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1 วธิใีช HP Photosmart
C8100 All-in-One series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP All-in-One ดูที่:
• “HP All-in-One ภาพรวม” ในหนา 11
• “คนหาขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 19
• “ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One” ในหนา 21
• “How do I (ควรทําอยางไร)” ในหนา 67
• “การวางตนฉบับและการใสกระดาษ” ในหนา 69
• “การพิมพจากคอมพิวเตอร” ในหนา 89
• “การใชคุณลักษณะภาพถาย” ในหนา 117
• “การใชคุณลักษณะการสแกน” ในหนา 141
• “การใชคุณสมบัติการทําสําเนา” ในหนา 151
• “การพิมพรายงานและแบบฟอรม” ในหนา 165
• “การบํารุงรักษา HP All-in-One” ในหนา 167
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 181
• “การรับประกันและบริการของ HP” ในหนา 269
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 279

วิธีใช HP Photosmart C8100 All-in-One series 9
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2 HP All-in-One ภาพรวม
ใช HP All-in-One เพ่ือใหงานตางๆ เชน การพิมพภาพถายจากการดหนวย
ความจํา การเขียนและการพิมพฉลากซีดี/ดีวีดี การสแกนเอกสาร หรือการทํา
สําเนาสําเร็จไดอยางรวดเร็วและงายดาย คุณสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ
ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอร

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
• ภาพรวมของแผงควบคุม
• ภาพรวมของเมนู
• การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
• ใชซอฟตแวร HP Photosmart
• การใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic

ขอมูลทัว่ไปของ HP All-in-One

HP All-in-One ภาพรวม 11
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ฉลาก รายละเอยีด

1 แผงควบคุม

2 ถาดรับกระดาษ

3 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

4 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนรับ
กระดาษ)

5 ถาดกระดาษภาพถาย

6 ฝาครอบตลับบรรจุหมึก

7 ปุมเปด

8 พอรต USB ดานหนา

9 ไฟแสดงเครือขายไรสายและไฟ Bluetooth

10 ไดรฟซีด/ีดีวีด ีLightScribe

11 ชองเสยีบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

12 กระจก

13 ตวัยึดฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟ

14 หลอดฉายฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟ

15 ฝาปด

16 แผนรองฝาปด

17 พอรตจายไฟหลอดฉายฟลมสไลดและฟลมเนกาทฟี

18 อีเทอรเน็ตพอรต

19 พอรต USB ดานหลัง

20 ขั้วตอสายไฟ*

21 ฝาปดดานหลัง

* ใชกบัอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ภาพรวมของแผงควบคมุ
สวนนี้จะอธิบายการทํางานของปุมและไฟบนแผงควบคุม ตลอดจนไอคอนและ
ภาวะพักบนจอแสดงผล

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ภาวะพักของจอแสดงผล

บท 2
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

ฉลาก ชือ่และรายละเอียด

1 จอแสดงผล: จอแสดงผลหนาจอสัมผัสแสดงเมนู, ภาพถาย และขอความแจง แผงควบคุมสามารถดงึขึ้นและปรับ
เปล่ียนมุมเพื่อใหมองเห็นจอแสดงผลไดดีขึ้น

2 Red Eye Removal (แกไขตาแดง): เปดหรือปดคุณลักษณะ Red Eye Removal (แกไขตาแดง) ตามคาดี
ฟอลตแลว คุณลักษณะน้ีจะปด เมื่อคุณลักษณะน้ีเปด HP All-in-One จะแกไขตาแดงในภาพถายปจจุบันทีแ่สดงบน
จอแสดงผลโดยอตัโนมัติ

3 Cancel (ยกเลิก): หยุดการทํางานในปจจุบัน และกลับไปทีห่นาจอหลัก

4 ไฟเตอืน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึน้ ดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

5 Start Copy Color (เร่ิมทําสําเนาสี): เร่ิมทําสําเนาสี

6 Start Copy Black (เร่ิมทาํสําเนาขาวดํา): เร่ิมทําสําเนาขาวดํา

7 Print Photos  (พิมพภาพถาย): ขึ้นอยูกบัวาคุณมาถงึภาพถายของคุณจากเมนู View (เรียกดู), Print (การ
พิมพ) หรือ Create (สราง) ปุม Print Photos  (พิมพภาพถาย) จะแสดงหนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอน
พิมพ) หรือจะพิมพภาพถายใดๆ ที่เลือกไว ถาไมไดเลือกภาพถายไว จะปรากฏขอความถามวา คณุตองการจะพิมพ
ภาพทั้งหมดบนการด, อุปกรณเก็บขอมูล หรือซีดี/ดีวีดีหรือไม
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ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมลูที่สําคัญ
เกี่ยวกับ HP All-in-One

ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงสถานะตลับบรรจุหมึก สขีองไอคอนจะตรงกับสีของตลับบรรจุหมึก และระดับการเติมหมึก
ของไอคอนจะตรงกบัระดับการเตมิหมึกของตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ไอคอนระดบัหมึกจะปรากฏขึ้นเมื่อตลับบรรจุหมกึตลับใดตลับหนึ่งมีหมึกเหลือนอย
กวา 50% ถาปริมาณนํ้าหมึกสําหรับตลับบรรจุหมึกทัง้หมดมีมากเกนิกวา 50% ไอคอนตลับ
บรรจุหมึกจะไมปรากฏบนจอแสดงผล

แสดงวาตลับบรรจุหมึกหมึกใกลหมด และตองเปล่ียนตลับใหม

แสดงวามีการใสตลับบรรจุหมึกทีไ่มรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับบรรจุหมกึไมใชของ
HP

แสดงวามีการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย

แสดงถงึการมีอยูและความแรงของการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

แสดงถงึการมีอยูของการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเฉพาะกจิ

ภาวะพกัของจอแสดงผล
เพ่ือยืดอายุการใชงานของจอแสดงผล แสงหนาจอจะหรี่ลงเมื่อไมมกีารใชงาน
เปนเวลา 2 นาที เมื่อไมมีการใชงานเปนเวลา 30 นาที จอแสดงผลจะเขาสูภาวะ
พัก และหนาจอจะดับทั้งหมด หนาจอจะกลับมาทํางานอีกครั้งเมือ่คุณแตะจอ
แสดงผล กดปุมที่แผงควบคุม เสียบการดหนวยความจํา หรือเช่ือมตออุปกรณเก็บ
ขอมูล ใสแผนซดีี/ดีวีดี เปดฝาครอบ หรือมีการเขาถึง HP All-in-One จาก
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
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ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมกีารอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนทีป่รากฏบนหนาจอของ
HP All-in-One
• เมนูของ Photosmart Express
• Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
• Scan Menu (เมนูสแกน)
• เมนูซีดี/ดีวีดี
• Setup Menu (เมนูการตั้งคา)

เมนขูอง Photosmart Express
ตัวเลือกตอไปนี้จะพรอมใชงานในเมนู Photosmart Express เมื่อคุณเสียบ
การดหนวยความจํา อุปกรณเก็บขอมลู หรือซีดี/ดีวีดี

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปลี่ยน) Save (บันทกึ)

Copy Menu (เมนทูาํสาํเนา) 
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมือ่คุณแตะ Copy (สําเนา) บนหนาจอหลัก

Copies (สําเนา)
Size (ขนาด)

Quality (คุณภาพ)

Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

ภาพรวมของเมนู 15
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Lighter / Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น)

Crop (ครอบตัด)

Paper Size (ขนาดกระดาษ)

Paper Type (ประเภทกระดาษ)

Margin Shift (เวนขอบ)

Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

Set As New Defaults (กําหนดเปน
คาเร่ิมตนใหม)

Scan Menu (เมนสูแกน)
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมื่อคุณแตะ Scan (สแกน) บนหนาจอหลัก

หมายเหตุ ตัวเลือกที่ปรากฏบน Scan Menu (เมนูสแกน) อาจแตกตางกัน
โดยข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลเิคชันที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร

Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม)
Scan Film (สแกนฟลม)

Scan to Memory Device (สแกนไปยงั
อุปกรณหนวยความจํา)

Scan to CD/DVD (สแกนไปทีซ่ีดี/ดีวีดี)
Scan to Computer (สแกนไปยัง
คอมพิวเตอร)

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

เมนซูดี/ีดวีดีี
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมื่อคุณแตะ CD/DVD (ซดีี/ดีวีดี) บนหนาจอหลัก

Backup Memory Card (การดหนวยความ
จําสํารอง)

View & Print Photos (ดูตัวอยางและพิมพ
ภาพถาย)

Save Photos to Computer (บันทึกภาพ
ถายลงคอมพิวเตอร)

Make LightScribe Disc Label (ทําฉลาก
แผนดิสกแบบ LightScribe)

บท 2
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Setup Menu (เมนกูารตัง้คา)
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดเมือ่คุณแตะ ตั้งคา บนหนาจอหลัก

Printable School Papers (เทม็เพล
ตกระดาษสมุดจดที่พมิพได)

Help Menu (เมนูวิธีใช)
Tools (เคร่ืองมือ)

Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

Network (เครือขาย)

Bluetooth

การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
คุณสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณโดยใชแปนพิมพเสมอืนจริง ซึง่จะ
ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมติับนจอแสดงผลในเวลาที่คุณตองปอนขอความ ตัวอยาง
เชน แปนพิมพเสมอืนจริงจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมติั ในเวลาที่คุณกําลังต้ังคา
เครือขายแบบใชสายหรือไรสาย หรือต้ังช่ืออุปกรณ Bluetooth

การปอนขอความโดยใชแปนพิมพเสมอืนจริง
1. หากตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณบนแปนพิมพเสมอืน ให

แตะตัวเลือกที่เหมาะสม

การปอนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตวัเลข และสญัลกัษณ
• หากตองการใสตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะ abc บนแปนพิมพเสมือน
• หากตองการใสตัวอักษรพิมพใหญ ใหแตะ ABC บนแปนพิมพเสมือน
• หากตองการใสตัวเลข ใหแตะ 123 บนแปนพิมพเสมือน
• หากตองการใสสัญลักษณ ใหแตะ .@! บนแปนพิมพเสมอืน

2. หลังจากคุณแตะตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ถูกตองแลว ตัวเลือกจะ
ปรากฏในพื้นที่วางสีขาวดานบนแปนพิมพเสมอืน

เคลด็ลบั หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหแตะ Del
บนแปนพิมพเสมือน

3. เมื่อใสขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น) บน
แปนพิมพเสมือน

ใชซอฟตแวร HP Photosmart
ซอฟตแวร HP Photosmart เปนวิธีที่ชวยใหสามารถพิมพภาพถายของคุณได
อยางรวดเร็วและงายดาย และยังชวยใหคุณเขาใชงานคุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ

การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ 17
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ของซอฟตแวรจัดการรูปภาพของ HP ได เชน การบนัทึกและการดูภาพถาย
ตางๆ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart:
• ตรวจดูที่บานหนาตาง สารบญั ที่ดานซาย มองหาหนังสือ สารบญัวธิใีช

ซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน
• ถาคุณไมพบหนังสือ สารบญัวธิใีชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ดานบน

