาตนฉบับใหพอดีกับ
ระยะขอบกระดาษที่สามารถพิมพได โดยไมตองเสี่ยงกับการที่บางสวนของตน
ฉบับอาจถูกครอบตัด คุณสมบติัน้ีมปีระโยชนสําหรับการยอหรือขยายตนฉบบั
ตัวอยางเชน:

• ถาคุณขยายภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. เพ่ือทําสําเนาเต็มขนาดแบบไมมี
ขอบ บนกระดาษ Letter หรือ A4 จะทําใหบางสวนของภาพถายถูกครอบ
ตัด คุณสมบติั ปรับขนาดใหพอดี จะขยายภาพถายใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปน
ไปได เพ่ือใหพอดีกับกระดาษโดยไมตองครอบตัดสวนใดๆ ของภาพถาย

• หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือ
ขอบกระดาษ คุณสามารถใชคุณสมบัติ ปรบัขนาดใหพอดี เพ่ือยอขนาดตน
ฉบบัและปองกันไมใหมกีารครอบตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณขอบ
กระดาษ
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หมายเหตุ ในการปรับขนาดตนฉบบัโดยไมเปลี่ยนสัดสวนหรือครอบตัดสวน
ขอบ HP All-in-One อาจทําใหเกิดขอบขาวที่มีขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบ
กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กดปุม ขนาด เพ่ือเลือก ปรบัขนาดใหพอดี
4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี

หยดุการทาํสําเนา

การหยดุทาํสาํเนา
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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11 การบาํรงุรกัษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจดัฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนาและ
งานสแกนสะอาด ทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความสะอาดตลับหมกึ
พิมพของทานเปนคร้ังคราว หัวขอนี้เปนคําแนะนําดานการดูแลรักษาเครื่อง
HP All-in-One ของทานใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบรูณ โปรดปฏบิัติตาม
ข้ันตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การดูแลตลับหมกึพิมพ
• ปดเครื่อง HP All-in-One

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

เคลด็ลบั คุณสามารถซื้อชุดทําความสะอาดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ
อิงคเจ็ตและ All-in-Ones (Q6260A) ที่จัดเตรียมทุกอยางที่จําเปนเพ่ือทํา
ความสะอาดอุปกรณ HP ของคุณไดอยางปลอดภยั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
โปรดไปท่ี: www.hp.com/buy/supplies.

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก
• การทําความสะอาดกระจก
• การทําความสะอาดแผนรองฝาปด

การบํารุงรักษา HP All-in-One 95
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การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One อยา
วางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวงั หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มสีวน
ผสมของแอลกอฮอล

การทาํความสะอาดกระจก
รอยน้ิวมอื รอยเปอน เสนผม และฝุนบนผิวกระจกจะมผีลตอประสิทธิภาพและ
ความถูกตองของคุณสมบัติการทําสําเนาและการสแกน

การทาํความสะอาดกระจก
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ํายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซนิ หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสยีหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง

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

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูทีแ่ผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

หากตองการทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปล๊ักไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ําสบูออนๆ และ

นํ้าอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝาปด
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3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวงั อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกดิรอยขีด
ขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวงั ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอกของ
HP All-in-One ซึง่อาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

5. เสียบสายไฟแลวเปดเครื่อง HP All-in-One

พิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ รายงานนี้จะใหขอมูลท่ีมปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่งรวม
ถึงตลับหมึกพิมพดวย

วธิีการพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กดปุม ยกเลกิ คางไวแลวกดปุม เริม่ทาํสาํเนาสี

เคร่ืองHP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึง่อาจระบุสาเหตุ
ของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการทดสอบหมกึพิมพในรายงานแสดง
อยูดานลางนี้
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3. ตรวจใหแนใจวารูปแบบการทดสอบแสดงเสนประและแถบเสนสีที่สมบูรณ
• ถามเีสนแตกเปนริว้หลายๆ เสน อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมกึมปีญหา

ทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
• ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตกเปนริ้ว หรือหลายๆ เสน อาจแสดงใหทราบ

วามปีญหากับตลับหมกึพิมพสีดําหรือตลับพิมพภาพถายในชองเสียบ
ดานขวา

• ถาแถบสีใดแถบสีหนึ่งหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวา
เกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ” ในหนา 108
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100
• “การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ” ในหนา 106

การดแูลตลบัหมึกพมิพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP All-in-One ทานควรดําเนินข้ัน
ตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการ หัวขอนี้มแีนวทางการดูแลตลับหมึกพิมพ
และขั้นตอนการเปลี่ยน การปรับตําแหนง และการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

คุณอาจตองตรวจสอบตลับหมกึพิมพดวย ถามีขอความปรากฏขึ้นบนหนาจอ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การดูแลตลับหมกึพิมพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• การใชตลับหมกึพิมพภาพถาย
• การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
• การปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
• การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา
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การดแูลตลบัหมกึพมิพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานที่เปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมกึพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการเขยา
ตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือตลับหมึก
พิมพเสียหายอยางถาวร

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึเพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมือ่
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมกึพิมพ

เคลด็ลบั และทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตอง
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพหรือไม

การดูแลตลับหมกึพิมพ 99
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หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One สามารถตรวจระดับหมึกที่เปนหมกึ HP  
ของแทไดเทาน้ัน ระดับหมกึในตลับหมึกพิมพท่ีมกีารเติมหรือใชในอุปกรณ
อืน่อาจไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง

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 97

การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

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

หากคุณยังไมมีตลับหมึกพิมพสํารองสําหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
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คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

เลอืกชุดตลับหมกึพมิพทีถ่กูตอง

เลือกชุดตลับหมกึพิมพท่ีเหมาะสมกับงานพิมพของคุณมากที่สุด:

• การพิมพประจําวัน: ใชตลับหมกึพิมพสีดํารวมกับตลับหมกึพิมพสามสี
• ภาพถายสี: ใชตลับหมกึพิมพภาพถายรวมกับตลับหมกึพิมพสามสี

หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
ตลับหมกึพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One จะไม
ปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทําให HP All-in-One
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมกึพิมพเองในขณะที่ตลับหมกึพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. ตรวจสอบใหแนใจวา ทานไดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter
หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษแลว

3. เปดฝาครอบชองใสตลับหมกึพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One

4. รอจนกระทั่งแครตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมกึพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบทางซาย
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หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมกึพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

5. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองใสในลักษณะเขาหาตัว
6. หากคุณกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย ให

เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในที่เก็บตลับหมกึพิมพ หรือกลองพลาสติก
สุญญากาศ
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7. นําตลับหมกึพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวงั หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพนหมกึ นอกจากนี้ หาม
ติดเทปบนตลับหมึกพิมพใหม เพราะการกระทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการ
อุดตัน การพนหมึกผิดพลาด และการเชื่อมตอระบบไฟฟาเกิดการขัดของ

8. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HPข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
ใหมลงไปในชองใสตลับหมกึพิมพท่ีวางอยู ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึ
พิมพเขาไปจนล็อคเขาท่ีดี
หากคุณใสตลับหมกึพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทาง
ซาย
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หากคุณใสตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมกึพิมพภาพถาย ใหเลื่อนตลับหมึก
พิมพลงในชองเสียบทางขวา

9. ปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพ

ถาคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพตลับใหม HP All-in-One จะพิมพหนาปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพ

10. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว
ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากนั้นใหกดปุมที่ติดกับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

11. ใสหนาที่มีการพิมพคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก แลวกดปุมที่ติดกับ
OK (ตกลง) เพ่ือสแกนหนานี้
เมื่อปุม เปด หยุดกะพริบ การปรับตําแหนงเปนอันเสร็จสิ้น และสามารถนํา
กระดาษออกได เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ” ในหนา 106

การใชตลบัหมกึพมิพภาพถาย
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีท่ีทานพิมพ และทําสําเนาใหดีที่สุดได
ดวยเครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพภาพถาย นําตลับหมึก
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พิมพสีดําออกและใสตลับหมึกพิมพภาพถายเขาไปแทน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพ
ชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพภาพถายแลว ทานจะมีระบบสีหกส ีซึ่งจะชวยทําให
ภาพสีที่ออกมามคุีณภาพดีข้ึน

เมื่อตองการพิมพเอกสารที่เปนขอความธรรมดา ใหเปลี่ยนมาใชตลับหมกึพิมพสี
ดํา ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงที่ผนึกแนนเพ่ือเก็บตลับหมกึพิมพให
ปลอดภัยเมื่อไมไดใชงาน

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 115
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100
• “การใชตัวปองกันตลับหมกึพิมพ” ในหนา 105

การใชตวัปองกันตลบัหมกึพมิพ
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมือ่ทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพดวย สําหรับในบางประเทศ/ภมูภิาค ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพจะอยูในกลองซึง่ใหมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One หากตลับหมกึพิมพ
ของทานหรือ HP All-in-One ไมมีตัวปองกันตลับหมกึพิมพ ทานสามารถใชถุง
ที่ผนึกแนนเก็บตลับหมกึพิมพได

หมายเหตุ ถาคุณใชภาชนะพลาสติก ตรวจสอบใหแนใจวาหัวพนหมึกบน
ตลับหมกึพิมพไมสัมผัสกับพลาสติก

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมกึพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมกึพิมพออกจาก
HP All-in-One โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลงั ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมกึพิมพ เชน เก็บตลับหมกึพิมพสีดําไวในตัวปองกัน
ตลับหมกึพิมพเมือ่นําตลับหมกึพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถายคุณภาพสูง
ดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมกึพิมพ 3 สี
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การใสตลบัหมกึพิมพเขาไปในตัวปองกนัตลบัหมกึพมิพ
▲ เลื่อนตลับหมกึพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมกึพิมพโดยเอียงตลับหมึก

เล็กนอย และดันตลับหมกึพิมพจนเขาที่ดังคลิก

หากตองการถอดตลบัหมกึพิมพออกจากตวัปองกนัตลบัหมกึพิมพ
▲ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมกึพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากนั้น

คอยๆ ดึงตลับหมกึพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพ
เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมแลว HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมกึ
พิมพ นอกจากนี ้คุณยังสามารถปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพไดตลอดเวลาจาก
ซอฟตแวรที่ติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One การปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพจะ
ทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง
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หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมกึพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ เครื่อง
HP All-in-One จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังน้ัน ทานไมตองปรับแนว
ตลับหมกึพิมพอีก

วธิีการปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพิมพทีต่ิดตั้งใหม
1. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว

ขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากน้ันใหกดปุมที่ติด
กับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
ตลับหมกึพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ

2. ใสหนาท่ีมกีารพิมพคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก แลวกดปุมที่ติดกับ
OK (ตกลง) เพ่ือสแกนหนาน้ี
เมื่อปุม เปด หยุดกะพริบ การปรับตําแหนงเปนอันเสร็จสิ้น และสามารถนํา
กระดาษออกได เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

การปรบัตําแหนงตลับหมกึพมิพโดยใชซอฟตแวร 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) จะปรากฏขึ้น
2. คลิกแท็บ Device Services  (บริการอุปกรณ)
3. คลิก Align the Print Cartridges (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพออกมา
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4. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว
ขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากนั้นใหกดปุมที่ติด
กับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ

5. ใสหนาที่มีการพิมพคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก แลวกดปุมที่ติดกับ
OK (ตกลง) เพ่ือสแกนหนานี้
เมื่อปุม เปด หยุดกะพริบ การปรับตําแหนงเปนอันเสร็จสิ้น และสามารถนํา
กระดาษออกได เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ
ใชคุณสมบัตินี้เมือ่รายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริว้ หรือเสนสีขาวในแถบ
สี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมกึพิมพในคร้ังแรก หามทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดยเปลาประโยชนและอายุ
การใชงานของหัวฉีดหมกึสั้นลง

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมกึพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึง
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพที่มีปญหา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพ” ในหนา 109
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100

การทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
ทําความสะอาดแถบสัมผัสตลับหมกึพิมพ หากไดรับขอความซ้ําบนหนาจอ
คอมพิวเตอร เตือนใหตรวจสอบตลบัหมึกพิมพหลังจากทําความสะอาดหรือปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพแลว หรือไฟตรวจสอบตลับหมกึพิมพกะพริบ

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมกึพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมีอะไรติดอยูบนหนาสมัผัสตลับหมกึพิมพ แลวจึงใสตลับหมกึ
พิมพเขาไปใหม หากยังมีขอความใหตรวจสอบตลับหมกึอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั  หาม ใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพ น้ํายาเหลาน้ันอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
หรือ HP All-in-One เสียหาย
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วธิทีําความสะอาดหนาสมัผัสตลบัหมกึพมิพ
1. เปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมกึพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก

ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาท้ิงตลับ
หมึกพิมพไวนอกเคร่ือง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบบีผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HPข้ึนดานบน และใสตลับหมกึพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ” ในหนา 111
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หวัฉดีหมกึ
หากเครื่อง HP All-in-One ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มีฝุนละออง อาจมเีศษ
ผงสะสมอยูภายในเครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม พรม
หรือใยผาเมือ่เศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมกึพิมพ อาจทําใหหมกึกระจายเปนริ้ว
หรือเปนรอยเปอนในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริว้ของหมึกสามารถแกไขไดโดย
การทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมกึตามท่ีอธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก หากทานยังคงเห็น
แถบเสนและรอยเปอนอยูบนหนาท่ีพิมพหลังจากทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพเรียบรอยแลว โดยใชซอฟตแวนที่ติดต้ังกับ HP All-in-One