ของบานหนาตาง สารบญั ใหเขาไปที่วิธีใชซอฟตแวรผานทาง HP Solution
Center

การใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic
คุณสามารถติดต้ังซอฟตแวร Roxio Creator Basic ที่ใหมาพรอมกับ
HP All-in-One ซอฟตแวรน้ีชวยใหคุณสรางและพิมพขอความ ภาพถาย และ
รูปแบบท่ีจัดเตรียมไวบนดิสก LightScribe เพ่ือกําหนดเน้ือหาของซีดี/ดีวีดีของ
คุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic ในการสราง
หรือเขียนภาพถายในสไลดโชว เพลง และอ่ืนๆ ลงบนซดีี/ดีวีดีที่ใสอยูในไดรฟที่
เปดการใชงาน LightScribe บนอุปกรณ All-in-One ของ HP สําหรับขอมลู
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic โปรดดูวิธีใชที่ใหมาพรอมกับ
ซอฟตแวร

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

คูมอืการตดิตัง้

คูมอืการตดิตัง้จะใหวิธกีารตั้งคา HP All-in-One และติดตั้งซอฟตแวร คณุควรปฏิบตัิตามขั้น
ตอนในคูมอืการติดตั้งตามลําดับ

หากคุณมปีญหาในระหวางการติดตั้ง ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือการติดตั้ง
หรือด ู“การแกไขปญหาเบือ้งตน” ในหนา 183 ในวิธีใชบนหนาจอน้ี

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 19
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4 ขัน้ตอนเมือ่เสรจ็สิน้การติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากที่คุณปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังเสร็จแลว ใหดูที่สวนนี้เพ่ือ
ดําเนินการติดต้ัง HP All-in-One ใหเสร็จสิ้น ซึง่ในสวนนี้จะประกอบดวยขอมูล
สําคัญสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ รวมถึงขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่
ตองการ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
• ขอมูลการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• เช่ือมตอกับเครือขาย

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การกําหนดภาษาและประเทศภูมภิาค
• การปรับระดับเสียง
• ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ PictBridge/DPOF/

uPnP
• เปดการใชงานการเรยีกดูภาพถายเร็วข้ึน
• ต้ังคาถาดกระดาษสําหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth
• การกลับไปใชคาดีฟอลต
• เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล
• แบงปนไดรฟซดีี/ดีวีดี

การกําหนดภาษาและประเทศภมูภิาค
การตั้งคาภาษาจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One จะใชภาษาใดในการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล การตั้งคาประเทศ/ภมูภิาคจะกําหนดขนาดกระดาษและ

ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One 21
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หนาท่ีจัดวางไวซึ่งเปนคาเริ่มตนสําหรับการพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้

การตัง้คาภาษา
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Set Language (กําหนดภาษา)
4. แตะภาษาที่คุณตองการเลือก

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหแตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการเลือกคุณ หรือแตะ
No (ไม) เพ่ือเลือกภาษาอื่น

การตัง้คาประเทศ/ภมูภิาค
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Set Country/Region (กําหนดประเทศ/ภูมภิาค)
4. แตะประเทศ/ภมูภิาคที่คุณตองการเลือก

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหแตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการเลือกคุณ หรือแตะ
No (ไม) เพ่ือเลือกประเทศ/ภมูิภาคอื่น

การปรบัระดบัเสยีง
HP All-in-One จะปรับระดับเสียงที่เกี่ยวของกับเหตุการณและขอผิดพลาดของ
อุปกรณไดสามระดับ คาเริ่มจะกําหนดเปน Medium (ปานกลาง)

การปรบัระดับเสยีง
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)
3. แตะ Sound Effects Volume (ระดับเสียงซาวดเอฟเฟกต) แลวแตะ

ระดับเสียงที่คุณตองการเลือก

บท 4
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ตัง้คาถาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตนสาํหรบัการพมิพ PictBridge/DPOF/uPnP
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึง่จะใชเมือ่คุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Pictbridge, ไฟล DPOF หรืออุปกรณ UPnP คาเริ่มจะกําหนดเปน Photo
Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

การตั้งคาถาดกระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
3. แตะ PictBridge/DPOF/uPnP Tray Select (เลือกถาด PictBridge/

DPOF/uPnP)
4. แตะ Main Tray (ถาดหลัก) หรือ Photo Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

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

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน

การเปดหรอืปดการเรยีกดูเรว็ขึน้
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Enable Faster Browsing

(เปดใชงานการเรียกดูเร็วข้ึน)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพ่ือเปดหรือปด

ตัง้คาถาดกระดาษสําหรบัการพมิพจากอปุกรณ Bluetooth
ต้ังคาถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนซึง่จะใชเมือ่คุณพิมพภาพถายจากอุปกรณ
Bluetooth

ตั้งคาลักษณะที่ตองการ 23
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การตัง้คาถาดกระดาษสาํหรบัการพิมพจากอปุกรณ Bluetooth
1. แตะ Setup (ต้ังคา)
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Default Paper Tray (ถาดกระดาษที่ต้ังไวเปนคาดีฟอลต)
4. แตะ Main Tray (ถาดหลัก) หรือ Photo Tray (ถาดกระดาษภาพถาย)

การกลบัไปใชคาดีฟอลต
คุณสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP All-in-One ที่กําหนดจากโรงงานได

หมายเหตุ  การกลับไปใชคาดีฟอลตที่มาจากโรงงานจะไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ท่ีทานทําเพื่อต้ังคาการสแกนและภาษา รวมถึงการตั้งคาประเทศ/
ภมูภิาค

คุณสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทานั้น

วธิเีรยีกคืนคาดฟีอลตทีก่าํหนดโดยโรงงาน
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เคร่ืองมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Restore Factory Defaults

(เรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงาน)
คาดีฟอลตทีก่ําหนดจากโรงงานจะถูกเรียกคืน

เลนสไลดโชวบนจอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคา HP All-in-One เพ่ือเลนสไลดโชวบนจอแสดงผลซึ่งคลายกับ
สกรีนเซฟเวอรในคอมพิวเตอรเมื่อคุณไมไดใชงานอุปกรณนั้น

บท 4
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มีสไลดโชวสองประเภทที่คุณเปดใชงานได นั่นคือ:

• Store Demo (สาธิตการใชงาน): ปรากฏขึ้นหลังจาก HP All-in-One ไม
ทํางานเปนเวลาหนึ่งนาท ีและแสดงชุดภาพกราฟกที่กําหนดไวแลวซึง่จะ
อธิบายคุณสมบัติตางๆ ของอุปกรณนี้ สไลดโชวจะเลนไปจนกวาคุณจะกด
ปุมหรือใชงานอุปกรณ ถาเครื่อง HP All-in-One ยังไมมผูีใชงานภายใน
เวลาแปดชั่วโมง จอแสดงผลจะปดการทํางาน

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหปด Store Demo (สาธิตการใชงาน) ไว

• Tips Slideshow (สไลดโชวขอแนะนํา): ปรากฏขึ้นเฉพาะหลังจากคุณ
พิมพจากคอมพิวเตอร HP All-in-One จะแสดงชุดภาพกราฟกที่กําหนดไว
แลวโดยมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษตางๆ ท่ีคุณสามารถใชไดจาก
อุปกรณน้ี สไลดโชวจะเลนจนจบหนึ่งรอบ จากนั้นจอแสดงผลจะกลับเขาสู
เมนูหลัก

การเปดหรอืปดการสาธติการใชงาน
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลือ่นดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Store Demo (สาธิตการใช

งาน)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพ่ือเปดหรือปด

การเปดหรอืปดสไลดโชวขอแนะนาํ
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Tips Slideshow (สไลดโชวขอ

แนะนํา)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด) เพ่ือเปดหรือปด

แบงปนไดรฟซดี/ีดวีดีี
คุณสามารถตั้งคา HP All-in-One ใหซีดี/ดีวีดี LightScribe สามารถเขาถึงและ
ใชงานไดจาก HP All-in-One เทานั้น หรือจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
ของคุณที่เช่ือมตออยูเทานั้น หรือจากทั้ง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ระบบ Windows ของคุณ

หมายเหตุ การต้ังคาดีฟอลตของไดรฟเพ่ือใหสามารถเขาถึงและใชงานได
จากทั้ง HP All-in-One และคอมพิวเตอรระบบ Windows ของคุณที่เช่ือม
ตออยู

ตั้งคาลักษณะที่ตองการ 25
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การเปดใชงานไดรฟซดีี/ดวีดีีรวมกนั
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะที่ Tools (เครื่องมอื)
3. แตะที่ Share CD/DVD Drive (แบงใชไดรฟซดีี/ดีวีดี)
4. แลวทําวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• แตะที่ Share (ใชรวมกัน) เพ่ือเปดใชงานการแบงปนไดรฟจากทั้ง
HP All-in-One และบน Windows คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอไว (การ
กําหนดคาดีฟอลต)

• แตะที่ Computer Only (คอมพิวเตอรเทาน้ัน) เพ่ือกําหนดให
ไดรฟสามารถเขาถึงและใชงานไดบน Windows คอมพิวเตอรของคุณ
ท่ีเช่ือมตอไวเทานั้น

• แตะที่ Device Only (อุปกรณเทาน้ัน) เพ่ือกําหนดใหไดรฟสามารถ
เขาถึงและใชงานไดจาก HP All-in-One เทานั้น

ขอมูลการเชือ่มตอคอมพวิเตอร
HP All-in-One มพีอรท USB ดังนั้นทานจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB นอกจากนี ้ทานยังสามารถเชื่อมตอ
HP All-in-One กบัเครือขายแบบใชสายหรือไรสายไดอีกดวย นอกจากนี้
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth® แบบภายในตัวจะทําใหอุปกรณ Bluetooth® สั่ง
พิมพไปยัง HP All-in-One ได
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
• เช่ือมตอโดยใชระบบอเีทอรเน็ต
• เช่ือมตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
• เช่ือมตอโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth® ไรสายแบบครบวงจร
• การใชเครื่องพิมพรวมกัน

บท 4
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ประเภทการเชือ่มตอทีส่นบัสนนุ

รายละเอยีด จาํนวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นาํใหเชือ่มตอ เพือ่ใหเกดิ
ประสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ

คณุสมบตัขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คาํแนะนําในการตดิตัง้

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

รองรับคณุลักษณะทัง้หมด ยก
เวน Webscan

ปฏิบัตติามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้ง

การเชื่อมตอแบบอีเทอรเน็ต
(แบบใชสาย)

คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง
สามารถเชื่อมตอกบั
HP All-in-Oneโดยใช
ฮบัหรือเราเตอร

รองรับคณุสมบัตทิั้งหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัตติามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้ง

การเชื่อมตอแบบ 802.11b
หรือ g (ไรสาย)

เชื่อมตอกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไดสูงสุดหาเคร่ืองโดยใชเรา
เตอรไรสาย (โหมดโครงสราง
พื้นฐาน)

รองรับคณุสมบัตทิั้งหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัตติามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดตั้งและคู
มือผูใช

HP bt400
Bluetooth®Wireless
Printer Adapter (HP
bt400)

หน่ึงอุปกรณ Bluetooth หรือ
คอมพิวเตอร

พิมพจากอุปกรณ Bluetooth
เชน PDA หรือโทรศัพทที่ถาย
ภาพได หรือคอมพิวเตอรที่
สามารถใช Bluetooth ได

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“เชื่อม
ตอโดยใชการเชือ่มตอ
Bluetooth® ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 28

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน
Windows

คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
ไวตลอดเวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอืน่จะไม
สามารถสัง่พิมพไปยงั
HP All-in-Oneได

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมดทีอ่ยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายการทํา
งานจากคอมพิวเตอรเคร่ือง
อื่นๆ จะรองรับไดเฉพาะการ
พิมพเทานั้น

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน“การ
ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน”
ในหนา 35

เชือ่มตอโดยใชระบบอเีทอรเนต็
HP All-in-One สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ต 10 Mbps และ 100
Mbps สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพ่ิมเติมเกีย่วกับการเชื่อมตอ
HP All-in-One กับเครือขายอีเธอรเน็ต (แบบใชสาย) โปรดดูท่ี “การติดต้ังเครือ
ขายแบบใชสาย” ในหนา 36

เชือ่มตอโดยใช WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
HP All-in-Oneใชสวนประกอบเครือขายภายในที่สนับสนุนเครือขายแบบไร
สายสําหรบัรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
HP All-in-Oneกับเครือขายไรสาย (802.11) โปรดดูที่“การติดต้ังเครือขาย
WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 39

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพวิเตอร 27
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เชือ่มตอโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth® ไรสายแบบครบวงจร
การเชื่อมตอดวย Bluetooth® ไรสายแบบครบวงจรชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพ
ภาพจากอุปกรณ Bluetooth สวนใหญได ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอรดวย
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หาชื่ออุปกรณและแอดเดรสอุปกรณ
• ต้ังคาการรักษาความปลอดภัยผาน Bluetooth สําหรับ HP All-in-One
• ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพ่ือพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน

หาชื่ออปุกรณและแอดเดรสอปุกรณ

อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูอุปกรณเมื่ออุปกรณทั้งสองสื่อสาร
กัน ดังนั้น คุณตองคนหาที่อยูอุปกรณของ HP All-in-One เพ่ือสรางการเชื่อม
ตอ และอุปกรณ Bluetooth บางอยางจะแสดงชื่อของเครื่องพิมพเมือ่มีการเชื่อม
ตอ หากคุณไมตองการชื่อที่เปนคาดีฟอลตปรากฏเปนช่ือของ HP All-in-One
คุณสามารถเปลี่ยนช่ืออุปกรณได

วธิกีารคนหาทีอ่ยูของอปุกรณบน HP All-in-One
1. แตะที่ Setup (ต้ังคา) บนหนาจอ
2. แตะที่ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะที่ Device Address (ที่อยูอุปกรณ)
Device Address (ท่ีอยูอุปกรณ) เปนแบบอานอยางเดียว

4. หากตองการปอนที่อยูลงในอุปกรณ ใหปฏบิัติตามวิธีการท่ีมาพรอมกับ
อุปกรณ Bluetooth ของคุณ

5. แตะที่ OK (ตกลง) เพ่ือออกจากเมนู Setup (ต้ังคา)

วธิกีารเปลีย่นชื่ออปุกรณของ HP All-in-One
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

บท 4
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3. แตะ Device Name (ช่ืออุปกรณ)

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับช่ือท่ีกําหนดไวแลวของ
Photosmart C8100

4. แตะ Change (เปลี่ยน)
5. ใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสช่ือใหม
6. เมื่อคุณใสช่ือของ HP All-in-One เรียบรอยแลว ใหแตะ OK (ตกลง)

ช่ือที่ทานใสจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของทานเมือ่ทานเช่ือมตอกับ
HP All-in-One เพ่ือพิมพ

7. แตะ OK (ตกลง) เพ่ือออกจากเมน ูSetup (ต้ังคา)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 17

ตัง้คาการรกัษาความปลอดภยัผาน Bluetooth สาํหรับ HP All-in-One
คุณสามารถเรียกใชงานการตั้งคาความปลอดภัยของเครื่องพิมพไดโดยผานเมนู
BluetoothBluetoothHP All-in-One บน แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดง
ผล แลวแตะ Bluetooth จากเมนู Bluetooth คุณสามารถ:

• ขอการรับรองรหัสผานกอนที่ใครจะสั่งพิมพไปยัง HP All-in-One จาก
อุปกรณ Bluetooth

• ทําให HP All-in-One มองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูภายใน
ขอบเขต

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ใชพาสคียเพ่ือตรวจสอบอุปกรณบลูทูธ
• ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
• การเปดและปดวิทย ุBluetooth
• คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One

ใชพาสคยีเพือ่ตรวจสอบอปุกรณบลูทธู

ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภยัของ HP All-in-One เปน
Low (ตํ่า) หรือ High (สูง) อยางใดอยางหนึ่งได การตั้งคาความปลอดภัยดี

ขอมูลการเชื่อมตอคอมพวิเตอร 29
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ฟอลตเปน Low (ตํ่า) การรักษาความปลอดภยัระดับตํ่าไมตองใชการพิสูจนตัว
ตน

• Low (ตํ่า): คือการตั้งคาความปลอดภัยที่เปนคาดีฟอลต การรักษาความ
ปลอดภัยในระดับตํ่าไมจําเปนตองใชรหัสผาน เพราะไมรองรับการพิสูจนตัว
ตน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

• High (สูง): การรักษาความปลอดภัยระดับสูงตองใชรหัสผาน เพราะรองรับ
การพิสูจนตัวตน อุปกรณ Bluetooth ตองแจงรหัสผาน กอน
HP All-in-One จะอนุญาตใหอุปกรณน้ันสงงานพิมพไปยังอุปกรณ
Bluetooth น้ัน

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับรหัสผานที่มีการกําหนดไวกอน
แลวซึ่งต้ังไวเปนเลขศูนยสี่ตัว "0000"

การกาํหนด HP All-in-One ใหตองใชการรบัรองรหัสผาน
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Passkey (รหัสผาน)
4. แตะ Change (เปล่ียน)
5. ใชแปนพิมพเสมอืนเพ่ือใสรหัสผานใหม

หมายเหตุ รหัสผานตองมคีวามยาว 1 ถึง 4 อักขระ และสามารถประกอบ
ดวยตัวเลขได

6. เมือ่คุณใสรหัสผานเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ OK (ตกลง)
เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้น

7. แตะ Security Level (Security level (ระดับความปลอดภยั))
8. แตะ High (สูง)

ความปลอดภัยในระดับสูงจะมีการตรวจสอบพาสคีย
การรับรองรหัสผานจะมกีารกําหนดใหกบั HP All-in-One ของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 17
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ตัง้คาเครื่อง HP All-in-One ไมใหอปุกรณ Bluetooth มองเหน็
ทานสามารถตั้งคา HP All-in-One เปนอุปกรณ Bluetooth (สาธารณะ)
Visible to all (แสดงทั้งหมด) หรือต้ังคา Not visible (ไมแสดง) เปนอยาง
อื่น (สวนตัว) อยางใดอยางหนึ่งได

• Visible to all (แสดงทั้งหมด) อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบ
เขตสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP All-in-One ได

• Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่มีที่อยูอุปกรณของ
เคร่ือง HP All-in-One เทาน้ันที่สามารถสั่งพิมพได

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับระดับความสามารถในการเขาถึง
คาดีฟอลตของ Visible to all (แสดงทั้งหมด)

การกาํหนด HP All-in-One ใหเปนมองไมเห็น
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Visibility (ความสามารถในการมองเห็น)
4. แตะ Not visible (ไมแสดง)

HP All-in-One จะไมสามารถเขาถึงอุปกรณ Bluetooth ที่ไมมทีี่อยู
อุปกรณเก็บไว

การเปดและปดวทิยุ Bluetooth 
วิทยุ Bluetooth จะเปดโดยคาดีฟอลต ซึง่ระบุการทํางานโดยไฟสีฟาที่ดานหนา
เคร่ือง HP All-in-One หากตองการรักษาการเชื่อมตอกับ Bluetooth จะตอง
เปดวิทยุไว อยางไรก็ตาม หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายแบบ
ใชสายหรือแบบไรสาย หรือถาคุณมีการเชื่อมตอ USB วิทยจุะไมมกีารใชงาน
ในกรณีนี้ คุณอาจตองปดวิทยุ

การเปดและปดวทิยุ Bluetooth
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด
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3. แตะ Bluetooth Radio (วิทยุ Bluetooth)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด)

คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One
คุณสามารถตั้งคา Bluetooth ทั้งหมดใน HP All-in-One ใหกลับเปนคาดี
ฟอลตที่โรงงานกําหนดไวได

หมายเหตุ เลือกเฉพาะ Reset Bluetooth (รีเซต็ Bluetooth) หากทาน
ตองการคืนคา HP All-in-One Bluetooth ท้ังหมดกลับเปนคาดีฟอลตจาก
โรงงาน

หากตองการตั้งคา Bluetooth ใหม
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Bluetooth

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Reset Bluetooth (รีเซ็ต Bluetooth)

ใชการเชือ่มตอ Bluetooth® เพือ่พิมพจากคอมพิวเตอรของทาน
การเชื่อมตอ Bluetooth เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการพิมพภาพจาก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน Bluetooth ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อม
ตอ Bluetooth ทําใหคุณสามารถเขาถึงคุณสมบัติการพิมพตางๆ แบบเดียวกับท่ี
เช่ือมตอ USB ได เชน คุณสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ รวมทั้งปริมาณ
หมึกโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพของคุณได

คุณตองมีระบบ Windows XP หรือ Windows Vista และ Microsoft
Bluetooth® Protocol Stack หรือ Widcomm Bluetooth® Protocol
Stack ติดต้ังอยูเพ่ือเช่ือมตอเขากับ HP All-in-One คุณสามารถติดต้ังทั้ง
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Microsoft Stack และ Widcomm Stack บนเครื่องคอมพิวเตอรได แตจะตอง
ใชเพียงตัวใดตัวหนึ่งในการเชื่อมตอ HP All-in-One
• Microsoft stack หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณติดต้ัง Windows XP

ที่มี Service Pack 2 แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณม ีMicrosoft
Bluetooth® Protocol Stack Microsoft stack ชวยใหคุณสามารถติดต้ัง
อะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอกไดโดยอตัโนมัติ หากอะแดปเตอร
Bluetooth® ของคุณสนับสนุน Microsoft stack แตไมมีการติดต้ังโดย
อัตโนมติั แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมมี Microsoft stack ตรวจ
สอบเอกสารที่มาพรอมกับอะแดปเตอร Bluetooth® เพ่ือดูวาอะแดปเตอร
นั้นสนับสนุน Microsoft stack หรือไม