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกดิการอุดตัน การฉีดหมกึผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หัวฉดีหมกึ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาตลับหมกึพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
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3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาท้ิงตลับ
หมึกพิมพไวนอกเคร่ือง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. วางตลับหมกึพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. นําผายางชุบนํ้าสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชแผนยางทําความสะอาดบรเิวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมกึดังรูป

ดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวงั หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HPข้ึนดานบน และใสตลับหมกึพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ” ในหนา 108
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การขจดัหมกึออกจากผวิหนงัและเสือ้ผา
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมึกออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผวิ การขจัด

ผิวหนัง ลางบริเวณนั้นดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชนํ้าเย็นทุกครั้งในการขจัดหมึกออกจากเสื้อผา นํ้าอุน
หรือนํ้ารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเนื้อผาได

ปดเครือ่ง HP All-in-One
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP All-in-One คุณตองปดเครื่องใหถูก
ตองโดยใชปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP All-in-One ดวยการดึงปลั๊ก
ไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม
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12 รานคาผลติภณัฑหมกึพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับหมกึพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ
HP All-in-One คุณยังสามารถใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือคนหาหมายเลขการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมทั้งหมดได
คุณสามารถสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นเพ่ือสอบถามหมายเลขการสั่งซือ้
ตลับหมกึพิมพใหมที่ถูกตองสําหรับอุปกรณของคุณและสามารถซื้อตลับหมึก
พิมพได

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
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 115
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http://www.hp.com/buy/supplies


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 12
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13 การแกไขปญหาเบือ้งตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• คําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
• การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• ขอผิดพลาด

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

ปญหาดานการสือ่สารผานการเชือ่มตอ USB 

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของเครือขาย โปรดดู “การ
แกไขปญหาเบือ้งตนการติดต้ังแบบไรสาย” ในหนา 140 หากตองการทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารโดยใชการดหนวยความจํา กลอง
PictBridge หรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้งตน
เกี่ยวกับการดหนวยความจํา” ในหนา 164
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หาก HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได ใหลองทํา
ดังนี้:

• ควรตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังตลับหมกึพิมพแลว
• ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One ไมมีกระดาษติด
• ตรวจสอบวาแครตลับหมกึพิมพไมมสีิ่งใดติดอยู

เปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไปยังบริเวณแครตลับหมกึพิมพ นําสิ่งกีด
ขวางออกจากแครตลับหมกึพิมพ  ซึง่รวมถึงวัสดุหีบหอ ปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

• ตรวจสอบวาคิวการพิมพ HP All-in-One ไมไดถูกหยุดช่ัวคราว ถาใช ให
เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมเพื่อกลับสูการพิมพตอไป สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเขาถึงคิวการพิมพ โปรดดูขอมลูประกอบที่มาพรอมกับระบบ
ปฏบิัติการที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ

• ดูที่ปุม เปด ซึ่งอยูดานบนของ HP All-in-One ถาปุมไมมีไฟติดสวาง แสดง
วา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง
HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปด
เครื่อง HP All-in-One

• ตรวจเช็คสายเคเบลิ USB หากทานใชสายเคเบลิเสนเกา อาจไมให
ประสิทธิภาพการทํางานเทาที่ควร ลองตอสายเคเบลิเขากับผลิตภณัฑอื่นเพ่ือ
ดูวาสาย USB ใชงานไดหรือไม หากทานประสบปญหา อาจจําเปนตอง
เปล่ียนสายเคเบลิ USB โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหนึ่ง
ของสายเคเบลิ USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว

บท 13
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หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One แลว
เปดใหมอีกครั้ง

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

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรอืสแกนเนอร ทานอาจตองถอดสายของผลิตภัณฑ
รุนเกาออกจากเครือ่งคอมพิวเตอรกอน

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 136
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 13

ขอมลูเกี่ยวกับตลบัหมกึพมิพ
เพ่ือใหไดผลการพิมพท่ีดีที่สุด โปรดใชตลับหมกึพิมพของ HP ตลับหมึกพิมพ
แบบเติมหมึกอาจทําให HP All-in-One เสียหาย โปรดปฏิบติัตามคําแนะนําตอ

คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน 119
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ไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ HP และเพื่อใหไดคุณภาพ
งานพิมพมาตรฐาน:

• เก็บตลับหมึกพิมพที่ยังไมไดใชไวในบรรจุภณัฑจนกวาจะตองการใชงานจึง
นําออกมา

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

แลว การพยายามทําดังกลาวอาจทําใหตลับหมกึพิมพเสียหายได ใสตลับหมึก
พิมพลงใน HP All-in-One โดยทันทีหลังจากดึงเทปพลาสติกออก ถาไม
สามารถทําเชนนั้นได ใหเก็บตลับหมึกพิมพไวในที่เก็บตลับหมกึพิมพหรือ
กลองพลาสติกสุญญากาศ

• HP แนะนําใหทานอยานําตลับหมกึพิมพออกจาก HP All-in-One จนกวา
ทานจะมีตลับหมึกพิมพสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

•  ีการปด HP All-in-One จากแผงควบคุม หามปดเครื่องดวยการปดสวิตช
แผงรวมหรือดึงสายไฟออกจาก HP All-in-One ถาทานปด
HP All-in-One อยางไ มถกูตอง ตลับหมกึพิมพจะไมเลื่อนกลับไปสู
ตําแหนงที่ถูกตอง ทําใหหมกึในตลับหมึกพิมพแหง

• หามเปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพถาไมจําเปน เพราะจะทําใหตลับหมึก
พิมพสัมผัสกับอากาศ เปนการลดอายุการใชงานของตลบัหมกึพิมพนั้น

หมายเหตุ หากทานปลอยใหฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยูเปนเวลานาน
เครื่อง HP All-in-One จะปดตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันไมใหโดน
อากาศ

• ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพเมื่อสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลงอยาง
มาก

เคลด็ลบั ทานอาจสังเกตเห็นวาคุณภาพการพิมพลดลงหากตลับหมึก
พิมพไมไดใชงานเปนเวลานาน

• อยาทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมกึ
และหัวหมึกพิมพจะมอีายุการใชงานสั้นลง

• การดูแลตลับหมกึพิมพอยางระมดัระวัง การทําตลับหมกึพิมพหลน สะเทือน
หรือถืออยางไมระมัดระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหมีปญหาในการ
พิมพแบบชั่วคราว ถาคุณภาพการพิมพไมดีหลังจากติดต้ังตลับหมึกแลว ให
รอประมาณครึ่งช่ัวโมงแลวจึงใชงานตลับหมึกพิมพน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 123
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ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ
HP All-in-One ถูกออกแบบมาใหทํางานไดดีรวมกับประเภทกระดาษสวน
ใหญ ควรทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซือ้เปนจํานวนมาก ควรหาประเภท
กระดาษที่ใหผลการพิมพดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบ
มาเพื่อใหคุณภาพการพิมพทีดีที่สุด นอกจากนี้ ใหปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้:

• หามใชกระดาษที่บางเกินไป เนื้อกระดาษมัน หรือกระดาษที่ยืดงาย เพราะจะ
ทําใหปอนเขาไปในถาดปอนกระดาษอยางไมถูกตองและกอใหเกิดปญหา
กระดาษติด

• เก็บรักษาภาพถายไวในซองในถุงพลาสติกที่ปดซ้ําไดแลววางบนพื้นที่เรียบ
ในที่ ที่ระบายอากาศและไมช้ืน เมื่อทานพรอมจะพิมพแลว ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ ทานจะใชออกมา เมือ่เสร็จสิ้นการพิมพแลว ใหนํากระดาษภาพ
ถายใสคืนไวในถุงพลาสติก

• หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษ
อาจมวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษที่มวนอาจทําใหเกิด
ปญหากระดาษติด

• จับกระดาษที่ขอบเสมอ เพราะรอยนิ้วมือบนกระดาษภาพถ ายอาจทําให
คุณภาพการพิมพลดลง

• หามใชกระดาษที่มีความหยาบมาก เพราะจะทําใหพิมพภาพหรอืขอความได
ไมถูกตอง

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองเปน
กระดาษที่ชนิดและขนาดเดียวกนั

• จดัเก็บภาพถายที่พิมพออกมาไวใตกระจกหรือในอลับั้มเพื่อปองกันไมให
หมกึซึมออกมาเพราะความชื้นสูง ใชกระดาษภาพถาย HP Premium Plus
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุด

การแกปญหากระดาษตดิ
ถาเครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง

ถากระดาษท่ีติดไมอยูในลูกกลิ้งดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานหนา
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วธินีํากระดาษติดออกจากฝาปดดานหลงั
1. กดแท็บดานซายของฝาปดดานหลังเพื่อปลดฝา ยกฝาออกโดยดึงออกจาก

เครื่อง HP All-in-One

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ประกอบฝาปดดานหลัง คอยๆ ดันฝาไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
4. กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ือดําเนินการตอ

วธินีํากระดาษทีต่ดิออกจากฝาหนาของเครือ่ง
1. หากจําเปน ใหดึงถาดปอนกระดาษลงเพื่อเปด จากนั้น เล่ือนฝาครอบตลับ

หมึกพิมพลง

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่ทานนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนํา
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น
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3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4. กดปุม เริม่ทาํสาํเนาขาวดํา เพ่ือเริ่มงานปจจุบนัตอ

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับตลบัหมกึพมิพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมกึพิมพ ใหปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

การแกไขปญหาเบือ้งตนของตลบัหมกึพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพน

หมกึหรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับแถบ
สีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปพลาสติกใสออกเรียบรอยแลว หากยังมเีทป
พลาสติกหุมหัวพนหมกึไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก ตองแนใจวาคุณไมไดดึงเทปสีทองแดงท่ีมแีถบหนาสัมผัสไฟฟาออก

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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2. ใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ ดัน
ตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาท่ีดังคลิก

3. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการถอดตลับหมกึพิมพสามสีทาง
ซายมอื

4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อใหทราบแนชัด
วามปีญหาท่ีตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานนี้ประกอบดวยขอมลูที่มปีระโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของทาน
รวมทั้งขอมลูเกี่ยวกับสถานะ

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมกึ
พิมพ

6. หากยังแกปญหาไมได ใหทําความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับหมึกพิมพ
7. หากทานยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพ

ใดที่กําลังมปีญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว

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
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วธิีการพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กดปุม ยกเลกิ คางไวแลวกดปุม เริม่ทาํสาํเนาสี

เคร่ืองHP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึง่อาจระบุสาเหตุ
ของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการทดสอบหมกึพิมพในรายงานแสดง
อยูดานลางนี้

3. ตรวจใหแนใจวารูปแบบการทดสอบแสดงเสนประและแถบเสนสีที่สมบรูณ
• ถามเีสนแตกเปนริ้วหลายๆ เสน อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมึกมปีญหา

ทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
• ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหา

กับตลับหมึกพิมพสีดําในชองเสียบดานขวา
• ถาแถบสีใดแถบสีหนึ่งหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวา

เกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย
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การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพกอนแลวจึง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

วธิทีําความสะอาดหนาสมัผัสตลบัหมกึพมิพ
1. เปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมกึพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก

ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาท้ิงตลับ
หมึกพิมพไวนอกเคร่ือง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบบีผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
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7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ
หมกึพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HPข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปล๊ักไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
ตลับหมกึพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One จะไม
ปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทําให HP All-in-One
เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมกึพิมพเองในขณะที่ตลับหมกึพิมพยัง
ไมหยุดเคลื่อนที่

2. ตรวจสอบใหแนใจวา ทานไดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter
หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษแลว
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3. เปดฝาครอบชองใสตลับหมกึพิมพ
ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One

4. รอจนกระทั่งแครตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบทางซาย
หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมกึพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

5. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองใสในลักษณะเขาหาตัว
6. หากคุณกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย ให

เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในที่เก็บตลับหมกึพิมพ หรือกลองพลาสติก
สุญญากาศ
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7. นําตลับหมกึพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวงั หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพนหมกึ นอกจากนี้ หาม
ติดเทปบนตลับหมึกพิมพใหม เพราะการกระทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการ
อุดตัน การพนหมึกผิดพลาด และการเชื่อมตอระบบไฟฟาเกิดการขัดของ

8. จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HPข้ึนดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
ใหมลงไปในชองใสตลับหมกึพิมพท่ีวางอยู ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึ
พิมพเขาไปจนล็อคเขาท่ีดี
หากคุณใสตลับหมกึพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทาง
ซาย
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หากคุณใสตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมกึพิมพภาพถาย ใหเลื่อนตลับหมึก
พิมพลงในชองเสียบทางขวา

9. ปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพ

ถาคุณติดต้ังตลับหมกึพิมพตลับใหม HP All-in-One จะพิมพหนาปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพ

10. เมื่อมขีอความแจงเตือน ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาสีขาว
ลงในถาดปอนกระดาษแลว จากนั้นใหกดปุมที่ติดกับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