• Widcomm stack: หากคุณมเีครื่องคอมพิวเตอรของ HP ท่ีมี
Bluetooth® ในตัว หรือหากคุณติดต้ัง HP bt450 แสดงวาเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณมี Widcomm stack หากคุณมเีครื่องคอมพิวเตอร
ของ HP และเสียบปลั๊ก HP bt450 เครื่องจะติดต้ังอัตโนมัติโดยใช
Widcomm stack
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วธิกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Microsoft stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพ่ือตรวจสอบใหแน
ใจวามีไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตองติดต้ังใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมอืการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เช่ือมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เช่ือมตอ) และในหนาจอ Connect Your Device Now (เช่ือมตอ
อุปกรณของทานตอนนี้) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจาก If
you are unable to connect your device now... (หากทานไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี้...) ที่ดานลางของหนาจอ

2. หากคุณใชอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอก โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรและตออะแดปเตอร Bluetooth® เขากับพอรต
USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หากคอมพิวเตอรของคุณม ีWindows
XP พรอม Service Pack 2 หรือ Window Vista ติดต้ังอยู ไดรเวอร
Bluetooth® จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมติั หากมขีอความแจงใหคุณเลือกโปร
ไฟล Bluetooth® ใหเลือก HCRP
หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณม ีBluetooth® ในตัว โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว

3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก Printers
and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) (หรือคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ))

4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) (หรือคลิก Add a
printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ))

5. คลิก Next (ถัดไป) แลวเลือก A Bluetooth Printer (เครื่องพิมพ
Bluetooth)

6. ปฏิบติัตามคําแนะนําทีห่นาจอเพื่อดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น
7. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ
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วธิีการตดิตั้งและการพิมพโดยใช Widcomm stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วตัถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบใหแน
ใจวามไีดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth® ดังนั้นหาก
ทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตองติดต้ังใหมอีก
หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth® เขากับ
HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หากทานไมตองการ
เช่ือมตอ USB ใหเลือก Directly to the computer (ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ Connection Type (ประเภทการ
เช่ือมตอ) และในหนาจอ Connect Your Device Now (เช่ือมตอ
อุปกรณของทานตอนนี้) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจาก If
you are unable to connect your device now... (หากทานไม
สามารถเชื่อมตออุปกรณไดในตอนนี้...) ที่ดานลางของหนาจอ

2. คลิกไอคอน My Bluetooth Places (จุด Bluetooth) บน
เดสกท็อปหรือในทาสกบาร

3. คลิก View devices in range (ดูรายชื่ออุปกรณ)
4. หลังจากพบเครื่องพิมพที่สามารถใชไดแลว ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือของ

HP All-in-One เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง
5. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเครื่องพิมพใดๆ

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

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

วธิีการเปดใชงานเครือ่งพมิพรวมกันบนคอมพวิเตอรระบบ Windows
▲ โปรดดูคูมอืผูใชที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows
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เชือ่มตอกับเครอืขาย
สวนนี้จะอธบิายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย และวิธีการดู
และจัดการกับการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ: โปรดดสูวนนี:้

เชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต) “การตดิตั้งเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 36

เชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายดวยเราเตอรไรสาย
(โครงสรางพืน้ฐาน)

“การตดิตั้งเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 39

เชื่อมตอโดยตรงเขากบัเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถใช
งานไรสายโดยไมมีเราเตอรไรสาย (เฉพาะกิจ)

“การติดตั้งเครือขายเฉพาะกจิแบบไรสาย” ในหนา 44

ตดิตั้งซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับใชงานในสภาพ
แวดลอมแบบเครือขาย

“การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 49

เพิ่มการเชื่อมตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นๆ บนเครือ
ขาย

“การเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย”
ในหนา 50

เปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการ
เชื่อมตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคําแนะนําในสวนน้ีหากทานติดตั้ง
HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในตอนแรก
และขณะนี้ตองการเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายแบบ
ไรสายหรือการเชือ่มตอเครือขายอีเธอรเน็ต

“การเปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปน
การเชือ่มตอเครือขาย” ในหนา 50

ดหูรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขาย “การจัดการการตัง้คาเครือขาย” ในหนา 52

คนหาขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตน “การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัเครือขาย”
ในหนา 199

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไร
สายหรอืใชสายได แตไมสามารถเชื่อมตอกับเครอืขายทั้งสองในเวลาเดียวกัน
ได

การตดิตัง้เครอืขายแบบใชสาย
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอร สวิตช
หรือฮับ โดยใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและวิธีติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One

บท 4
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สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึง่เรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

ในการตัง้คา HP All-in-One บนเครือขายแบบใชสาย
ทานตองปฏบิตัดิงันี:้

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทัง้หมด “สิ่งทีจํ่าเปนตองใชสําหรับเครือขายโครงสรางพืน้ฐาน
แบบใชสาย” ในหนา 37

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบใชสาย “การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย”
ในหนา 38

และขั้นสุดทาย ตดิตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 49

สิง่ทีจ่าํเปนตองใชสาํหรบัเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย

กอนที่จะเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่จําเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

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

❑ คอมพิวเตอรต้ังโตะหรือแลปท็อปท่ีมีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต

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

การเชือ่มตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ใหใชพอรต Ethernet
ที่อยูดานหลังของอุปกรณ

การเชือ่มตอ HP All-in-One กบัเครอืขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One
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3. เช่ือมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเธอรเน็ตหรือสวิตช

4. เมื่อคุณเช่ือมตอ HP All-in-One เขาในเครอืขาย ใหติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 49

การตดิตัง้เครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครอืขายแบบไรสายของคุณ HP
ขอแนะนําใหคุณใชเราเตอรหรือสถานีแมขายแบบไรสาย (802.11b) เพ่ือเช่ือม
ตอ HP All-in-One กับสวนประกอบอื่นๆ ของเครือขาย เมือ่เช่ือมตอสวน
ประกอบของเครือขายผานเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย สิ่งนี้เรียกวาเครือ
ขาย โครงสรางพืน้ฐาน

ขอดีของเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสายเมื่อเปรียบเทียบกับเครือขาย
แบบเฉพาะกิจ ไดแก

• การรักษาความปลอดภยัของเครือขายแบบขั้นสูง
• มีความนาเช่ือถือมากขึ้น
• เครือขายมคีวามยืดหยุน
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• มปีระสิทธิภาพที่ดีกวา โดยเฉพาะกับโหมด 802.11 g
• การเขาใชงานชองสัญญาณอินเทอรเน็ตทีใ่ชรวมกัน

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

โปรดดสูวนนี้

ขัน้แรกใหรวบรวมวัสดุทีจํ่าเปนทั้งหมด “สิ่งที่ทานตองการสําหรับเครือขาย WLAN 802.11 ไร
สายแบบครบวงจร” ในหนา 40

จากน้ันใหเชื่อมตอ HP All-in-One เขากบัเราเตอรไร
สายและรัน Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติด
ตัง้แบบไรสาย)

“เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร” ในหนา 40

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 49

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
ในการเชื่อมตอเครื่องHP All-in-Oneของคุณเขากับเครือขายแบบไรสาย คุณ
ตองปฏบิัติดังนี้:

❑ เครือขายไรสาย 802.11 ที่มเีราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย
❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบ

ไรสายหรือการดเน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC)เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อม
ตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติดต้ังHP All-in-Oneลงไป

❑ การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบิล หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเครื่องHP All-in-Oneของคุณบนเครือขายไรสายซึ่งมีการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต เราแนะนําใหคุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขาย
หรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)

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

เชือ่มตอกบัเครอืขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เปนวิธีการแบบ
งายๆ ในการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายของคุณ คุณยังสามารถใช
งาน SecureEasySetup ได ถาเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณ
สนับสนุนคุณลักษณะนี้ โปรดดูขอมูลประกอบที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือ
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สถานีแมขายของคุณเพื่อคนหาวาสถานีแมขายนั้นสนับสนุนการใชงาน
EasySetup หรือไม และอานคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา

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

หมายเหตุ กอนทําการเชื่อมตอเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสาย ตรวจ
ดูใหแนใจวาสายอีเธอรเน็ตไมไดเช่ือมตออยูกับ HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP All-in-One ดวย Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการ
ตดิตัง้แบบไรสาย)
1. ใหจดขอมลูเกี่ยวกับเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายของคุณดังตอไปนี้:

• ช่ือเครือขาย (หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา SSID)
• กุญแจ WEP, วลีผาน WPA (หากจําเปน)
หากคุณไมทราบวาจะหาขอมลูนี้ไดที่ใด โปรดดูขอมูลประกอบที่มาพรอมกับ
เราเตอรหรือสถานีแมขายไรสายของคุณ คุณอาจหาชื่อเครือขาย (SSID)
และกุญแจ WEP หรือวลีผาน WPA ไดจากเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวสําหรับ
เราเตอรไรสาย

2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
จะทําใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
การทดสอบเครอืขายไรสายจะเริ่มทํางาน โดยทําการทดสอบเชิง
วนิิฉัยเพ่ือระบุวาการตั้งคาเครือขายนั้นสําเร็จหรือไม การทดสอบเครือขาย
ไรสายจะพิมพออกมาเมือ่เสร็จสิ้นการทดสอบ
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5. แตะชื่อของเครือขายที่คุณจดไวในข้ันตอนที่ 1

ถาคณุไมเห็นชื่อเครอืขายของคุณในรายการ
a. แตะ Enter a New Network Name (SSID) (ปอนช่ือเครือขาย

ใหม) (SSID)
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ใสช่ือเครือขาย (SSID) แตะตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกตองบนแปนพิมพ
เสมอืน

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

c. เมือ่คุณใสช่ือเครือขายใหมแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น) แลวแตะ
OK (ตกลง)

เคลด็ลบั หาก HP All-in-One ไมสามารถคนพบเครือขายซึง่ยึด
ตามช่ือเครือขายที่คุณใส คุณจะเห็นขอความแจงเตือนตอไปนี้ คุณ
อาจตองการยาย HP All-in-One ใหอยูใกลกับเครื่องคอมพิวเตอร
และลองรันตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้งเพื่อใหคนพบเครือ
ขายโดยอัตโนมติั

d. แตะ Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน)
e. แตะ WEP encryption (การเขารหัส WEP) หรือ WPA

encryption (การเขารหัส WPA)
หากคุณ ไม ตองการใชการเขารหัสขอมลู WEP ใหแตะ No, my
network does not use encryption (ไม เครือขายของฉันไมได
ใชการเขารหัสขอมลู) ไปยังข้ันตอนท่ี 7
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6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP ของคุณดังน้ี:
a. แตะตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกตองบนแปนพิมพเสมือน

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

b. เมื่อคุณใสกุญแจ WPA หรือ WEP แลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น)
c. แตะ OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

เครื่อง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย หากมีขอความ
บอกวา คุณใสกุญแจ WPA หรือ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่คุณจด
ไวสําหรับเครือขายใหมของคุณ ปฏิบัติตามการแจงเตือนเพื่อแกไข
ขอมูลกุญแจ แลวลองอีกครั้ง