11. ใสหนาที่มีการพิมพคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก แลวกดปุมที่ติดกับ
OK (ตกลง) เพ่ือสแกนหนานี้
เมื่อปุม เปด หยุดกะพริบ การปรับตําแหนงเปนอันเสร็จสิ้น และสามารถนํา
กระดาษออกได เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

ไฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดระบบและปญหาในการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดจากไฟล Readme
ทานสามารถเขาถึงไฟล Readme ไดโดยการคลิก Start (เร่ิมตน) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP
เลือก Photosmart C4380 All-in-One series แลวคลิก Readme

บท 13

130 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



ทานสามารถไปยังไฟล Readme ไดโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนซึ่งอยูใน
โฟลเดอรบนสดุในซีดีรอมซอฟตแวร HP All-in-One

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

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

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เคร่ือง HP All-in-One ไมทํางาน
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมปีญหาในการใช HP All-in-One รวม

กับคอมพิวเตอร

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

อะแดปเตอรอยางแนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับท่ีตอสายดิน
ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับท่ีตอสายดิน

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

• ตรวจสอบตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมไีฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับที่มีสวิตช ใหตรวจดูวา
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

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

ขอควรระวงั ถา HP All-in-One ยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามี
ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ใหถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากเตา
รับ และติดตอ HP โปรดไปที่: www.hp.com/support ถาพรอม ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาค จากนั้นใหคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

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

สาเหตุ: มกีารเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เช่ือมตอสาย USB กอนที่จะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
วธิแีกไข: กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเคร่ือง
HP All-in-One กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One
ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาที่ดาน
หลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One
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วธิกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการตดิตัง้ซอฟตแวร
อานสวนน้ีเพ่ือแกไขปญหาทีอ่าจพบในการติดต้ังซอรฟแวร HP All-in-One
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมีอะไรเกิด

ข้ึน
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นตํ่าปรากฏขึ้น
• มเีครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• 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
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มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชือ่มตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบวุาเช่ือมตอ USB
ไดเสร็จสมบรูณ เคร่ืองหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ USB ลมเหลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบวา HP All-in-One เปดอยู แลวลองเช่ือมตอ USB
อีกครั้ง

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

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตอใหมอีกครั้ง หากยังใชงานไม
ได ใหทําข้ันตอนตอไป

4. ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบลิ USB ไวอยางถูกตอง ดังน้ี:
• ถอดสาย USB และเสียบใหมอีกครั้ง หรือลองเสียบสาย USB ลงใน

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

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 136
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ปรากฏขอความวามขีอผดิพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึน้

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

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

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 136

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
C4380 All-in-One series แลัวคลิก Product Registration (การลง
ทะเบียนผลิตภณัฑ)

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมือ่ทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One

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

ตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบรูณ

2. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมตน) Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Photosmart
C4380 All-in-One series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)
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3. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

5. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

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

6. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ใน
ไดรฟซดีีรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา
จอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมอืการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ
HP All-in-One

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

8. กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

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 All-in-One Driver Software (ซอฟตแวร
HP Photosmart All-in-One) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยน
แปลง/เอาออก)
ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

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

6. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
คุณแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการติดต้ัง
ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่3

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

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

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

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

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

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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

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

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมอื

การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

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

การแกไขปญหาเบื้องตนการติดตัง้แบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถงึปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย ตรวจสอบขอ
ความแสดงขอผิดพลาดเฉพาะจากจอแสดงผลของเครื่อง

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ระหวางการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณจะไมเห็น SSID (ช่ือเครือขาย)

ปรากฏขึ้น
• สัญญาณออน
• ไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายระหวางการติดต้ังได
• กุญแจ WEP ไมถูกตองระหวางการติดต้ังไรสาย
• วลีผานไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง

ระหวางการตั้งคาเครอืขายไรสาย คุณจะไมเหน็ SSID (ชื่อเครอืขาย) ปรากฏ
ขึน้

สาเหตุ: เราเตอรไรสายไมไดสงสัญญาณชื่อเครือขาย (SSID) เพราะตัว
เลือก Broadcast SSID (สงสัญญาณ SSID) ถูกปดอยู
วธิแีกไข: เขาสู Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว)
ของเราเตอร และเปดตัวเลือก Broadcast SSID (สงสัญญาณ SSID)
โปรดอานขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเขาถึงเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตัวและตรวจ
สอบการตั้งคาสงสัญญาณ SSID ในคูมอืที่มาพรอมกับเราเตอรไรสาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 21

สาเหตุ: เราเตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ)
อยูหางจาก HP All-in-One เกินไป หรือมีสิ่งรบกวน

วธิแีกไข: ในการสรางสัญญาณที่ดีระหวางเครื่อง HP All-in-One และเรา
เตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) คุณ
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อาจตองลองทดสอบดูเล็กนอย สมมติวาอุปกรณทํางานถูกตอง ใหลองทําตาม
สิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• หากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเครื่อง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
• หากมวีัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสือโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหนําสิ่งกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเคร่ือง
HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรหรือเราเตอรไรสาย

• หากมโีทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ปลอยสัญญาณ
วิทยุความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวให
ไกลออกไปเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ให
ยายออกหางจากผนัง

สาเหตุ: ช่ือเครือขาย (SSID) ของคุณอาจอยูดานลางของรายชื่อ SSID ที่
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณติดต้ัง HP All-in-One บนเครอืขายไรสาย
วธิแีกไข: กด  เพ่ือเลื่อนไปยังดานลางของรายการรายการประเภทโครง
สรางพื้นฐานจะมรีายชื่อยูอนัดับตนๆ แลวจึงตามดวยรายการประเภทเฉพาะ
อยาง

สญัญาณออน

สาเหตุ: HP All-in-One อยูหางจากเราเตอรไรสายมากเกินไป หรือมีสิ่ง
รบกวน

วธิแีกไข: ในการสรางสัญญาณท่ีดีระหวางเคร่ือง HP All-in-One และเรา
เตอรไรสาย คุณอาจตองลองทดสอบดูเล็กนอย สมมติวาอุปกรณทํางานถูก
ตอง ใหลองทําตามสิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• หากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเครื่อง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
• หากมวีัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสือโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหนําสิ่งกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเคร่ือง
HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรหรือเราเตอรไรสาย
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• หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีปลอยสัญญาณ
วิทยุความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวให
ไกลออกไปเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ให
ยายออกหางจากผนัง

ไมสามารถเชื่อมตอกบัเครอืขายระหวางการติดตั้งได

สาเหตุ: อุปกรณเครื่องนี้ไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขาย เชน เราเตอรไรสายสําหรับ
เครือขายโครงสรางพื้นฐาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเครือขายเฉพาะ
กิจ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการเปดเราเตอรไรสาย โปรดดูขอมูล
ประกอบที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายของคุณ

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดรับสัญญาณ
วธิแีกไข: ยายเราเตอรไรสายและเครื่อง HP All-in-One เขามาใกลกัน
ตอจากนั้น รันกระบวนการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 20

สาเหตุ: หากคุณใสช่ือเครือขาย (SSID) ดวยตัวเอง คุณอาจใสไมถูกตอง
วธิแีกไข: รันกระบวนการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และใสช่ือเครือขาย
(SSID) ของคุณอยางระมดัระวัง โปรดจําไววา SSID คํานึงถึงตัวอักษร
พิมพใหญและเล็กดวย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 21

สาเหตุ: การตั้งคาสําหรับการกรองสัญญาณ MAC แอดเดรสอาจเปดใช
งานบนเราเตอรไรสายของคุณ

วธิแีกไข: ปดใชงานการกรองสัญญาณ MAC แอดเดรสบนเราเตอรไรสาย
จนกวา HP All-in-One จะเช่ือมตอกับเครือขายของคุณเปนผลสําเรจ็ หาก
คุณเปดใชงานการกรองสัญญาณ MAC แอดเดรสอีกคร้ังบนเราเตอรไรสาย
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ตองแนใจวา MAC แอดเดรสของ HP All-in-One อยูในรายชื่อ MAC
แอดเดรสที่ยอมรับ

กญุแจ WEP ไมถกูตองระหวางการตดิต้ังไรสาย
สาเหตุ: หากคุณใชการรักษาความปลอดภัย WEP คุณอาจใสกุญแจ
WEP ไมถูกตองระหวางกระบวนการติดต้ังไรสาย
วธิแีกไข: ระหวางกระบวนการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสกุญแจ WEP
ไมถูกตอง เราเตอรไรสายบางตัวจะมกีุญแจ WEP มากถึง 4 ตัว
HP All-in-One จะใชกุญแจ WEP ตัวแรก (ซึง่เราเตอรไรสายเลอืกใหเปน
กุญแจ WEP ที่เปนคาเริ่มตน) รนักระบวนการติดต้ังไรสายและตองแนใจวา
ใชกุญแจ WEP ตัวแรกท่ีใหโดยเราเตอรไรสาย ใสกุญแจ WEP ใหถูกตอง
ตามที่ปรากฏในการตั้งคาเราเตอรไรสาย กุญแจ WEP ตองคํานึงถึงตัว
อักษรพิมพใหญและเล็กดวย

หากคุณไมรูกุญแจ WEP โปรดอานขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเขาถึงเว็บ
เซริฟเวอรแบบฝงตัวของเราเตอรในขอมูลประกอบที่มาพรอมกับเราเตอร
ไรสายของคุณ คุณสามารถหากุญแจ WEP ไดจากการล็อกออนเขาสูเวบ็
เซริฟเวอรแบบฝงตัวโดยใชคอมพิวเตอรบนเครือขายไรสาย

วลผีานไมถกูตองระหวางการตดิตัง้แบบไรสาย

สาเหตุ: ระหวางกระบวนการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสวลีผาน WPA
ไมถูกตอง

วธิแีกไข: รันกระบวนการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และใสวลีผานที่ถูก
ตอง วลีผานตองคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะปองกัน
ไมให HP All-in-One เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวจึงรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ ใหปดไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือ
โปรแกรมปองกันสปายแวรช่ัวคราว แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-One ใหม คุณสามารถเปดใชงานไฟรวอลล โปรแกรมปองกัน
ไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไ ดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังเสร็จ
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สิ้นแลว หากคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือ
ปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

หากหนาจอยังปรากฏขึ้นมา ลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
รีบตูคอมพิวเตอรของคุณ และปดใชงานไฟรวอลลกอนจะติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-One ใหมอีกครั้ง คุณสามารถเปดใชงานโปรแกรมไฟ
รวอลลไ ดอีกคร้ังหลังจากการติดต้ังเสร็จส้ินแลว หากคุณยังคงเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้น
ปรากฏขึ้นมาเสมอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-One เขาถึงคอมพิวเตอรของทาน
วธิแีกไข: ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของ HP All-in-One จะถูกจํากัดระหวาง
การใช VPN

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

การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพิมพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดนี้และ
ปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับหมกึพิมพของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสําหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ”
ในหนา 54 และ “เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 38

• สั่งพิมพและประเมนิผลการทดสอบเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 97
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ถาผลการทดสอบเครื่องแสดงวามขีอบกพรอง ใหปฏบิัติดังตอไปนี้:
• ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด

ดู “การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ” ในหนา 108
• ถางานพิมพมบีรรทัดหายไป ใหทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึ
พิมพ” ในหนา 109

• เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู “การเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ” ในหนา 100

• ถาผลการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมีปญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุอื่นๆ
เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

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

หมกึพิมพเลอะหรอืเปอน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใหใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวามีปญหากับตลับหมึก
พิมพหรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมกึพิมพ
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลกับตลับหมกึพิมพจนเกินไปในระหวางพิมพ

วธิแีกไข: ถากระดาษอยูใกลกบัตลับหมกึพิมพจนเกินไปในระหวางพิมพ
หมึกพิมพอาจเปอนเลอะ หมกึพิมพอาจเลอะเมือ่กระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือ
หนาเกินไป เชนซองจดหมาย แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบ
และไมยับยนจนเกินไป

หมกึพมิพกระจายตัวไมทัว่ขอความหรอืภาพ

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพหรือหมึกพิมพอาจหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษที่ใชพิมพไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษ
ที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ HP All-in-One จะตรวจจับประเภทกระดาษ
สําหรับกระดาษธรรมดาและกระดาษภาพถายโดยอัตโนมัติ ถาคุณกําลัง
พิมพบนกระดาษประเภทอื่น เชน ฉลาก หรือแผนใส ใหตรวจสอบวาคุณได
เลือกประเภทกระดาษถูกตองแลวในซอฟตแวร HP Photosmart
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54
• “การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพสําเนาหรือการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ัง
คาไวตํ่าเกินไป
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วธิแีกไข: ตรวจสอบคาคุณภาพ ใชคาคุณภาพที่สูงข้ึนเพ่ือเพิ่มปริมาณ
หมกึที่ใชในการพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 55
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 91

ตดัขอความไมเทากัน

สาเหตุ: แบบอักษรเปนขนาดที่กําหนดเอง

วธิแีกไข: ซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันบางชนิดจะมีแบบอักษรที่กําหนดเองซึ่ง
จะมขีอบขรุขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา นอกจากนี้ ถาทานตองการพิมพ
ขอความแบบบติแม็พ ขอบของขอความอาจขุรขระเมือ่ขยายหรือพิมพออก
มา

ใชอักษรชนิด OpenType หรือ TrueType เพ่ือใหแนใจวา
HP All-in-One จะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เมื่อเลือก
แบบอักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType

งานพิมพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ิดสวนซึง่อยูใกลกบัทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพของทานมเีมด็สีสีฟา เทา หรือ น้ําตาลจางๆ อยูที่ดานลางของ
ภาพ

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 All-in-One หรือ
ซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันอืน่เพ่ือหมุนภาพ 180 องศา เพ่ือใหเมด็สีสีฟา เทา
หรือน้ําตาลจางๆ ในภาพของคุณไมถูกพิมพออกมาที่ดานลางของหน า
พิมพภาพโดยใชการพิมพหกสี หากตองการทําเชนนั้น ใหติดต้ังตลับหมกึ
พิมพภาพถายแทนที่ตลับหมกึพิมพสีดํา เมือ่ติดต้ังตลับหมึกพิมพสีและตลับ
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หมึกพิมพภาพถายแลว ทานจะมรีะบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพที่ออกมามี
คุณภาพดีข้ึน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 121
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 123

สซีมึเขาหากนับนงานพิมพ

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพหรอืคาคุณภาพสําเนาถกูต้ังไวสูงเกินกวา
ประเภทกระดาษที่ใสใน HP All-in-One
วธิแีกไข: ตรวจสอบคาคุณภาพ ใชคาคุณภาพทีตํ่าลงเพื่อลดปริมาณหมึกที่
ใชในการพิมพหรือทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 55
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 91

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใหใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 121

สาเหตุ: ทานอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง เชน ถาคุณใสกระดาษภาพ
ถายแบบมนัวาว ใหใสกระดาษดานท่ีมนัวาวคว่ําลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหทานใชตลับหมกึพิมพของแทของ HP ตลับ
หมึกพิมพของแทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้ง
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กับเครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหทานผลิตผลงานที่มคุีณภาพไดอยาง
งายดาย

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเมือ่เครื่องไมทํา
งานหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชหมกึท่ีมใิชของ HP จะ
ไมอยูภายใตการรับประกัน

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: พิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวามีปญหากับตลับหมึก
พิมพหรือไม หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

เอกสารทีพ่ิมพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน

สาเหตุ: ปอนกระดาษหรือใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาคุณใสกระดาษอยางถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 37

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพสําเนาหรอืการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ัง
คาไวตํ่าเกินไป

วธิแีกไข: ตรวจสอบคาคุณภาพ ใชคาคุณภาพที่สูงข้ึนเพ่ือเพิ่มปริมาณ
หมกึที่ใชในการพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 55
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 91

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพสามสีหรือตลับหมกึพิมพภาพถายถูกกระแทกใน
ระหวางการติดต้ัง
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วธิแีกไข: รอสักครึ่งช่ัวโมงจึงคอยใชงานตลับหมกึพิมพ

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพหรือหมึกพิมพอาจหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมกึพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: อาจมเีสนใยหรือฝุนเกาะติดบริเวณหัวฉีดหมึกในตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: การตรวจสอบตลับหมกึพิมพ ถาดูเหมอืนจะมเีสนใยหรือฝุน
เกาะบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก ใหทําความสะอาดหัวฉีดหมึกของตลับหมึก
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ” ในหนา 111

เอกสารทีพ่มิพออกมามสีซีดีจางเกนิไปหรอืหมนเกนิไป

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพหรือหมึกพิมพอาจหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: คาคุณภาพการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ังไวในระดับตํ่า
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วธิแีกไข: การตรวจสอบคาคุณภาพ ใชคาคุณภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพิ่มปริมาณ
หมกึที่ใชในการพิมพ

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ถากระดาษที่ทานใชมเีสนใยมากเกินไป หมกึพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 38

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเภทกระดาษใหตรงกับประเภทกระดาษ
ที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ HP All-in-One จะตรวจจับประเภทกระดาษ
สําหรับกระดาษธรรมดาและกระดาษภาพถายโดยอัตโนมัติ ถาคุณกําลัง
พิมพบนกระดาษประเภทอื่น เชน ฉลาก หรือแผนใส ใหตรวจสอบวาคุณได
เลือกประเภทกระดาษถูกตองแลวในซอฟตแวร HP Photosmart
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54

สาเหตุ: การทําสําเนารูปภาพคุณภาพต่ําเชนภาพจากหนังสือพิมพ จะทําให
มีเสนแถบ รอยแตก เสนร้ิวอยูบนสําเนาของทาน เหลานี้เรียกวารูปแบบมวัร
(moiré pattern)
วธิแีกไข: หากตองการลบรูปแบบมวัร ใหลองนําแผนพลาสติกหนึ่งแผน
หรือมากกวาวางบนกระจก จากนั้นจึงวางตนฉบบัโดยคว่ําหนาลงท่ีดานบน
ของแผนรองน้ี

สาเหตุ: อาจมีฝุนติดอยูบนกระจกหรือท่ีดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึง่อาจ
ทําใหคุณภาพการพิมพลดลงและทําใหเครื่องประมวลผลชา

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและดานหลังจากฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 96
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 96
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เอกสารทีพ่มิพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลอืน

สาเหตุ: กระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษเขาไมเหมาะสําหรับ
HP All-in-One
วธิแีกไข: ถากระดาษที่ทานใชมเีสนใยมากเกินไป หมึกพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 121

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษที่ใชพิมพไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษใ หตรงกับประเภทกระดาษ
ที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ HP All-in-One จะตรวจจับประเภทกระดาษ
สําหรับกระดาษธรรมดาและกระดาษภาพถายโดยอัตโนมัติ ถาคุณกําลัง
พิมพบนกระดาษประเภทอื่น เชน ฉลาก หรือแผนใส ใหตรวจสอบวาคุณได
เลือกประเภทกระดาษถูกตองแลวในซอฟตแวร HP Photosmart
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพสําเนาหรือการพิมพใน HP All-in-One ถูกต้ัง
คาไวตํ่าเกินไป

วธิแีกไข: การตรวจสอบคาคุณภาพ ใชคาคุณภาพที่สูงข้ึนเพ่ือเพิ่มปริมาณ
หมึกที่ใชในการพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 55
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 91

สาเหตุ: ทานอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง เชน ถาคุณใสกระดาษภาพ
ถายแบบมนัวาว ใหใสกระดาษดานท่ีมนัวาวคว่ําลง

เอกสารทีพ่มิพมลีกัษณะเปนริว้แนวตัง้

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
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วธิแีกไข: ถากระดาษที่ทานใชมเีสนใยมากเกินไป หมกึพิมพที่ใชโดย
HP All-in-One อาจไมกระจายเต็มพื้นที่กระดาษ ใหใช HP Premium
Papers หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 121

เอกสารทีพ่ิมพออกมามลีกัษณะเอยีงหรอืบดิเบีย้ว

สาเหตุ: ปอนกระดาษหรือใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใสกระดาษไดอยางถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

สาเหตุ: มกีระดาษมากกวาหน่ึงประเภทใสอยูในถาดปอนกระดาษเขา

วธิแีกไข: ใหปอนกระดาษประเภทเดียวกันตอครั้งเทานั้น

สาเหตุ: ฝาดานหลังอาจติดต้ังไมแนนหนา

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาฝาดานหลังติดต้ังอยางแนนหนา

ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลือ
อยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษเพิ่มในถาดปอนกระดาษ หากมกีระดาษอยูใน
ถาดปอนแลว ใหนํากระดาษออก เคาะปกกระดาษใหมใหขอบเสมอกัน แลว
ปอนกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการพิมพงานตอ กด
เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ บนแผงควบคุมของ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพมิพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• การพิมพแบบไมมขีอบจะใหผลที่ไมคาดคิด
• HP All-in-One ไมตอบสนอง
• HP All-in-One พิมพอักขระที่ไมมีความหมาย
• เครื่องไมทํางานเมือ่พยายามพิมพ
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• ขอความหรือภาพถูกตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ
• มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• หมกึพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมื่อพิมพภาพถาย

ซองจดหมายพมิพไมถกูตอง

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ ใสปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

การพมิพแบบไมมขีอบจะใหผลทีไ่มคาดคดิ

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมีขอบจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ไมใช
ของ HP จะใหผลที่ไมเปนไปตามคาด
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วธิแีกไข: ลองพิมพภาพจากซอฟตวแวรประมวลผลภาพถายท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ นํา
วัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปด HP All-in-One อีกครั้ง

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

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

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117

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

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

สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพเปล่ียนไป
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วธิแีกไข: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพอาจเปลี่ยนเปน ออฟไลน หรือ
หยุดพมิพ

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

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

สาเหตุ: งานพิมพที่ถูกลบทิ้งยังคงอยูในคิว

วธิแีกไข: งานพิมพอาจยังอยูในคิวหลังจากที่ถูกยกเลิกไปแลว งานพิมพที่
ถูกยกเลิกอาจทําใหคิวมีปญหาและทําใหไมสามารถพิมพงานถัดไปได

จากคอมพิวเตอร ใหเปดโฟลเดอรเครือ่งพิมพและดูวางานที่ถูกยกเลิกยังอยู
ในคิวการพิมพหรือไม พยายามลบงานออกจากคิว ถางานพิมพยังคางอยูใน
คิว ใหลองทําสิ่งหน่ึงส่ิงใดตอไปนี้

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

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

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

สาเหตุ: เอกสารมขีอเสียหาย

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอ็พพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
สามารถพิมพเอกสารได ใหพยายามสั่งพิมพเอกสารเวอรชันท่ีบันทึกไวกอน
หนาท่ีไมมขีอผิดพลาด

เครือ่งไมทาํงานเมือ่พยายามพิมพ

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

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

สาเหตุ: HP All-in-One ไมใชเครื่องพิมพที่เลือกไว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ได
เลือกไวในแอ็พพลิเคชันซอฟตแวร

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

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือมตอกับ
HP All-in-One และคอมพิวเตอรอยางแนนหนาตามที่แสดงดานลางนี้
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ถาการเชื่อมตอเสถียรดี แตยังไมมสีิ่งใดพิมพออกมาหลังจากท่ีทานไดสงงาน
พิมพไปยัง HP All-in-One เปนเวลาหลายนาทีแลว ใหตรวจสอบสถานะ
ของ HP All-in-One ในซอฟตแวร HP Photosmart คลิก Status
(สถานะ)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ นํา
วัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปด HP All-in-One อีกครั้ง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่อง HP All-in-One จะทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูก
จัดเรียงไว สวนลางของตั้งกระดาษ

วธิแีกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลําดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลําดับที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน” ในหนา 70
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ไมไดพิมพขอบออกมาตามทีค่าดไว

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วธิแีกไข: การตรวจสอบระยะขอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ีการ
พิมพของ HP All-in-One

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

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

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

สาเหตุ: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตที่ทานกําลัง
พิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาทานไดเลือกคาขนาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับ
โปรเจ็กต ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษขนาดถกูตองอยูในถาดปอน
กระดาษ

สาเหตุ: ต้ัวกั้นกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: นําต้ังกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 37

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมอื

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 46

ขอความหรอืภาพถกูตัดออกตรงสวนขอบกระดาษ

สาเหตุ: ระยะขอบท่ีกําหนดไวในซอฟตแวรแอพพลิเคชันไมถูกตอง

วธิแีกไข:

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

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

3. ยกเลิกงานพิมพหากมรีะยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของ HP All-in-One

สาเหตุ: ขนาดเอกสารที่ทานกําลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่ทานกําลงัพิมพพอดีกับขนาด
กระดาษที่ HP All-in-One สนับสนุน

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

4. ยกเลิกงานพิมพหากรูปภาพไมพอดีกับพื้นท่ีในการพิมพของหนา

เคลด็ลบั โปรแกรมซอฟตแวรประยุกตบางตัว ชวยใหทานกําหนดขนาด
ของเอกสารใหเหมาะสมกับขนาดของกระดาษที่เลือกไวในขณะนั้น ทาน
ยงัสามารถกําหนดขนาดของเอกสารจากกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ) สําหรับการพิมพไดอีกดวย

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: ถาปอนกระดาษผิด อาจทําใหบางสวนของเอกสารถูกตัดออกไป

นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวจึงใสกระดาษเขาไปใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: ถาคุณกําลังพิมพขอความสีดํา และมหีนาวางออกมาจาก
HP All-in-One แสดงวาตลับหมึกพิมพสีดําอาจไมมหีมกึ
วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมึกพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: เอกสารที่กําลังพิมพมหีนาวาง

วธิแีกไข: ใหเ ปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนา
หรือบรรทัดสุดทายในเอกสารออก

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 42

สาเหตุ: เทปพลาสติกสําหรับหุมถูกดึงออกจากตลับหมกึพิมพไปเพียงบาง
สวน

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

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

หมกึพิมพพนกระจายอยูดานใน HP All-in-One เมือ่พมิพภาพถาย
สาเหตุ: คาการพิมพแบบไมมีขอบตองการใหใสกระดาษภาพถายลงใน
ถาดปอนกระดาษ ทานกําลังใชกระดาษผิดประเภท
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วธิแีกไข: แนใจวาทานไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษปอนกอน
จะพิมพงานพิมพแบบไมมขีอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• HP All-in-One ไมอานการดหนวยความจํา
• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจํากําลังกะพริบ
• ไฟสถานะเปดกะพริบเมือ่ใสการดหนวยความจํา
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําไมสามารถโอนถายไปยังคอมพิวเตอร