7. เมื่อ HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเร็จ ใหติดต้ัง
ซอฟตแวรบนเครือ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่จะใชอุปกรณผานเครือขาย

การเชื่อมตอ HP All-in-One กับ SecureEasySetup
1. เปดใชงาน SecureEasySetup บนเราเตอรไรสายหรอืสถานีแมขายของ

คุณ
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
5. ปฏิบัติตามขอความบนหนาจอเพื่อทําการเชื่อมตอใหเสร็จสมบูรณ
6. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเร็จ โปรดไปที่

เครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรแต
ละเครื่องที่จะใชเครือขาย

หมายเหตุ ถาการเชื่อมตอลมเหลว เราเตอรหรือสถานีแมขายไรสายอาจ
เขาใชงานไมไดหลังจากที่คุณเปดใชงาน SecureEasySetup ทําตาม
งานขางตนอีกคร้ัง โดยแนใจวาคุณปฏิบัติตามทุกข้ันตอนบนแผงควบคุม
ของ HP All-in-One ในทันทีหลังจากกดปุมบนเราเตอรหรือสถานีแม
ขายไรสาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 49
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การตดิตัง้เครอืขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไรสายโดยไมใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ การเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจจะใชงานไดหากคุณไมมีเราเตอรไร
สายหรือสถานีแมขาย อยางไรก็ตาม คุณจะไดความยืดหยุนเพียงเล็กนอย
ระดับความปลอดภัยบนเครือขายตํ่า และประสิทธิภาพของเครือขายชากวามี
เราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

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 44

ขั้นตอไป เตรียมคอมพิวเตอรโดยสรางโปรไฟลเครือขาย “สรางโปรไฟลเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรระบบ
Windows XP” ในหนา 45
“การสรางโปรไฟลเครือขายสําหรับระบบปฏบิัติการอื่น”
ในหนา 47

จากน้ัน รัน Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติด
ตัง้แบบไรสาย)

“การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย”
ในหนา 47

และขั้นสุดทาย ติดตั้งซอฟตแวร “การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย”
ในหนา 49

สิง่ทีท่านตองการสาํหรบัเครอืขายเฉพาะกจิ

เพ่ือเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไรสาย ทานตองมี
คอมพิวเตอรระบบ Windows ท่ีมีอะแดปเตอรเครือขายไรสาย
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สรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัคอมพิวเตอรระบบ Windows XP
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณสําหรับการเชื่อมตอเฉพาะกิจโดยสรางโปร
ไฟลเครือขาย

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

เชื่อมตอกบัเครือขาย 45
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d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัดจาก
The key is provided for me automatically (เตรียมกุญแจให
ฉันโดยอัตโนมัติ) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก

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 65
• “การเชื่อมตอกบัเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 47
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การสรางโปรไฟลเครอืขายสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอืน่

หากทานมีระบบปฏบิติัการอ่ืนที่ไมใช Windows XP เราขอแนะนําใหทานใช
โปรแกรมการกําหนดคาท่ีมาพรอมกับการด LAN แบบไรสายของทาน ในการ
คนหาโปรแกรมการกําหนดคาสําหรับการด LAN แบบไรสายของทาน ใหเรียกดู
รายการโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การใชโปรแกรมการกําหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายท่ีมคีาดัง
ตอไปนี้:

• Network name (SSID)[ช่ือเครือขาย]:Mynetwork

หมายเหตุ คุณจะตองตั้งช่ือเครือขายที่ไมซ้ํา และจํางายเพียงแตจําไววา
ช่ือเครือขายเปนตัวพิมพขนาดใดน่ันหมายความวา คุณตองจําวาตัว
อักษรใดเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

• โหมดการสือ่สาร:เฉพาะกิจ
• การเขารหัสขอมลู:เปดการใชงาน

การเชื่อมตอกบัเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย

ทานตองใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เพ่ือเช่ือม
ตอ HP All-in-One เขากับเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย

การเชื่อมตอกบัเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
การเชื่อมตอนี้จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายท่ีใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายแบบ infrastructure จะปรากฏ
ข้ึนเปนลําดับแรกในรายการตามดวยเครือขายเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ใชงานได
เครือขายที่มสีัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏขึ้นกอน สวนเครือขายที่มสีัญญาณ
ตํ่าท่ีสุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

4. บนจอแสดงผล ใหมองหาชื่อเครือขายที่คุณสรางบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ (ตัวอยางเชน Mynetwork)
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5. แตะที่ช่ือเครือขาย
ถาคุณเห็นช่ือเครือขายและเลือก ใหไปยังข้ันตอนที ่6

ถาคณุ ไม เห็นชือ่เครอืขายของคุณในรายการ
a. แตะ Enter a New Network Name (SSID) (ปอนช่ือเครือขาย

ใหม (SSID))
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ปอน SSID แตะตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกตองบนแปนพิมพเสมอืน

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

c. เมื่อเสรจ็สิ้นการใสช่ือ SSID ใหมแลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น) บน
แปนพิมพเสมอืน แลวแตะ OK (ตกลง)

เคลด็ลบั หาก HP All-in-One ไมสามารถคนพบเครือขายซึง่ยึด
ตามช่ือเครือขายที่คุณใส คุณจะเห็นขอความแจงเตือนตอไปนี้ คุณ
อาจตองการยาย HP All-in-One ใหอยูใกลกับเครื่องคอมพิวเตอร
และลองรันตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้งเพื่อใหคนพบเครือ
ขายโดยอัตโนมติั

d. แตะ Ad Hoc (เฉพาะกิจ)
e. แตะ Yes, my network uses WEP encryption (ใช เครือขาย

ของฉันใชการเขารหัสขอมูล WEP) แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น
หากคุณ ไม ตองการใชการเขารหัสขอมลู WEP ใหแตะ No, my
network does not use encryption (ไม เครือขายของฉันไมได
ใชการเขารหัสขอมลู) ไปยังข้ันตอนท่ี 7

6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WEP ของคุณดังน้ี หรือไปที่ข้ันตอนที่ 7
a. แตะตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกตองบนแปนพิมพเสมือน

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

b. เมือ่ปอนกุญแจ WEP แลว ใหแตะ Done (เสร็จสิ้น) บนแปนพิมพ
เสมอืน

บท 4
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7. แตะ OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อยืนยัน
เคร่ือง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับ SSID หากมีขอความบอก
วา คุณใสกุญแจ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่คุณจดไวสําหรับเครือขาย
ใหมของคุณ ปฏบิัติตามการแจงเตือนเพื่อแกไขกุญแจ WEP แลวลองอีก
ครั้ง

8. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไดเปนผลสําเร็จ โปรดไปที่
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 17
• “การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 49
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 199

การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชื่อมตอเครอืขาย
ใชสวนน้ีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
กับเครือขาย กอนท่ีทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เช่ือมตอเครือขาย HP All-in-One

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

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิติัการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

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

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

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิติัตามคําแนะนํา หาก

คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ
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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

การเชือ่มตอเครือ่งคอมพวิเตอรเพิม่เตมิบนเครอืขาย
ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง
เครื่องบนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กได หากเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว ทานตองติดต้ัง
ซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแตละเครื่อง ใน
ระหวางการติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย ซอฟตแวรจะคนพบ SSID (ช่ือเครือ
ขาย) ของเครือขายที่มีอยูแลว เมือ่ทานต้ังคา HP All-in-One บนเครือขายแลว
ทานไมจําเปนตองกําหนดคาอีกเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไร
สายหรอืใชสายได แตไมสามารถเชื่อมตอกับเครอืขายทั้งสองในเวลาเดียวกัน
ได

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 49

การเปลีย่น HP All-in-One จากการเชือ่มตอ USB เปนการเชือ่มตอเครอืขาย
หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือเครอืขายอีเธอ
รเน็ตไดในภายหลัง หากทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใช
วิธีการทั่วไปดานลางนี้ได

บท 4
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หมายเหตุ เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครือขายแบบไร
สายของคุณ คุณควรใชสถานีเครือขาย (เชน เราเตอรไรสาย) เพ่ือเช่ือมตอ
HP All-in-One

การเปลีย่นการเชื่อมตอ USB เขากบัการเชือ่มตอ WLAN 802.11 ไรสายแบบ
ครบวงจร
1. ใหถอดปล๊ักการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
จะทําใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)

5. ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพ่ิม
อุปกรณ) จากน้ันเลือก Through the network (ผานเครือขาย)

6. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทร
สาร) (หรือ Printers (เครื่องพิมพ)) ใน Control Panel (แผงควบคุม)
และลบเครื่องพิมพสําหรับการติดต้ัง USB ออก

การเปลีย่นการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบใชสาย (อเีธอรเนต็)
1. ใหถอดปล๊ักการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบลิอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลงัของเครื่อง

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

อุปกรณ) จากน้ันเลือก Through the network (ผานเครือขาย)
4. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทร

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

สําหรับรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอHP All-in-Oneกับ
เครือขาย โปรดดูที่:

• “การติดต้ังเครือขายแบบใชสาย” ในหนา 36
• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 39
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 44
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การจดัการการตัง้คาเครอืขาย
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One ผานทางแผงควบ
คุม HP All-in-One การตั้งคาข้ันสูงเพ่ิมเติมมีอยูในเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว
ทานสามารถเขาถึงเครือ่งมอืการกําหนดคาและสถานะไดจากเวบ็เบราเซอร โดย
ใชการเชื่อมตอเครือขายท่ีมีอยูเขากับ HP All-in-One
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายข้ันเบื้องตนจากแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม
• การใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว)
• คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขายขั้นเบือ้งตนจากแผงควบคุม

แผงควบคุมของ HP All-in-One ชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการเช่ือม
ตอแบบไรสายและดําเนินการจัดการเครือขายในลักษณะตางๆ ได ซึ่งรวมถึงการ
เรียกดูการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย การเปดและปด
วิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย
• เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
• การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
• การเปดและปดวิทยุไรสาย
• เครื่องพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย

การใชตัวชวยการตดิตัง้แบบไรสาย

Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) ชวยใหทานติดต้ัง
และจัดการการเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่อง HP All-in-One ไดงายข้ึน

การรนั Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
จะทําใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 39
• “การติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย” ในหนา 44

เรยีกดูและพมิพการตั้งคาเครอืขาย

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

การดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ เมนู View Network Settings (เรียกดูการตั้งคาเครือขาย)
4. โปรดปฏบิติัตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี

• การแสดงคาเครือขายแบบใชสาย ใหแตะ Display Wired
Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย)

• การแสดงคาเครือขายแบบไรสาย ใหแตะ Display Wireless
Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบไรสาย)

• การพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย ใหแตะ Print Network
Configuration Page (พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 59