ได
• การดหนวยความจําไมสามารถใชได
• ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย
• ผูใชรายอื่นบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําของฉันได
• ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวา

พาธและชื่อไฟลถูกตอง

การดหนวยความจาํไมสามารถใชงานไดกบักลองดิจติอล

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

HP All-in-One ไมอานการดหนวยความจาํ
สาเหตุ: การดถูกเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: พลิกการดหนวยความจําเพื่อใหปายหงายขึ้น และหนาสัมผัสหัน
ไปทาง HP All-in-One จากน้ันจึงดันการดเขาไปในชองเสียบท่ีถูกตอง จน
กระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมทํางานและไฟ
สัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการดหนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น
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หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

สาเหตุ: ใสการดไมเขาที่

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวใน HP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมทํางานและไฟ
สัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

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

ถาเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ไฟภาพถาย (ใกลชองเสียบ
การดหนวยความจํา) จะไมกะพริบ และขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอร ดึงการดหนวยความจําเสริมออกเพื่อแกไขปญหา

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ทีแ่จงทานวาภาพในหนวยความจํามีขอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายทีอ่ยูติดกบัชองเสยีบการดหนวยความจาํกาํลงักะพริบ

สาเหตุ: HP All-in-One กําลังอานการดหนวยความจํา
วธิแีกไข: โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีไฟภาพถาย
กะพริบ สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลังใชงานการด
หนวยความจํา รอจนกระทั่งไฟแสดงติดสวางคางไว การนําการดหนวย
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ความจําออกในขณะท่ีกําลังถูกใชงานอาจทําใหขอมูลในการดเสียหาย หรือ
ทําให HP All-in-One และการดชํารุดเสียหาย

ไฟสถานะเปดกะพริบเมื่อใสการดหนวยความจํา

สาเหตุ: HP All-in-One ตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวยความ
จํา

วธิแีกไข: นําการดหนวยความจําออก แลวใสใหมอีกครั้ง คุณอาจเสียบ
การดหนวยความจําไมถูกตอง พลิกการดหนวยความจําเพื่อใหปายหันหงาย
ข้ึน และหนาสัมผัสหันไปทางดาน HP All-in-One จากนั้น จึงดันการดไป
เขาไปในชองเสียบที่เหมาะสม จนกระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจําอาจเสีย

สาเหตุ: ทานเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอนั

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําอันใดอนัหนึ่งออก เสียบการดหนวย
ความจําครัง้ละหนึ่งอนัเทานั้น

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํไมสามารถโอนถายไปยงัคอมพิวเตอรได

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

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

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

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มใีหในคูมือ

การติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู
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วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

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

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

การดหนวยความจําไมสามารถใชได

สาเหตุ: ถามีขอความนี้ปรากฏขึ้นบนหนาจอ แสดงวาผูใชรายอื่นกําลังเขา
ใชงานการดหนวยความจําผานเครือขาย ผูใชรายอืน่ที่พยายามใชการด
หนวยความจําเดียวกันอาจเห็นขอความแสดงขอผิดพลาดในการอาน/เขียน
การดหนวยความจําอาจไมปรากฏขึ้นในรายการไดรฟเครือขายท่ีใชงาน
รวมกัน ตามที่คาดหวัง นอกจากนั้น ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณดวยสาย USB คอมพิวเตอรอาจใชงานการดหนวย
ความจํา ซึ่งทําใหไมสามารถเขาใชงาน HP All-in-One ได
วธิแีกไข: ใหรอจนกระทั่งผูใชรายอื่นเสร็จสิน้การใชงานการดหนวยความ
จํา
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ชือ่ไฟลปรากฏเปนขอความทีไ่มมคีวามหมาย

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

วธิแีกไข: ถาช่ือไฟลถูกสรางดวย Unicode โดยแอพพลิเคชันอื่น ช่ือไฟล
น้ันจะแสดงผลเปนอักขระแบบอาบิททรารี

ผูใชรายอืน่บนเครอืขายสามารถเขาถงึการดหนวยความจาํของฉนัได

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตท่ัวไป (CIFS) ใน
HP All-in-One ไมรองรับการพิสูจนตัวตน นี่คือขอจํากัดของเซริฟเวอร
CIFS
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําใน
HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย ซึ่งจะทําใหทานสามารถ
อานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการดหนวยความจําในเครื่อง
HP All-in-One ได เซริฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไดรฟของเครือขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจํา
แลว ทานยังสามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมลูอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ผูใชรายอื่นบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําได

ขอความแสดงขอผดิพลาด ไมพบไฟลหรอืรายการ ตรวจสอบใหแนใจวาพาธ
และชือ่ไฟลถกูตอง

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตท่ัวไป (CIFS) ใน
HP All-in-One ไมทํางาน
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําใน
HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย ซึ่งจะทําใหทานสามารถ
อานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการดหนวยความจําในเครื่อง

บท 13

168 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน



HP All-in-One ได เซริฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไดรฟของเครือขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจํา
แลว ทานยังสามารถสรางโฟลเดอรและเก็บขอมูลอ่ืนๆ ได

วธิแีกไข: ลองทํางานของคุณใหมภายหลัง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• การสแกนหยุดชะงกั
• การสแกนลมเหลว
• การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจําคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป
• คุณลักษณะการสแกนไมทํางาน

การสแกนหยดุชะงกั

สาเหตุ: หนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรอาจเหลือนอย

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง ปดเครื่อง
คอมพิวเตอรแลวเปดอีกครั้ง

ถาวิธีนี้ไมไดผล ใหลองเปลี่ยนการสแกนเปนความละเอียดที่ตํ่าลงใน
ซอฟตแวร

การสแกนลมเหลว

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดคอมพิวเตอร

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One ดวยสายเคเบิล
USB
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วธิแีกไข: เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One ดวยสาย
เคเบลิ USB มาตรฐาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP Photosmart อาจยังไมไดรับการติดต้ัง
วธิแีกไข: ใหใสแผนซีดีการติดต้ัง HP Photosmart และติดต้ังซอฟตแวร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง

สาเหตุ: ไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart แลว แตไมทํางาน

วธิแีกไข: เริ่มใชงานซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับ HP All-in-One และ
ลองสแกนใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ เมือ่ตองการตรวจสอบวาซอฟตแวรกําลังทํางานหรือไม ให
คลิกขวาบนไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเท
รยทางดานขวาของทาสกบารของ Windows เลือกอุปกรณในรายการ
แลวคลิก Display Status (แสดงสถานะ)

การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจาํคอมพิวเตอรไมเพียงพอ

สาเหตุ: มีแอ็พพลิเคชันท่ีกําลังทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานมาก
เกินไป

วธิแีกไข: ควรปดแอ็พพลิเคชันที่ไมไดใชงานทั้งหมด รวมทั้งแอ็พพลิ
เคชันที่ทํางานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบ
ไวรัสดวย หากทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใช
งานใหมเมือ่การสแกนเสร็จสิ้นแลว

หากเกิดปญหานี้ข้ึนบอยคร้ัง หรือหากทานประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จําในขณะใชงานแอ็พพลิเคชันอื่น ทานอาจจําเปนตองเพิ่มหนวยความจําให
กับเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูคูมอืผูใชงานท่ีมี
มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไม ถูกตอง
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วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

รปูภาพที่สแกนมกีารครอบตดัไมถกูตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรถูกต้ังคาใหครอบตัดรูปที่สแกนแลวโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: คุณสมบัติการตัดอัตโนมติัในซอฟตแวร จะเปนการตัดราย
ละเอียดใดๆ ท่ีไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไมใชส่ิงที่
คุณตองการ ในกรณีดังกลาว ใหปดการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวร และตัด
ภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองตัดเลย

รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถกูตอง

สาเหตุ: คุณสมบัติการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรทําใหหนาท่ีจัดวางไว
เปลี่ยนแปลงไป

วธิแีกไข: ปดการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรเพ่ือคงหนาที่จัดวางไว

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

สาเหตุ: หากทานใชประเภทรูปภาพเปน Text(ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ทานวางแผนจะแกไข เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความสี ประเภท
รูปภาพท่ีเปน Text (ขอความ) ขาวดําจะสแกนที่ความละเอียด 300 x 300
dpi
หากทานกําลังสแกนตนฉบบัท่ีมภีาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เคร่ืองสแกนอาจไมยอมรับขอความ
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วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบบัเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนาน้ัน

รปูแบบขอความไมถกูตอง

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง

วธิแีกไข: โปรแกรมบางโปรแกรมไมสามารถจัดการรูปแบบของขอความ
ที่อยูในกรอบได ขอความท่ีอยูในกรอบเปนหนึ่งในการตั้งคาการสแกน
เอกสารในซอฟตแวร ซึง่จะคงหนาที่จัดวางไวที่ซับซอนเชน คอลัมนตางๆ ใน
จดหมายขาว ดวยการใสขอความลงในกรอบที่แตกตางกัน (กลองขอความ)
ในโปรแกรมปลายทาง ในซอฟตแวร เลือกรูปแบบที่ถูกตองเพื่อคงหนาท่ีจัด
วางไวและรูปแบบของเอกสารที่สแกนไว

ขอความไมถกูตองหรอืหายไป

สาเหตุ: ต้ังคาความสวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ปรับความสวางในซอฟตแวร แลวจึงสแกนตนฉบบัอีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมฝุีนติดอยูบนกระจกหรอืที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่งทํา
ใหคุณภาพงานสแกนลดลง

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจก
และดานหลังของฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 96
• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 96

สาเหตุ: คาการสแกนเอกสารไมไดถูกต้ังไวเปนคาภาษาของ OCR ท่ีถูก
ตอง OCR language (ภาษา OCR) จะบอกซอฟตแวรถึงวิธีการอาน
อักขระที่พบในภาพตนฉบบั ถาOCR language (ภาษา OCR) ไมตรงกับ
ภาษาในตนฉบับ ดังน้ันทานอาจไมสามารถอานขอความท่ีถูกสแกนใหเขาใจ
ได

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

โปรดอานข อมูลประกอบที่มาพรอมกับ Readiris หรือซอฟตแวร OCR
ใดๆ ที่คุณใช เพ่ืออานขอมลูเกี่ยวกับวิธีการเลือกOCR language (ภาษา
OCR)

คณุลกัษณะการสแกนไมทาํงาน

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-One เช่ือมตอเขากับเครือ่งคอมพิวเตอรผานสาย
USB ไมถูกตอง
วธิแีกไข: ตรวจสอบสายเคเบิลท่ีเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One ไมไดรับการติด
ต้ังหรือไมทํางาน

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

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทาํสําเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทําสําเนาดังตอไปนี้
• เครื่องไมทํางานเมือ่ฉันพยายามทําสําเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• ปรับขนาดใหพอด ีไมทํางานอยางท่ีคาดไว
• รูปภาพอาจถูกครอบตัดเมือ่ฉันทําสําเนาแบบไมมีขอบ
• เอกสารเปนหนาวาง
• สําเนาแบบไมมีขอบจะมีขอบขาวโดยรอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 173
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เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา

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

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไม ถกูตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัควํ่าลงที่มมุขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางนี้

สาเหตุ: HP All-in-One อาจกําลังทําสําเนาหรือกําลังพิมพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบปุม เปด ถายังกะพริบอยู แสดงวา HP All-in-One
กําลังทํางาน

สาเหตุ: HP All-in-One ไมยอมรับประเภทกระดาษ
วธิแีกไข: หามใช HP All-in-One เพ่ือทําสําเนาลงบนซองจดหมายหรือ
กระดาษประเภทอื่นท่ี HP All-in-One ไมรองรับ

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษติดภายใน
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วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออกและดึงกระดาษที่ขาดซึ่งยังคางอยูใน
HP All-in-One ออกมา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไม ถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางน้ี

ปรบัขนาดใหพอดี ไมทาํงานอยางทีค่าดไว

สาเหตุ: ทานกําลังพยายามเพิ่มขนาดตนฉบบัทีม่ขีนาดเล็กเกินไป

วธิแีกไข: ปรบัขนาดใหพอดี สามารถขยายตนฉบับไดไมเกินเปอรเซ็นต
สูงสุดที่กําหนดโดยรุนเครื่องพิมพของคุณ ตัวอยางเชน 200% อาจเปน
เปอรเซ็นตสูงสุดในการขยายที่รุนของคุณกําหนดไว การขยายภาพถายติด
บัตรอีก 200% อาจไมสามารถขยายภาพถายนั้นใหพอดีกับหนากระดาษได

ถาทานตองการขยายตนฉบับที่มีขนาดเล็ก ใหสแกนภาพตนฉบบันั้นลงใน
คอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพภาพท่ี
ขยายแลวออกมา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไม ถูกตอง
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วธิแีกไข: วางตนฉบบัควํ่าลงที่มมุขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางนี ้เมื่อตองการทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยให
ดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

สาเหตุ: อาจมฝุีนติดอยูบนกระจกหรอืที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
HP All-in-One จะถือวาสิ่งใดๆ ท่ีอยูบนกระจกเปนสวนหน่ึงของรูปภาพ

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจก
และดานหลังของฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 96
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 96

รปูภาพอาจถกูครอบตัดเมือ่ฉนัทาํสาํเนาแบบไมมขีอบ

สาเหตุ: HP All-in-One จะครอบตัดภาพบางภาพในบริเวณขอเพื่อให
สามารถพิมพแบบไมมขีอบไดโดยไมตองเปลี่ยนสัดสวนของตนฉบบั

วธิแีกไข: ถาคุณตองการขยายภาพถายใหพอดีเต็มหนาโดยไมมีการครอบ
ตัดสวนขอบ ใหใช ปรับขนาดใหพอดี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 92

สาเหตุ: ตนฉบบัมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ
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วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะ ปรบัขนาดใหพอดี เพ่ือลดขนาดตนฉบับใหพอดีกับหนา
กระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 92

เอกสารเปนหนาวาง

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไม ถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางน้ี

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพหรือหมกึพิมพอาจหมด

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมกึพิมพ
ถาตลับหมกึพิมพเหลือหมกึพิมพในปริมาณนอยหรือไมมหีมกึพิมพ ทาน
ตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ถายังมีหมึกพิมพเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมีปญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 177
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สาํเนาแบบไมมขีอบจะมขีอบขาวโดยรอบ

สาเหตุ: ทานกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมขีอบของภาพตนฉบับขนาด
เล็กมาก

วธิแีกไข: เมือ่ทานทําสําเนาแบบไมมขีอบจากตนฉบับขนาดเล็กมาก
HP All-in-One จะขยายตนฉบับไดไมเกินเปอรเซน็ตสงูสุดที่กําหนด การ
ขยายนี้อาจทําใหมขีอบขาวโดยรอบ (เปอรเซ็นตสูงสุดที่กําหนดจะตางกันไป
ตามรุน)

ขนาดสูงสุดของตนฉบับจะตางกันไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขนาดของสําเนาแบบไม
มขีอบที่ทานตองการทําสําเนา ตัวอยางเชน ทานไมสามารถขยายรูปถายติด
พาสปอรตใหมขีนาดแบบกระดาษ letter แบบไมมีขอบได
ถาทานตองการขยายตนฉบับท่ีมีขนาดเล็ก ใหสแกนภาพตนฉบับนั้นลงใน
คอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพ แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลวออกมา

สาเหตุ: ทานกําลังทําสําเนาแบบไมมีขอบโดยไมใชกระดาษภาพถาย

วธิแีกไข: ใชกระดาษภาพถายเพื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ

ขอผดิพลาด
ถา HP All-in-One มีขอผิดพลาด ไฟแสดงบนอุปกรณอาจกะพริบ หรืออาจมขีอ
ความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของ HP All-in-One หรือบน
หนาจอคอมพิวเตอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ขอความเกี่ยวกับอุปกรณ
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ

ขอความเกี่ยวกับอปุกรณ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• แครมีส่ิงกีดขวาง
• แครมกีระดาษติด
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• แครติดขัด
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• หนวยความจําเต็ม
• สแกนเนอรไมทํางาน

แครมสีิง่กดีขวาง

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไป
ยังบริเวณแครตลับหมกึพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
(รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

แครมกีระดาษติด

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไป
ยังบริเวณแครตลับหมกึพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
(รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ
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แครตดิขดั

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไป
ยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
(รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP All-in-One 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 All-in-One มีกระดาษติดภายใน
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพถูกกีดขวาง
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วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไป
ยังบริเวณแครตลับหมกึพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
(รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

หนวยความจาํเต็ม

สาเหตุ: เอกสารที่ทานกําลังคัดลอกมขีนาดเกินกวาหนวยความจําของ
HP All-in-One
วธิแีกไข: ลองทําสําเนาทีละนอยกวาเดิม

สแกนเนอรไมทาํงาน

สาเหตุ:  HP All-in-One กําลังทํางานอยูหรือมสีาเหตุที่ไมสามารถระบไุด
เขามาแทรกการสแกนของทาน

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

ถายังมีปญหาอยู ใหลองเสียบสายไฟโดยตรงเขากับเตารับที่ตอสายดิน ไมใช
ตอเขากับตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง ถายังมปีญหาอยู ใหติดตอ
ศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค
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ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลที่อานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One
• ไฟลเสียหาย

เกดิขอผดิพลาดขณะอานหรอืเขียนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP All-in-One ไมสามารถเปดหรือบันทึกไฟลได
วธิแีกไข: ตรวจดูวาทานมีโฟลเดอรและชื่อไฟลที่ถูกตอง

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําลงใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือลอง
ถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสีย
หาย หากวิธีแกไขเหลานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนวิธี
สุดทาย

ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําลงใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือลอง
ถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสีย
หาย หากวิธีแกไขเหลานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนวิธี
สุดทาย
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สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจํา

วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนานี้คุณได
บันทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายน้ันได
โดยใชซอฟตแวร HP Photosmart

ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกครั้ง

ไมสนบัสนุนรปูแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวร HP Photosmart ไมรูจักหรือรองรับรูปแบบไฟลของ
ภาพที่คุณกําลังพยายามเปดหรือบนัทึก ถานามสกุลไฟลระบุวาเปนประเภท
ไฟลที่ไดรับการรองรับ แสดงวาไฟลนั้นอาจเสียหาย

วธิแีกไข: เปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น และบนัทึกไวในรูปแบบที่
ซอฟตแวร HP Photosmart รองรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One” ในหนา 183

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่ทานใสไมถูกตอง

วธิแีกไข: แนใจวาทานใชสัญลักษณท่ีถูกตองในชื่อไฟล

หมายเหตุ แมวาช่ือไฟลอาจจะดูถูกตอง แตยังคงมอีักขระไมถูกตองปน
อยู บันทึกทับช่ือไฟลที่มอียูดวยช่ือใหม

ประเภทไฟลทีส่นบัสนนุของ HP All-in-One
ซอฟตแวร HP All-in-One จะยอมรับประเภทไฟลตอไปนี้: BMP, DCX,
FPX, GIF, JPG, PCD, PCX และ TIF
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ไฟลเสยีหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําลงใน HP All-in-One อีกครั้ง หรือลอง
ถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยใชตัวอานการดหนวยความจํา
หรือสาย USB ถาคุณไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart สําเนาอาจไมเสีย
หาย หากวิธีแกไขเหลานี้ไมไดผล ใหถายภาพใหมดวยกลองดิจิตอลเปนวิธี
สุดทาย

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ทีแ่จงทานวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

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

ไมสามารถครอบตัด

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมมหีนวยความจําเพียงพอ
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วธิแีกไข: ใหปดแอ็พพลิเคชันที่ไมจําเปนทั้งหมด (รวมทั้งแอ็พพลิ
เคชันที่ทํางานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบ
ไวรัสดวย) การรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรจะชวยลบหนวยความจําได ทาน
อาจตองซือ้ RAM เพ่ิม โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับคอมพิวเตอรของทาน

สาเหตุ: สําหรับการสแกน ตองมีเนื้อทีฮ่ารดดิสกในคอมพิวเตอรอยางนอย
50 MB
วธิแีกไข: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกทอปของทาน ทานอาจตองลบไฟล
ออกจากฮารดไดรฟ เชน ลบไฟลช่ัวคราวออก

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอนัหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-One อานการดหนวยความจําที่เหลอื และแสดงภาพถายภาพ
แรกที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสยีบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําจนกวาจะสดุ

ขาดการเชื่อมตอ

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

• ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One แลวแตเครื่องไม
ทํางาน

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

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําสองอันหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-One อานการดหนวยความจําที่เหลือ และแสดงภาพถายภาพ
แรกท่ีเก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด Compact Flash หงายข้ึน และควรอานไดเมื่อคุณเสียบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําจนกวาจะสุด
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ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

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

ถามกีารดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอันเสียบอยู ไฟ เปด จะกะพริบถี่ๆ และ
จะมขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร ดึงการด
หนวยความจําเสริมออกเพื่อแกไขปญหา

เสยีบการดไมถกูตอง

สาเหตุ: การดถูกเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: พลิกการดหนวยความจําเพื่อใหปายหงายข้ึน และหนาสัมผัสหัน
ไปทาง HP All-in-One จากนั้นจึงดันการดเขาไปในชองเสียบที่ถูกตอง จน
กระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมทํางานและไฟ
สัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

เสยีบการดไมเขาตําแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาที่

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองเขาที่
แลวใน HP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตอง HP All-in-One จะไมทํางานและไฟ
สัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

การดชํารดุเสยีหาย

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

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ทีแ่จงทานวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความเกี่ยวกบักระดาษ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• คว่ํากระดาษลง
• การจัดวางแนวกระดาษผิดพลาด
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมึกพิมพกําลังแหง
• ไมมีกระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือ แครพิมพถูกกั้นไว
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

คว่าํกระดาษลง

สาเหตุ: กระดาษในถาดปอนกระดาษจะวางโดยคว่ําหนาลง

วธิแีกไข: ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลง

การจดัวางแนวกระดาษผดิพลาด

สาเหตุ: กระดาษในถาดปอนกระดาษอยูในแนวนอน
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วธิแีกไข: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางเขาไปใน
เคร่ือง และคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษไปขางหนาจนสุด

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลือ
อยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษเพิ่มในถาดปอนกระดาษ หากมกีระดาษอยูใน
ถาดปอนแลว ใหนํากระดาษออก เคาะปกกระดาษใหมใหขอบเสมอกัน แลว
ปอนกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการพิมพงานตอ กด
เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ บนแผงควบคุมของ HP All-in-One

หมกึพิมพกาํลงัแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่ออื่นๆ ตองการเวลารอใหหมกึแหงนานกวาปกติ

วธิแีกไข: ปลอยเอกสารนั้นไวในถาดรองรับกระดาษจนกวาขอความจะ
หายไป ถาจําเปนตองนําหนาที่พิมพออกมากอนที่ขอความจะหายไป ใหจับ
ขางใตดานที่ถูกพิมพอยางระมดัระวังหรือจับขอบกระดาษ แลววางลงบนพื้น
เรียบเพื่อใหหมกึแหง

ไมมกีระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

วธิแีกไข: หากเครื่อง HP All-in-One ไมมีกระดาษหรือมีกระดาษเหลือ
อยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษเพิ่มในถาดปอนกระดาษ หากมกีระดาษอยูใน
ถาดปอนแลว ใหนํากระดาษออก เคาะปกกระดาษใหมใหขอบเสมอกัน แลว
ปอนกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง หากตองการพิมพงานตอ กด
เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ บนแผงควบคุมของ HP All-in-One

สาเหตุ: ฝาครอบดานหลังหลุดออกจาก HP All-in-One
วธิแีกไข: ถาทานดึงฝาครอบดานหลังออกเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก ใหนํา
กลับเขาที่เดิม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

ขอผดิพลาด 189

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ือ้ง
ตน



กระดาษตดิ ปอนกระดาษผิด หรอื แครพมิพถูกกัน้ไว

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 121

สาเหตุ: แครตลับหมึกพิมพถูกกีดขวาง

วธิแีกไข: ปด HP All-in-One และเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเขาไป
ยังบริเวณแครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
(รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: คาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทกระดาษหรือ
ขนาดกระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพในซอฟตแวร หรือใสกระดาษท่ีถูก
ตองในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54

ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: คาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทกระดาษที่ใสอยูใน
HP All-in-One
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วธิแีกไข: เปลี่ยนคาการพิมพหรือใสกระดาษท่ีถูกตองลงในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 54

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117
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การทดสอบการสือ่สารลมเหลว

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

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไมถูกตอง อาจ
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารได ตรวจสอบใหแนใจวาสาย USB เช่ือม
ระหวาง HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรอยางแนนหนา ดังที่แสดง
ตอไปน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117

ปดเครือ่งไมถกูตอง

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

วธิแีกไข: ควรกดปุม เปด ที่แผงควบคุมของเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือ
เปดปดเครื่อง
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การขาดการสือ่สารสองทาง

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

สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: หาก HP All-in-One ยังไมไดเช่ือมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
อาจเกิดขอผิดพลาดในการสือ่สารได ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิล USB
เช่ือมระหวาง HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรอยางแนนหนา ดังที่
แสดงตอไปนี้

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 117

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

หมกึพมิพเหลอืนอย

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอยางนอยหนึ่งตลับมหีมกึพิมพเหลืออยูนอย และ
อาจตองเปลี่ยนใหมโดยเร็ว

วธิแีกไข: ควรมีตลับหมึกพิมพสําหรับเปลี่ยนเผื่อไวเพ่ือไมใหการพิมพ
หยุดชะงัก คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
แยลง ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ผานการเติมหมกึหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกจะไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

ตองปรบัตําแหนงหรอืการปรบัตาํแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษขณะปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษธรรมดาที่
ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกคร้ัง หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอร
หรือตลับหมึกพิมพอาจมขีอบกพรอง