การเรยีกคืนคาดฟีอลตของเครอืขาย

ทานสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กําหนดไวเมือ่ทานซือ้เครื่อง
HP All-in-One ได

ขอควรระวงั ซึง่จะลบขอมลูการตั้งคาไรสายทั้งหมดที่ทานไดปอนไว หาก
ตองการเรียกคืนขอมลูนี ้ทานจําเปนตองใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายอีก
ครั้ง
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การเรยีกคืนคาดีฟอลตของเครอืขาย
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย)
4. แตะ Yes (ใช) หรือ No (ไม)

การเปดและปดวทิยไุรสาย

วทิยุไรสายจะปดตามคาเริ่มตน หากตองการคงการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไร
สายไว ตองเปดวิทยุไว เมื่อวิทยุเปดอยู ไฟสัญญาณสีฟาที่อยูดานหนาของเครื่อง
HP All-in-One จะสวางขึ้น อยางไรก็ตาม หากเชื่อมตอเคร่ือง HP All-in-One
เขากับเครือขายแบบใชสาย หรือถาคุณตองการเชื่อมตอ USB ตองไมเปดวิทยุ
ในกรณีนี้ คุณอาจตองปดวิทยุ

การเปดและปดวทิยไุรสาย
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Wireless Radio (วิทยุแบบไรสาย)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด)

เครือ่งพิมพจะพมิพการทดสอบเครอืขาย

การทดสอบเครือขายไรสายจะเริ่มทดสอบเชิงวินิจฉัยเพ่ือระบวุาการตั้งคาเครอื
ขายนั้นสําเร็จหรือไม การทดสอบเครอืขายไรขายจะพิมพออกมาเองโดย
อัตโนมติัเมือ่รัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) นอก
จากนี้ ทานยังสามารถสั่งพิมพการทดสอบเครือขายไรสายไดทุกเวลา

บท 4

54 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One

ข
ัน้
ตอน

เม
ือ่เสร็จสิน้

การต
ิดต
ัง้ผลิตภ

ณั
ฑ




วธิีการพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย)
Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย) จะพิมพรายงาน

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 199

การเปลีย่นการตั้งคาเครอืขายขัน้สงูจากการตัง้คาแผงควบคุม

การตั้งคาเครอืขายข้ันสูงมไีวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ดี ทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชข้ันสูง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งความเร็วลิงค
• การเปลี่ยนการตั้งคา IP

การตั้งความเรว็ลงิค

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมลูผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (แบบอัตโนมติั)

การตั้งความเรว็ในการเชื่อมตอ
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง)
4. แตะ Set Link Speed (ต้ังคาความเร็วลิงค)
5. แตะเลือกความเร็วในการเชื่อมตอที่ตรงกับฮารดแวรเครือขายของคุณ

• Automatic (อัตโนมัติ)
• 10-Full
• 10-Half
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• 100-Full
• 100-Half

การเปลีย่นการตัง้คา IP
คาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (แบบอัตโนมติั) ซึ่งจะกําหนด
คา IP โดยอัตโนมติั อยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการ
เปล่ียนที่อยู IP ซับเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูที่อยู IP
และซบัเน็ต มาสกของเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครอื
ขายจาก HP All-in-One

หมายเหตุ เมื่อมกีารปอนคา IP ดวยตนเอง คุณตองเช่ือมตอกับเครือขายที่ทํา
งานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมกีารเก็บคาไวเมื่อคุณออกจากเมนู

ขอควรระวงั โปรดระวังเมื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทานใส IP
แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขายของทานจะ
ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP All-in-One ได

การเปลีย่นการตัง้คา IP
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Network (เครือขาย)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

3. แตะ Advanced Setup (การตั้งคาข้ันสูง)
4. แตะ IP Settings (การตั้งคา IP)
5. แตะ Manual (ดวยตนเอง)
6. แตะการตั้งคา IP อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

• IP Address (ท่ีอยู IP)
• Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก)
• Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)

7. แตะ  หรือ  เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา แลวแตะ OK (ตกลง) เพ่ือยืนยันการตั้ง
คา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 53
• “คําจํากัดความของหนาการกําหนดคาเครือขาย” ในหนา 59
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การใช Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ HP All-in-One บนเครือขาย คุณ
สามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูในเคร่ือง HP All-in-One ได เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวเปนอินเทอรเฟสผูใชที่ทํางานบนเว็บซึง่จะมีตัวเลือกที่ไมมี
ในแผงควบคุมของ HP All-in-One รวมถึง Webscan (เว็บสแกน) ที่เปน
คุณสมบัติชวยใหคุณสแกนภาพถายและเอกสารจาก HP All-in-One ลงใน
คอมพิวเตอรโดยใชเว็บเบราเซอร และตัวเลือกการรักษาความปลอดภยัของเครือ
ขายข้ันสูง นอกจากน้ี เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวยังชวยใหคุณสามารถตรวจสอบ
สถานะและสั่งซือ้วัสดุสําหรับเครื่องพิมพได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคุณสมบติัท่ีมอียูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว รวมถึง
เว็บสแกน โปรดดูที่หนาจอวิธีใชในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว เมือ่ตองการเขาถึง
วิธีใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว ใหเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว จากนั้นคลิกลิงค
Help (วิธีใช) ที่อยูภายใต Other Links (ลิงคอื่นๆ) บนแท็บ Home (หนา
หลัก) ของเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

หมายเหตุ ใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายที่ไมมี
ในแผงควบคุม

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• การใชตัวชวยการติดต้ังเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การเขาใชงานเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตัว

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

การเขาถงึ Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาท่ีอยู IP สําหรับ

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

เคร่ือง HP All-in-One ดังท่ีแสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึง่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว
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3. หากคุณจําเปนตองเปล่ียนภาษาที่แสดงในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ให
ปฏบิัติดังนี้
a. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
b. คลิก Select Language (เลือกภาษา) ในเมนูนําทาง Settings (การ

ต้ังคา)
c. ในรายการ Select Language (เลือกภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตองการ
d. คลิก Apply (ทําใหมผีล)

4. คลิกแท็บ Home (หนาแรก) เพ่ือเขาถึงขอมลูอุปกรณและเครือขาย
หรือคลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือเขาถึงขอมลูเครือขายเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนขอมลูเครือขาย

5. ทําการปรับเปลี่ยนการกําหนดคา
6. ปดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 53

การใชตัวชวยการตดิตัง้เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั

ตัวชวยติดต้ังเครือขายที่มอียูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะมอีินเทอรเฟสภายใน
แกพารามเิตอรการเช่ือมตอเครือขายของทาน

วธิกีารเขาใชงานตวัชวยตดิตัง้ Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอร
แบบฝงตัว)
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อคนหาที่อยู IP สําหรับ

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

เครื่อง HP All-in-One ดังที่แสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึง่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพรอ็กซี่เซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทานอาจ
จําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย)

บท 4
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4. คลิก Wired (802.3) (ใชสาย (802.3)) หรือ Wireless (802.11) (ไร
สาย (802.11)) ในเมนูนําทาง Connections (การเชื่อมตอ)

5. คลิก Start Wizard (เริ่มตัวชวย) จากนั้นปฏบิัติคําแนะนําทั้งหมดในตัว
ชวย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 53

คาํจาํกดัความของหนาการกําหนดคาเครอืขาย

หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสําหรับ HP All-in-One มกีาร
ต้ังคาสําหรับขอมลูทั่วไป 802.3 ใชสาย (อีเธอรเน็ต) 802.11 ไรสาย และ
Bluetooth®

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การตั้งคาเครือขายทั่วไป
• การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)
• การตั้งคาเครือขายไรสาย (802.11)
• การตั้งคา Bluetooth

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 53
• “อภธิานศัพทเครือขาย” ในหนา 65

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

• Wired (ใชสาย): HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขาย IEEE 802.3 ดวยสายเคเบิล
อีเธอรเน็ต

• 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

การตัง้คาเครอืขายใชสาย (802.3)

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลการตั้งคา 802.3 ใชสายท่ีแสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ที่อยู
ฮารดแวร) (MAC)

ที่อยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบ ุHP All-in-One ที่อยูน้ีจะประกอบดวย
ตัวเลข 12 หลักที่กําหนดเฉพาะใหกบัฮารดแวรเครือขายเพือ่ระบุตัวตน รวมทั้งเราเตอร
สวิตช และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดทีจ่ะมทีี่อยู MAC เดียวกนั

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

IP Address (ที่อยู
IP)

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

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

Subnet Mask (ซับ
เน็ต มาสก)

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

หมายเหตุ ขอแนะนําวา HP All-in-One และเคร่ืองคอมพิวเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

บท 4

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

Default Gateway
(ดีฟอลตเกตเวย)

โหนดบนเครือขายทีเ่ตรียมทางเขาไปยังเครือขายอ่ืน โหนดในตัวอยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูเกตเวยที่เปนคาดีฟอลตจะถูกกําหนดโดยซอฟตแวรการติดตั้ง เวนเสียแตวา
คุณจะกําหนดคาที่อยู IP ดวยตนเองแลว

Configuration
Source (แหลงที่มา
ของการกําหนดคา)

โพรโทคอลทีใ่ชเพื่อกาํหนดทีอ่ยู IP ใหกบั HP All-in-One มีดังน้ี

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการกําหน

ดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ีอาจ
หมายถึงเราเตอร

• Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดดวยตวัคุณเอง เชนที่
อยู IP แบบคงที่

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

DNS Server
(เซิรฟเวอร DNS)

ทีอ่ยู IP ของบริการโดเมนเนม (DNS) สําหรับเครือขาย เมื่อคุณเขาถงึเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คณุตองใชโดเมนเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL http://
www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเม
นเนมเปนที่อยู IP อุปกรณตางๆ ใชทีอ่ยู IP เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณอื่น

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

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวาทีอ่ยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกําหนดคาเครือขาย
หรือไม หากไมมีที่อยูแสดงขึ้น ใหขอทีอ่ยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอนิเทอรเน็ตของคุณ

Link Configu-
ration (การกําหนด
คาลิงค)

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

Total Packets
transmitted (แพ็ก
เกตทั้งหมดที่สง)

จํานวนแพ็กเกจทีส่งโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะ
ลบขอมูลทิ้งหลังจากทีป่ดเคร่ือง HP All-in-One เมื่อสงขอความผานเครือขายการสับเปลี่ยน
แพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แตละแพ็กเกจมีทีอ่ยูปลายทางพรอมกบั
ขอมูล

Total Packets
received (รวมแพ็ก
เกจทีไ่ดรับ)

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

การตั้งคาเครอืขายไรสาย (802.11)

ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคา 802.11 ไรสายที่แสดงอยูบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Hardware
Address (ฮารดแวร
แอดเดรส) (MAC)

Media Access Control (MAC) แอดเดรสซึ่งจะระบุHP All-in-Oneที่อยูน้ีจะประกอบ
ดวยตัวเลข 12 หลักทีก่ําหนดเฉพาะใหกบัฮารดแวรเครือขายเพือ่ระบุตัวตน รวมทั้งสถานี
เครือขายแบบไรสาย เราเตอร และอุปกรณดังกลาวอ่ืนๆ ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่มี ที่อยู
MAC เดียวกนั