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

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว

บท 13

194 การแกไขปญหาเบือ้งตน

การแ
กไข

ป
ญ
ห
าเบ

ือ้งตน

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3221639&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1


ฉีดพนหมกึอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูกตอง
และเขาที่

สาเหตุ: หนาสัมผัสบนตลับหมกึพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ถอด แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกคร้ัง ตรวจสอบวาใสตลับ
หมกึพิมพเขาไปจนสุดและเขาท่ีแลว

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

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

สาเหตุ: ทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมที่ตองการการปรับตําแหนง
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วธิแีกไข: ทานตองปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพเพ่ือใหคุณภาพการ
พิมพออกมาดีที่สุด

ถายังมีขอผิดพลาดในการปรับตําแหนงอยูและไมสามารถแกไขได ตลับ
หมึกพิมพของคุณอาจมคีวามบกพรอง ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพยังอยูภาย
ใตเงื่อนไขการรับประกันและยังไมสิน้สุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซือ้ตลับหมกึพิมพใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ” ในหนา 106
• “ขอมลูการรับประกันตลับหมึกพิมพ” ในหนา 201
• “รานคาผลิตภณัฑหมกึพิมพ” ในหนา 115

ตลบัหมกึพิมพเสยีหายหรอืหายไป

สาเหตุ: ไมมีตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: ไมมีตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับ ถอดและใสตลับหมึก
พิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขาไปจนสดุและเขาที่แลว
หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

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

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหน่ึงหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหนึ่งหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและเขาท่ีแลว หากปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสี
ทองแดงของตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอาจเสีย
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพยังอยูภายใตเงือ่นไขการรับประกัน
และยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม
• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซือ้ตลับหมกึพิมพใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

ไมมตีลบัหมกึพิมพ ติดตั้งไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของอปุกรณ

สาเหตุ: ไมมีตลับหมึกพิมพ

วธิแีกไข: ไมมีตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือทั้งสองตลับ ถอดและใสตลับหมึก
พิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขาไปจนสดุและเขาที่แลว
หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมกึพิมพ

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

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

บท 13
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สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหน่ึงหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ยังไมไดติดต้ังตลับหมกึพิมพหนึ่งหรือสองตลับ หรือติดต้ังไมถูก
ตอง ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและเขาท่ีแลว หากปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสี
ทองแดงของตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้ง
ตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ” ในหนา 123

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพเสียหรือไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณนี้

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

ตลบัหมกึไมถกูตอง

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพที่กําหนดใชงานรวมกันกับ HP All-in-One ไมได
วธิแีกไข: เปล่ียนตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดใหเปนตลับหมกึพิมพที่ใชรวม
กับ HP All-in-Oneได
สําหรับรายการตลับหมกึพิมพที่ใชรวมกันได โปรดดูเอกสารประ กอบที่มา
พรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 115
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100

ตลบัหมกึพมิพไมไดออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณนี้

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

เสยีบชองผิด

สาเหตุ: ใสตลับหมกึพิมพเขาชองเสียบผิด

วธิแีกไข: นําตลับหมึกพิมพน้ันออกมาแลวใสลงในชองเสียบที่ถูกตอง

ตลับหมึกพิมพสามสีจะอยูในชองเสียบทางซายมือ

สวนตลับหมกึพิมพสีดําหรือภาพถายจะอยูในชองเสียบทางขวามอื

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี

2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 100
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ” ในหนา 123
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14 การรบัประกนัและบรกิารของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึกพิมพ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• Call HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง
• การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง

การรับประกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

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 All-in-One

การรับประกนัและบริการของ HP 201
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ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP All-in-One
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP All-in-One
• HP All-in-One ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเม่ือทานลงทะเบียน HP All-in-One
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

กอนทีค่ณุจะโทรหาศนูยบรกิารลกูคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําดานเทคนิคจากผูเชี่ยว
ชาญของบริษัทน้ันๆ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 205

หากตองการตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้กอนโทร
ตดิตอ:
1. ตรวจสอบวา:

a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

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

4. ถาคุณยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามท่ีปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัปญหาของทาน
e. เตรียมหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑไดท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ
HP All-in-One หมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของ
สติ๊กเกอร

5. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP คุณควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ในขณะที่
โทรศัพท

หัวขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 97

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 203
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การโทรศัพทตดิตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One กรุณาเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP All-in-One)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP All-in-One)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• ทานสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
• ทานเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ีเริ่ม

เกิดปญหาน้ีหรือไม
• มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง HP All-in-One

ถูกเคลื่อนยาย)

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

ตวัเลอืกการรบัประกันอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู “การ
บรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง” ในหนา 206

Call HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 205
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การเตรยีมเครือ่ง HP All-in-One สาํหรบัการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยงัจุดขายที่คุณตองสง
HP All-in-One เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนําสิ่งของตอไปน้ีออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ตลับหมึกพิมพ
• สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One
• กระดาษใดๆ ท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ
• ตนฉบับใดๆ ท่ีบรรจุใน HP All-in-One

วธิกีารถอดตลบัหมกึพิมพออกกอนการขนสง
1. เปดเครื่อง HP All-in-One และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบ

ลง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ใหขามขั้นตอนน้ีและไปที่ข้ันตอนท่ี 2
2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟออก
แลวใชมือเลือ่นตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพออกได

4. ใสตลับหมึกพิมพในถุงท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนแตเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP จะ
เปนผูแนะนํา

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องสแกนหยดุทํางานและอยูในตําแหนงท่ี
ถูกตองกอนปดเคร่ือง HP All-in-One

6. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออก ใหปดเครื่อง
HP All-in-One แลวถอดปลั๊กออก
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การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเคร่ือง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอเดิม

หรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถตดิตอไดในระหวางวัน

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง 207
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15 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอกําหนดเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Photosmart C4380 All-in-One series declaration of conformity

ขอกําหนดเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP All-in-One มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

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

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษ: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 100 แผน (กระดาษ 20

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

ปอนด/75 แกรม)

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 55

จาํนวนการพิมพของตลบัหมกึพมิพ
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ
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ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ท่ีสุดในขณะที่ยงัรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วัสดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 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
• การใชพลังงาน
• Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the

European Union

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือสิ้นสุดอายกุารใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
ทานสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds
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โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคิลวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชพลงังาน
ผลิตภัณฑน้ีถกูออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ โดย
ไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเม่ือไมไดใชงานอุปกรณ ขอมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับการใชพลังงานสามารถดูไดจากเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 211
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Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in
the European Union 

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about power cord
• Geräuschemission

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SNPRB-0721-01 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุน
ตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C4380 All-in-One series
อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CC280A 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 power cord

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

คาํประกาศขอบงัคบัระบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย:
• Wireless: Exposure to radio frequency radiation
• Wireless: Notice to users in Brazil
• Wireless: Notice to users in Canada
• European Union Regulatory Notice
• Wireless: Notice to users in Taiwan

Wireless: Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure 
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation.

Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).
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Wireless: Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 73/23/EEC  
• EMC Directive 2004/108/EC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following 
EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
Products with 2.4-GHz wireless LAN devices
France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This 
product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 
1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. 
For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.
Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for 
Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze).
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Wireless: Notice to users in Taiwan

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.

Declaration of conformity (European Economic Area) 217
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HP Photosmart C4380 All-in-One series declaration of
conformity

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

 

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd  

Manufacturer's Address: Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 
60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502 
 

 

declares, that the product 
 

Product Name: HP Photosmart C4380 Series (CC280A) 

Regulatory Model:4) SNPRB-0721-01 

Product Options: ALL 

Radio Module: RSVLD-0608 

  
 

conforms to the following Product Specifications: 
 

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

EMC: CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B3)  

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

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  

      RADIO: EN 300 328 V1.6.1:2004-11 

HEALTH: EU: 1999/519/EC 

  

Supplementary Information: 
1. The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 

73/23/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC 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). 

 
 
 
20 September 2006       Chan Kum Yew 

Director, Quality  
       
Local Contact for regulatory topics only: 
European Contact:  Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany  
USA Contact:          Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 
Australia Contact:   Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn,  Victoria 3130, Australia. 
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สญัลกัษณ/ตวัเลข
2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 69

4 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 69

802.11 ไรสาย, หนาการ
กาํหนดคา 30

 ีการแกไขปญหาเบื้องตน
ตวัชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 140

สญัญาณต่ํา 141

C
Communication mode

(โหมดการสื่อสาร): 31
customer support

HP Quick Exchange
Service (Japan)
205

Korea 205
การรบัประกัน 204

D
declaration of

conformity
European Economic

Area 217
United States 218

E
European Union

recycling
information 212

EWS 30

F
FCC statement 214

H
hostname 30, 34
HP JetDirect 17
HP Photosmart Share

สงรูปภาพ 83

I
IP

แอดเดรส 29, 30

M
MAC แอดเดรส 30
Media Access Control

(MAC) แอดเดรส 30

R
recycle 212
regulatory notices

declaration of
conformity
(European
Economic Area)
217

declaration of
conformity
(U.S.) 218

FCC statement
214

geräuschemission
215

notice to users in
Japan (power
cord) 215

notice to users in
Japan (VCCI)
214

notice to users in
Korea 214

S
Smart Key 21
SSID

การตัง้คาไรสาย 31
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 140

U
URL 29

W
wireless regulatory

notices
exposure to wireless

frequency
radiation 215

notice to users in
Brazil 215

notice to users in
Canada 216

notice to users in
Taiwan 217

notice to users in the
European
Economic Area
216

ก
กระจก

การทําความสะอาด 96
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กระจกสแกน
การทําความสะอาด 96

กระดาษ
การใส 42
ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 190

ขนาดท่ีแนะนําสําหรับ
การพิมพ 53

ขอแนะนํา 121
ความกวางไมถกูตอง

190
ติด 49, 121, 180,

190
ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 38, 40

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 41

ประเภทกระดาษไมถูก
ตอง 190

ปอนกระดาษผดิ 190
ปอนกระดาษไมได

153
ลักษณะเฉพาะ 209
เลือก 38
ไมมี 189

กระดาษ A4, การใส 42
กระดาษ legal

การใส 42
ลักษณะเฉพาะ 209

กระดาษ letter
การใส 42
ลักษณะเฉพาะ 209

กระดาษภาพถาย
การใส 44
ลักษณะเฉพาะ 209

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
การใส 44
ลักษณะเฉพาะ 209

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 44

การขจดัหมึกออกจากผวิ
หนังและเสือ้ผา 113

การครอบตดั
ลมเหลว 184
สําเนาแบบไมมีขอบไม
ถกูตอง 176

การจดัสงเครือ่ง 206
การดูแลรักษา

การทําความสะอาด
กระจก 96

การทําความสะอาดตัว
เครื่องภายนอก 96

การเปลี่ยนตลับหมึก
พมิพ 100

ตรวจสอบระดบัหมึก
พมิพ 99

ตลบัหมึกพมิพ 98
ทําความสะอาดตลับหมึก
พมิพ 108

ทําความสะอาดแผนรอง
ฝาปด 96

ปรบัตาํแหนงตลบัหมึก
พมิพ 106

รายงานการทดสอบ
เครื่อง 97

การตั้งคา
การเรียกคืนคาดีฟอลต

28
เครือขาย 27

การตั้งคาการพิมพ
ความละเอียด 55
ความเร็ว 55
คุณภาพ 55
ประเภทกระดาษ 54

การตั้งคาดฟีอลต, การเรียก
คืน 28

การติดตัง้ซอฟตแวร
ติดตัง้ใหมอกีครั้ง 136
ถอนการตดิตั้ง 136
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 134

การติดตัง้สายเคเบิล
USB 133

การทําความสะอาด
กระจก 96

การทําสาํเนา 89
การพิมพ

2 หรอื 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน 69

การกลับดานรปูภาพ
71

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 154

ขอบไมถกูตอง 161
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 145,
146

งานพิมพท่ีผิดสวน
147

งานพิมพพเิศษ 61
จากคอมพิวเตอร 51
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 51

ฉลาก 73
ซองจดหมาย 73
ตัวเลือกการพมิพ 52,

58
ท่ีอยู 73
บนกระดาษภาพถาย

62
ภาพตัวอยาง 57
ภาพถายจากไฟล

DPOF 81
ภาพถายแบบไมมีขอบ

61
ยกเลิกงาน 75
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รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 97

รูปเลม 67
สิง่พิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 71

หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 65

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดยีว 69

เอกสารที่พิมพออกมาวาง
เปลา 162

แกไขลําดบัให ถูก
ตอง 70

แผนใส 72
โปสเตอร 73

การพมิพสองดาน 65,
67

การพมิพแบบรูปเลม 67
การรักษาความปลอดภัย

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 24

เครือขาย, กญุแจ
WEP 21, 24, 25,
31, 32

การรับประกนั 201, 204
การวาง

ตนฉบับ 37
การวางกระดาษแนวตั้ง

56
การวางกระดาษแนวนอน

56
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 203

การสั่งซื้อ
ตลับหมึกพมิพ 115
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

115
การเขารหสัขอมูล

การตัง้คา 32
กุญแจ WEP 24

การเชื่อมตอ
ไรสาย 18

การเชื่อมตอสถานีแมขาย
20

การเปลีย่นตลับหมึกพิมพ
100

การเรียกคืนคาดีฟอลตของ
เครือขาย 28

การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 180

การแกไขปญหาเบื้องตน
การตดิตั้งฮารดแวร

131
การพิมพ 154
การเชื่อมตอเครอืขาย

142
การดหนวยความจํา

164
กุญแจ WEP 143
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 178

ชื่อไฟลปรากฏเปนคาํท่ี
ไมมีความหมาย
168

ติด, กระดาษ 49
ทําสาํเนา 173
ปญหาดานการสือ่สาร

117
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

145, 146
ผูใชรายอืน่บนเครือขาย
สามารถเขาถึงการด
หนวยความจําของฉัน
ได 168

วลผีาน, ไมถกูตอง
143

สายเคเบิล USB 133
สแกน 169

ไมพบเครื่องพมิพ 143
ไมพบไฟลหรือ
รายการ 168

การใชรวมกัน 25
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Mac 18
Windows 18

การใส
กระดาษ A4 42
กระดาษ legal 42
กระดาษ letter 42
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 42

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 44

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 44

ฉลาก 47
ซองจดหมาย 46
บัตรดชันี 46
บัตรอวยพร 47
สิง่พิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 47

แผนใส 47
การดหนวยความจํา

HP All-in-One ไม
สามารถอานขอมูล
164

กลองดิจิตอลไมสามารถ
อานขอมูล 164

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพวิเตอร 82

การอานหรือการเขียน
เกดิขอผดิพลาด 167

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 164

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 185

ชองเสยีบการด 77

ดัชนี
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พิมพภาพถาย 81
พิมพไฟล DPOF 81
ภาพถายหายไป 182
อีเมลภาพถาย 83
เขาใชงานไมได 167
เสียบ 82
แลกเปลี่ยนภาพถาย

83
ไฟลท่ีอานไมได 182

การดอนิเทอรเฟส 20
กญุแจ WEP, การตั้งคา

24
เกตเวย, การตั้งคาดีฟอลต

31
แกไขภาพถาย 82

ข
ขอบ

ขอความหรือภาพถกูตัด
ออก 161

ไมถูกตอง 160
ขัน้ตอนการสนับสนุน

202
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบ

209
ขอความ

ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 172

ถูกตัดออก 161
รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 172

อักขระที่อานงาย 147
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 157

เสนประในการสแกน
171

ไมกระจายตัว 146
ไมเทากนั 147

ขอความแสดงขอผิดพลาด
การดหนวยความจํา

185
ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 182

ไมมีกระดาษ 189
ขอผิดพลาดการขาดการ
เชื่อมตอ 185

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดเกีย่วกับ
ระบบ 209

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 209

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
กําหนดคา 29

ค
ความละเอียด

การพิมพ 55
ความสวาง, การเปลีย่น
ลักษณะในการพิมพ 57

ความเขมของสญัญาณ 31
ความเร็ว

การพิมพ 55
ทําสําเนา 91

คณุภาพ
การพิมพ 55

คณุภาพ, สาํเนา 91
คณุภาพการพิมพ 55
คณุภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด

91
คณุภาพสําเนาแบบดวน

91
คณุภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 91

คาการพมิพ
การวางแนว 56
ขนาดกระดาษ 53
ความสวาง 57
คุณภาพการพิมพ 144

ตัวเลือกการปรบัขนาด
56

ยอ/ขยาย 56
เคาโครง 56
เฉดสี 57
โทนสี 57

เครือขาย
การรักษาความ
ปลอดภัย 24

การเรียกคืนการตัง้คา
28

การดอินเทอรเฟส 20
ชื่อ 31
ประเภทการเชื่อมตอ

29
สถานะ 29
อัพเกรด 26

เครือขายเฉพาะกิจ 22
เครือขายแบบ computer-

to-computer 22
เครือขายแบบ peer-to-

peer 22
เครื่องฉายแผนใส, การ
พมิพ 72

เครื่องพิมพดีฟอลต, ตั้ง
เปน 52

แคร
กระดาษติด 179
ติดขดั 179, 180

จ
จาํนวนสาํเนา

สําเนา 90

ฉ
ฉลาก

การใส 47
ลักษณะเฉพาะ 209

เฉดส,ี การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 57
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ช
ชื่อบริการ mDNS 30
ชื่อไฟลไมถูกตอง 183
ชอง, การสื่อสารแบบไร
สาย 32

เชื่อมตอ
ไรสาย, มีสถานีแม
ขาย 20

ไรสาย, ไมมีสถานีแม
ขาย 20

ซ
ซองจดหมาย

การใส 46
ลักษณะเฉพาะ 209

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 51

ซับเน็ต มาสก 30
เซิรฟเวอร DNS 31

ด
ดีฟอลตเกตเวย 31
ดูภาพตวัอยางงานพมิพ

57

ต
ตลบัหมึก. ด ูตลบัหมึกพมิพ
ตลบัหมึกพมิพ

การดูแล 99
การสัง่ซื้อ 115
การเปลีย่น 100
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 196, 198

ขอแนะนํา 119
จัดเก็บ 105
ชือ่ชิน้สวน 99
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 99

ตลับหมึกพมิพภาพ
104

ทําความสะอาด 108

ทําความสะอาดบรเิวณหวั
ฉีดหมึก 111

ทําความสะอาดหนา
สัมผสั 109

ปรับตาํแหนง 106,
194

วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 123

หมกึพมิพเหลอืนอย
162, 194

หายไป 196
เสียหาย 196
ไมถูกตอง 198

ตวัปองกนัตลับหมึกพมิพ
105

ตัง้คา
ตัวเลือกการพมิพ 52,

58
ตดิ, กระดาษ 49
ตดิตั้งซอฟตแวร, วิธีการแก
ไขปญหาเบื้องตน 130

ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 136

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

136

ท
ทําความสะอาด

ตลบัหมึกพมิพ 108
ตัวเครื่องภายนอก 96
บริเวณหวัฉีดหมึกของ
ตลบัหมึกพมิพ 111

หนาสมัผสัตลบัหมึก
พิมพ 109

แผนรองฝาปด 96
ทําสําเนา

การครอบตัดไมถูก
ตอง 176

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 173

ความเรว็ 91
คณุภาพ 91
พอดหีนาลมเหลว 175
เลอะ 148

ท่ีอยู, การพิมพ 73
ท่ีอยูสถานีแมขาย HW 33
แท็บช็อตคัตการพมิพ 58
โทนส,ี การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 57

โทรสาร
ความกวางกระดาษไมถูก
ตอง 190

เอกสารงานพมิพมี
คุณภาพต่ํา 145,
146

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 145, 146

บ
บริการ

ตดิตอ 202
บัตรอวยพร, การใส 47
บันทึก

ภาพลงในคอมพิวเตอร
82

ป
ประกาศขอบังคบั

คาํประกาศวาดวยระบบ
ไรสาย 215

หมายเลขรุนตามขอ
บังคบั 213

ประเภทกระดาษ 54
ประเภทการเชื่อมตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 18
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ประเภทของการพสิูจนตัว
ตน 32

ปรบัตาํแหนง
ตลบัหมึกพมิพ 194
ลมเหลว 194

ปรบัตาํแหนงตลับหมึก
พมิพ 106

ปรบัแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 86

ปลั๊ก RJ-45 34
ปญหา

การพิมพ 154
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 178

ทําสาํเนา 173
สแกน 169

ปญหาดานการสื่อสาร
การขาดการสือ่สารสอง
ทาง 193

การทดสอบลมเหลว
192

ปญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ
HP All-in-One ไมทํา
งาน 131

ไมพบอปุกรณ 191
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณภาพการพิมพต่ํา
146

หมึกพมิพเปอน 145
ปดเครื่องไมถูกตอง 192
ปุม, แผงควบคุม 10
ปุมยกเลิก 11
ปุมสแกน 11
ปุมเปด 10
โปสเตอร 73

ผ
ผลติภัณฑหมึกพมิพ

การซื้อ 115

แผงควบคุม
ปุม 10,

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 96

แผนใส
การใส 47
ลักษณะเฉพาะ 209

ฝ
ฝายบรกิารลูกคา

การรับประกนั 201

พ
พอดีกับหนา 92
พอดีหนาลมเหลว 175
พมิพ

ขอบไมถูกตอง 160
คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 149,
152

ฉลากซีดี/ดีวดีี 64
ซองจดหมายพิมพไมถูก
ตอง 154

ภาพถายจากการดหนวย
ความจํา 81

สีซีดจาง 150
หนาเว็บ 74
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 157

เครื่องไมทํางาน 157
เรยีงลาํดบัหนากลบั

159
เสนริ้วตามแนวตัง้

152
แบบไมมีขอบลมเหลว

154

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 183

รูปแบบที่ไมถูก
สนับสนุน 183

อานไมได 182
ไฟล DPOF 81
ไฟล Readme 130

ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
Share 83

ตลบัหมึกพมิพภาพ
104

ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 86

พิมพจากไฟล DPOF
81

พิมพบนกระดาษภาพ
ถาย 62

พิมพแบบไมมีขอบ 61
หมึกพมิพพนกระจาย

163
หายไป 182
อีเมล 83
แกไข 82
แลกเปลี่ยน 83
ไมมีขอบ 81

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การครอบตัดไมถูก
ตอง 176

การพิมพ 61
พิมพจากการดหนวย
ความจํา 81

สําเนามีขอบ 178
ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด

4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 61

ม
ไมมีกระดาษ 189

224

ดชัน
ี



ย
ยกเลิก

พมิพงาน 75
สาํเนา 93
สแกน 87

ยอ/ขยายสําเนา
ปรับขนาดเพือ่ใหพอดกีบั
กระดาษ Letter หรือ
A4 92

ร
รวมแพ็คเกจ

สง 33
ไดรับ 33

รหสัผาน admin 30
รหสัผาน, เวบ็เซิรฟเวอร
แบบฝงตวั 30

ระดับหมึกพมิพ, การตรวจ
สอบ 99

ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 203

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 97

รายงานการทดสอบเครื่อง
97

รีไซเคิล
ตลับหมึกพมิพ 211

รูปภาพ
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 86

สแกน 85
เริม่พิมพขาวดํา 11
เริม่พมิพสี 11
ไรสาย

ตวัชวยการตดิตั้ง, การแก
ไขปญหาเบื้องตน
140

วิทยุ, การปด 28
สถานะ 31

ล
ลาํดบัหนา 70
เลอืกกระดาษ 38

ว
วทิยุ, การปด 28
วธีิการแกไขปญหาเบื้องตน

การตดิตั้งซอฟตแวร
134

ไฟล Readme 130
วางเปลา

สําเนา 177
สแกน 170

เวอรชนัเฟรมแวร 30
เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การตัง้รหสัผาน 30

ส
สถานะ, เครือขาย 29
สถานีกลาง. ด ูการเชื่อมตอ
สถานีแมขาย

สภาพแวดลอม
โปรแกรมควบคุม
ผลติภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 210

สาย USB
การขาดการสื่อสาร

193
สาํเนา

การทําสําเนา 89
ขอมูลขาดหายไป 175
จํานวนสาํเนา 90
ยกเลิก 93
วางเปลา 177
แบบไมมีขอบมีขอบ

178

สําเนาแบบไมมีขอบ
ภาพถายขนาด 10 x 15
ซม. (4 x 6 นิ้ว) 91

สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
71

สิ่งพิมพท่ีผนึกลงบนเสื้อยืด.
ด ูสิง่พมิพท่ีผนึกดวยเตา
รดี

สี
หมน 150
เลอะ 148

สื่อ. ด ูกระดาษ
สแกน

การครอบตัดไมถูก
ตอง 171

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 169

ขอความจะปรากฏเปน
เสนประ 171

ขอความไมถูกตอง
172

คณุลักษณะ 85
ปรับแตงรูปภาพ 86
ภาพถาย 85
ยกเลิก 87
รูปแบบขอความไมถูก
ตอง 172

ลมเหลว 169, 170,
181

วางเปลา 170
หยุด 87
หยุดชะงัก 169
เคาโครงหนาไมถกู
ตอง 171

เอกสาร 85

ห
หนาการกําหนดคา

802.11 ไรสาย 30
ขอมูลท่ัวไป 29

ดัชนี
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หนาการกาํหนดคาเครือ
ขาย 29

หนาจอการคนพบ
เครื่องพมิพ,
Windows 26

หนาเวบ็, พิมพ 74
หมายเลขโทรศพัท, การ
บรกิารลูกคา 202

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผวิหนังและเสื้อผา 113

หมึกพมิพ
พนกระจายอยูดานใน

HP All-in-One
163

เวลาใหหมึกพิมพแหง
189

เหลือนอย 162, 194
หมึกพมิพเปอน, โทรสาร

145
หยุด

พิมพงาน 75
สําเนา 93
สแกน 87

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนนุ 204

หายไป
ขอความจากการ
สแกน 172

ขอมูลจากสาํเนา 175
แหลงท่ีมาของการกําหนด
คา 31

โหมดโครงสรางพืน้ฐาน
20

อ
อพัเกรดสูเครือขาย 26
อปุกรณ

ไมตอบสนอง 155
ไมพบ 191

เอกสาร
ปรบัแตงรปูภาพที่สแกน
แลว 86

สแกน 85

ฮ
ฮารดแวรแอดเดรส 30
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