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกําหนดใหคุณตองลงทะเบียน ทีอ่ยู MAC ของ
การดเครือขายหรืออะแดปเตอร LAN ที่เชื่อมตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็มคูสายโทรศัพทของ
ผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ในระหวางการติดตั้ง

ที่อยู IP (IP
แอดเดรส)

ที่อยูน้ีจะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกําหนดที่อยู IP ผาน DHCP หรือ
AutoIP คุณสามารถตั้งคาทีอ่ยู IP แบบคงทีไ่ด ซึ่งไมแนะนําใหทํา

หมายเหตุ การกําหนดที่อยู IP ดวยตนเองอยางไมถกูตองในระหวางการติดตัง้จะทําใหสวน
ประกอบของเครือขายมองไมเห็นHP All-in-One

Subnet Mask
(ซับเน็ต มาสก)

ซับเน็ต คือ IP แอดเดรสที่กําหนดโดยซอฟตแวรการตดิตั้งเพื่อทําใหเครือขายเพิ่มเตมิใชงาน
ไดโดยเปนสวนหน่ึงของเครือขายทีใ่หญกวา ซับเน็ตจะถกูระบุโดยซับเน็ต มาสก ซึ่งกําหนด
วา สวนไหนของ IP แอดเดรสของHP All-in-Oneทีบ่งชี้ถึงเครือขายและซับเน็ต และสวน
ไหนที่บงชี้ถึงตวัอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนําวาHP All-in-Oneและเคร่ืองคอมพวิเตอรทีใ่ชทัง้หมดควรอยูบนซับ
เน็ตเดียวกนั

Default Gateway
(ดีฟอลต
เกตเวย)

โหนดบนเครือขายที่เตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่น
โหนดในตวัอยางน้ีคือคอมพวิเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ทีอ่ยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกําหนดใหโดยซอฟตแวรการติดตั้ง

Configura-tion
Source (แหลงที่มา
ของการกําหนดคา)

โพรโทคอลทีใ่ชเพื่อกําหนด IP แอดเดรสใหกบัHP All-in-One:

• AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
• DHCP: พารามิเตอรการกําหนดคาจะถูกกาํหนดโดยเซิรฟเวอรโพรโทคอลการ

กาํหนดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP) บนเครือขาย สําหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งน้ี
อาจหมายถึงเราเตอร

• Manual(ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกําหนดคาจะถกูกําหนดดวยตวัคุณเอง เชน IP
แอดเดรสแบบคงที่

• Not Specified(ไมไดระบุไว): เปนโหมดที่ใชเมื่อHP All-in-Oneเร่ิมตน

DNS Server
(เซิรฟเวอร DNS)

IP แอดเดรสของบริการชื่อโดเมน (DNS) สําหรับเครือขายเมื่อคณุใชเว็บหรือสงขอความ
อีเมล คณุจําเปนตองใชชื่อโดเมนในการดําเนินการตัวอยางเชน URL http://www.hp.com
ประกอบดวยชื่อโดเมน hp.com DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลชื่อโดเมนเปน IP แอดเดรส
อุปกรณตางๆ จะใช IP แอดเดรสเพื่ออางอิงถงึอุปกรณอื่น

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

แอดเดรส หรืออุปกรณกําลังเร่ิมตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวา ทีอ่ยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้นบนหนาการกําหนดคาเครือขาย
หรือไม หากแอดเดรสไมแสดงขึ้น ใหขอ IP แอดเดรสของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ของคุณ

Wireless Status
(สถานะไรสาย)

สถานะของเครือขายแบบไรสาย:

• Connected(เชื่อมตอแลว): เคร่ืองHP All-in-Oneเชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย
แลว และอุปกรณทุกชิ้นกําลังทํางานอยู

• Disconnected(ยกเลิกการเชื่อมตอ): เคร่ืองHP All-in-Oneไมไดเชื่อมตออยูกับ
LAN ไรสายเน่ืองจากการตั้งคาไมถกูตอง (เชน กุญแจ WEP ไมถกูตอง)
HP All-in-Oneอยูนอกขอบเขต หรือสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเสียบอยูและเชื่อมตออยูกับ
เครือขายที่เปดใชงานอยู

บท 4

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

• Disabled(ปดการใชงาน): วิทยุปดอยู

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Communication
Mode (โหมดการสื่อ
สาร)

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ทีอุ่ปกรณหรือสถานีสือ่สารกันเอง:

• Infrastructure(โครงสรางพืน้ฐาน): เคร่ืองHP All-in-Oneจะสื่อสารกับอุปกรณ
เครือขายอื่นผานสถานีแมขายแบบไรสาย เชน เราเตอรไรสาย หรือ สถานีกลาง

• เฉพาะกจิ:เคร่ืองHP All-in-Oneจะสื่อสารโดยตรงกบัอุปกรณแตละตัวบนเครือขาย
ไมมีการใชเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายหรือเรียกวาเครือขายแบบ peer-to-peer

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Network Name
(ชื่อเครือขาย)
(SSID)

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

Signal Strength
(ความเขมของ
สัญญาณ) (1-5)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสญัญาณมีระดับตั้งแต 1 ถึง 5:

• 5: ดีเลิศ

• 4: ดี

• 3: พอใช

• 2: ไมดี

• 1: แย

• No signal(ไมมีสัญญาณ): ไมพบสัญญาณบนเครือขาย

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
น้ี

Channel (ชอง) หมายเลขชองทีใ่ชสําหรับการสื่อสารแบบไรสายในขณะน้ี ซึ่งขึ้นอยูกบัเครือขายที่ใชอยู และ
อาจแตกตางจากหมายเลขชองทีร่องขอได คาอยูระหวาง 1 ถงึ 14 ประเทศ/ภูมภิาคอาจจํากดั
ขอบเขตของชองทีอ่นุมัติ

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

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

สามารถใชไดกบัเครือขายประเภทนี้

หมายเหตุ ในโหมดเฉพาะกิจ หากคุณไมสามารถรับหรือสงขอมูลระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคณุและHP All-in-Oneโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชชองการสื่อ
สารเดียวกนับนเคร่ืองคอมพวิเตอรและHP All-in-Oneในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชองจะ
ถกูกําหนดโดยสถานีแมขาย

Authentication
type (ประเภทของ
การพสิูจนตัวตน)

ประเภทของการพิสจูนตัวตนทีใ่ชงานอยู:

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

• Shared Key(เฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานเทาน้ัน): ตองใชกุญแจ WEP
• WPA-PSK(เฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานเทาน้ัน): WPA กับ Pre-Shared Key
• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท

น้ี

การพิสจูนตัวตนตรวจสอบตัวตนของผูใชหรืออุปกรณกอนทีจ่ะใหสิทธิ์ในการเขาถึงเครือขาย
ซึง่จะทาํใหผูใชทีไ่มมีสิทธิเขาถงึทรัพยากรเครือขายไดยากขึ้น วิธีการรักษาความปลอดภัยน้ี
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

(ทําตอ)
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พารามเิตอร รายละเอยีด

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบระบบเปดจะไมคดักรองผูใชเครือขายตามเอกลักษณตัว
ตนของพวกเขา ผูใชไรสายสามารถเขาถึงจากเครือขายได อยางไรกต็าม เครือขายดังกลาว
อาจใชการเขารหัสขอมูล WEP (Wired Equivalent Privacy) เพื่อเตรียมระดบัของความ
ปลอดภัยทีม่ีสาเหตุมาจากการดักฟง

เครือขายที่ใชการพิสูจนตวัตนแบบShared Keyจะเพิม่การรักษาความปลอดภัยโดยใหผูใช
หรืออุปกรณบงชี้ตนเองดวยกุญแจคงที่ (ฐานสิบหกหรืออักขระตัวอักษร) ผูใชและอุปกรณทุก
ชิน้บนเครือขายจะใชกุญแจเดียวกัน การเขารหัสขอมูล WEP จะใชพรอมกบัการพิสูจนตัวตน
แบบใชกุญแจรวมกนั (shared key) โดยใชกญุแจเดียวกนัสําหรับทั้งการพิสูจนตัวตนและ
การเขารหัสขอมูล

เครือขายที่ใชการพิสจูนตัวตนทีใ่ชระบบเว็บ (WPA-PSK) จะมีการรักษาความปลอดภยัที่ดี
มาก และสถานีแมขายแบบไรสายและเราเตอรแบบไรสายสวนใหญจะสนับสนุนเครือขาย
ประเภทนี้ สถานีแมขายหรือเราเตอรจะตรวจสอบเอกลักษณตัวตนของผูใชหรืออุปกรณที่รอง
ขอที่จะเขาถึงเครือขายกอนใหสิทธิในการเขาถงึ โพรโทคอลการพิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใชบน
เซิรฟเวอรการพิสจูนตัวตน

Encryption (การ
เขารหัสขอมูล)

ประเภทของการเขารหัสขอมลูที่ใชงานอยูบนเครือขาย:

• None(ไมมี): ไมมีการใชการเขารหัสขอมูล

• 64-bit WEP: ใชกญุแจ WEP แบบอักขระ 5 ตัว หรือตัวเลข 10 หลักสําหรับฐานสิบ
หก

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

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

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

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

นี้

WEP มีวัตถปุระสงคเพื่อรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัสขอมูลผานคล่ืนวิทยุ ดังน้ันจึง
ปองกนัการสงผานจากจุดปลายดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งได วิธีการรักษาความปลอดภัยน้ี
เปนวิธีทัว่ไปทีใ่ชบนเครือขายแบบไรสาย

Access Point HW
Address (ที่อยู
สถานีแมขาย HW)

ที่อยูฮารดแวรของเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขายบนเครือขายที่HP All-in-Oneเชื่อมตอ
อยู:

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

• Not applicable(ใชงานไมได): พารามิเตอรน้ีไมสามารถใชไดกับเครือขายประเภท
นี้

Total Packets
transmitted (รวม
แพ็กเกจที่สง)

จํานวนแพ็กเกจทีส่งโดยHP All-in-Oneโดยไมมีขอผิดพลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะ
ลบขอมลูทิง้หลังจากปดเคร่ืองHP All-in-Oneเมื่อสงขอความผานเครือขายการสับเปลี่ยน
แพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แตละแพ็กเกจมีทีอ่ยูปลายทางพรอมกบั
ขอมูล

Total Packets
received (รวมแพ็ก
เกจทีไ่ดรับ)

จํานวนแพ็กเกจทีไ่ดรับโดยHP All-in-Oneโดยไมมีขอผิดพลาดนับตัง้แตเปดเคร่ือง ตัวนับ
จะลบขอมูลทิง้หลังจากปดเคร่ืองHP All-in-One

บท 4

(ทําตอ)

64 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP All-in-One

ข
ัน้
ตอน

เม
ือ่เสร็จสิน้

การต
ิดต
ัง้ผลิตภ

ณั
ฑ




การตั้งคา Bluetooth
ตารางตอไปนี้แสดงขอมลูการตั้งคา Bluetooth ที่แสดงอยูบนหนาการกําหนด
คาเครือขาย

พารามเิตอร รายละเอยีด

Device Address
(ที่อยูอุปกรณ)

ฮารดแวรแอดเดรสของอุปกรณ Bluetooth

Device Name (ชื่อ
อุปกรณ)

ชือ่อุปกรณทีก่ําหนดใหกับเคร่ืองพิมพ ซึง่สามารถบงชี้เคร่ืองพิมพน้ันบนอุปกรณ Bluetooth
ได

Passkey (รหัส
ผาน)

คาทีผู่ใชตองปอนเพื่อพิมพผาน Bluetooth

Visibility (ความ
สามารถในการมอง
เห็น)

แสดงวาอุปกรณ Bluetooth ทีอ่ยูภายในขอบเขตสามารถมองเห็น HP All-in-One ไดหรือ
ไม

• Visible to all (สามารถมองเห็นไดทั้งหมด): อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ทีอ่ยูภายใน
ขอบเขตสามารถสั่งพิมพไปยงัเคร่ือง HP All-in-One ได

• Not visible (ไมสามารถมองเห็นได): เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่บรรจุแอดเดรส
อปุกรณของเคร่ือง HP All-in-One เทาน้ันทีส่ามารถสัง่พิมพได

Security (การรักษา
ความปลอดภัย)

ระดับการรักษาความปลอดภัยทีก่ําหนดไวสําหรับ HP All-in-One ทีเ่ชื่อมตอดวย
Bluetooth

• Low (ต่ํา): เคร่ือง HP All-in-One ไมตองใชรหัสผาน อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยู
ภายในขอบเขตสามารถสั่งพมิพได

• High (สูง): เคร่ือง HP All-in-One ตองใชรหัสผานจากอุปกรณ Bluetooth กอนจะ
อนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังเคร่ือง

อภธิานศพัทเครือขาย

สถานีแมขาย เราเตอรเครือขายที่มีสามารถใชงานแบบไรสายได

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

AutoIP คณุสมบัติของการติดตั้งซอฟตแวรซ่ึงกําหนดคาพารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

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

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

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

DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสงู
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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 หรือเขาถึงคุณสมบัติของเคร่ือง 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

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

บท 4
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5 How do I (ควรทาํอยางไร)
สวนน้ีจะประกอบดวยลิงคสําหรับงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย, การเขียน
ซีดี/ดีวีดีและการติดฉลาก, การสแกน และการทําสําเนา

• “วิธีการพิมพภาพถายแบบไมมขีอบบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว) จากการดหนวยความจํา” ในหนา 120

• “วิธีการพิมพภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) หรือใหญกวาจากการด
หนวยความจํา” ในหนา 120

• “วิธีการสรางงานพิเศษจากภาพถายที่อยูบนการดหนวยความจํา”
ในหนา 122

• “วิธีการบนัทึกภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร” ในหนา 126
• “วิธีการรักษาภาพถายจากการดหนวยความจําไวในซีดีหรือดีวีดี”

ในหนา 128
• “วิธีการพิมพฉลากลงบนซีดีหรือดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe”

ในหนา 128
• “วิธีการแบงปนภาพถายรวมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง” ในหนา 124
• “วิธีการพิมพภาพถายในขนาดตางๆ” ในหนา 141
• “วิธีการทําสําเนาเอกสารขาวดําหรือสี” ในหนา 151
• “วิธีการสแกนภาพถายหรือเอกสารลงในเครือ่งคอมพิวเตอร” ในหนา 143
• “วิธีการสแกนสไลดหรือฟลมเนกาทีฟ” ในหนา 145
• “วิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 105
• “วิธีการพิมพบนกระดาษสมดุบนัทึกที่มีตารางแบบกวางและบนกระดาษ

กราฟสําหรับการบานของลูก” ในหนา 166
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6 การวางตนฉบบัและการใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษไดหลายประเภทหลายขนาดลงใน HP All-in-One รวม
ถึงกระดาษ Letter กระดาษ A4 กระดาษ Legal กระดาษภาพถาย แผนใส
ซอง และซดีี/ดีวีดีที่ใชรวมกับ LightScribe ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะ
ไดรับการตั้งคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษโดยอัตโนมติั จากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากคุณใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากคุณประสบปญหาคุณภาพการพิมพท่ีไมดีเมือ่ใชการตั้งคาที่ปรับ
เองโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ
และการทําสําเนาไดดวยตนเอง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางเอกสาร ภาพถาย สไลด และฟลมเนกาทีฟ
• เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
• การใสกระดาษ
• ใสแผนซีดี/ดีวีดีไวในไดรฟของซดีี/ดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

วางเอกสาร ภาพถาย สไลด และฟลมเนกาทฟี
คุณสามารถวางเอกสารและภาพถายลงบนกระจกเพื่อสแกนหรือทําสําเนาได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใสฟลมสไลดหรือฟลมเนกาทีฟลงในตัวยึดฟลมสไลด
และฟลมเนกาทีฟเพื่อสแกนและพิมพภาพเหลานั้นได

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• วางตนฉบับ
• วางตนฉบับลงในชองใสฟลมเนกาทีฟและฟลมสไลด
• การวางตนฉบับท่ีมขีนาดใหญ

วางตนฉบบั
คุณสามารถทําสําเนาหรือสแกนเอกสารตนฉบับในขนาดไดสูงสุดเทากับขนาด
Letter หรือ A4 โดยการวางตนฉบับไวบนกระจก
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การวางตนฉบบัลงบนกระจก
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-Oneข้ึน
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

เคลด็ลบั สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบบั โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

วางตนฉบบัลงในชองใสฟลมเนกาทฟีและฟลมสไลด
คุณสามารถสแกนสไลดขนาด 35 มม. และฟลมเนกาทีฟดวย HP All-in-One
ของคุณโดยใชตัวยึดฟลมเนกาทีฟและฟลมสไลด

หลังจากคุณสแกนฟลมสไลดหรือฟลมเนกาทีฟแลว ใหนําออกจากตัวยึด แลวใส
ตัวยึดและฝาปดกลับเขาที่ HP All-in-One
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การใสฟลมเนกาทฟีขนาด 35 มม.
1. ยกฝาขึ้น นําแผนรองฝาปดออก แลวนําชองใสฟลมสไลดและฟลม

เนกาทีฟออก นําแผนรองฝาปดไววางไวในที่ทีส่ะอาดและปลอดภยั

2. เตรียมชองใสฟลมโดยใหบางสวนของฟลมเนกาทีฟอยูดานลางและชองใส
ฟลมอยูดานขวา

3. ใสฟลมเนกาทีฟเขาไปตรงกลางของชองใสโดยหันดานหลังภาพเขาหาตัว
คุณ

4. วางชองใสฟลลงบนกระจกเพื่อใหดานที่ยึดฟลมเนกาตีฟใหอยูในแนวชิดมมุ
ขวาดานหนาของกระจก

5. เลื่อนฝาครอบของ HP All-in-One ลง กอนเริ่มสแกน
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การใสฟลมสไลดขนาด 35 มม.

หมายเหตุ HP All-in-One ไมรองรับการสแกนฟลมเนกาทีฟท่ีรวมเปน
สไลดเดียวในรูปแบบพลาสติกหรือกระดาษแข็ง

1. ยกฝาขึ้น นําแผนรองฝาปดออก แลวนําตัวยึดฟลมสไลดและฟลม
เนกาทีฟออกมา นําแผนรองฝาปดไววางไวในที่ท่ีสะอาดและปลอดภยั

2. วางตัวยึดฟลมลงบนกระจกเพื่อใหชองใสฟลมสไลด 4 แผนอยูในแนวชิดมุม
ขวาดานหนาของกระจก

3. วางฟลมสไลดลงบนชองใสเพ่ือใหดานหนาของรูปภาพคว่ําลง คอยๆ กดลง
ไปจนกวาจะเขาที่

หมายเหตุ ฟลมสไลดตองเขาล็อคเรียบรอย จึงจะสามารถสแกนรูปภาพ
ไดอยางถูกตอง ถาฟลมสไลดไมสัมผัสกับกระจก รูปภาพที่สแกนแลวจะ
ไมชัด

เคลด็ลบั ถาฟลมสไลดไมเขาล็อค ลองหมนุฟลมสไลดเปนวงรอบ 180
องศา ฟลมสไลดบางชิ้นจะมีชองวางอยูที่ดานใดดานหนึ่งซึ่งทําใหฟลม
สไลดไมเขาล็อค

4. เลื่อนฝาครอบของ HP All-in-One ลง กอนเริ่มสแกน
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การติดตัง้ชองใสฟลมสไลดและฟลมเนกาทฟีและแผนรองฝาปด
1. วางตัวยึดฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟดานโดยใหรอยบากดานลางอยูใตแถบ

ที่อยูดานลางของฝาปด เพ่ือใหชองใสสไลด 4 ชองอยูดานลางครึ่งหนึ่ง
2. วางแถบดานลางของแผนรองฝาปดลงยังชองเสียบที่ดานลางของฝาปด
3. หมุนแผนรองฝาปดข้ึนจนกวาตัวยึดจะเขาล็อค

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสแกนสไลดหรือฟลมเนกาทีฟ” ในหนา 145

การวางตนฉบบัทีม่ขีนาดใหญ
คุณสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบบัที่มีขนาดใหญไดโดยนําฝาปดออกจาก
HP All-in-One ตามปกติแลว เรายังสามารถใชฟงกชันของ HP All-in-One
ไดเมือ่นําฝาปดออก

เคลด็ลบั เมือ่ทานทําสําเนาตนฉบบัขนาดใหญ ใหปดฝาปดลงบนตนฉบบั
เพราะจะทําใหคุณภาพของสําเนาดีข้ึนและใชหมึกนอยลง

การถอดฝาปด
1. เปดฝาปดข้ึน จับดานขางของฝาปดไวแลวคอยๆ ดึงฝาปดข้ึนดานบนจน

กระทั่งเขาที่
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อยาถอดปลั๊กสายไฟหลอดไฟสําหรับฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟออก ควร
เช่ือมตอเขาทางดานหลังของ HP All-in-One

2. วางฝาทับไวบนตนฉบบัที่มีขนาดใหญขณะที่คุณกําลังทําสําเนาหรือสแกน

3. เมือ่คุณทําสําเนาหรอืสแกนเสร็จ ใหใสฝาปดกลับเขาไปดวยการเสียบแถบ
บนบานพับกลับเขาไปยังชองเสียบที่ถูกตอง

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• กระดาษท่ีแนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา
• กระดาษ/วัสดุพิมพท่ีแนะนําสําหรับการพิมพเทานั้น
• กระดาษที่ควรหลีกเล่ียงการใชงาน

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

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

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

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

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

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

เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา 75
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HP All-in-One Paper หรอื HP Printing Paper
• HP All-in-One Paper ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับอุปกรณ

HP All-in-One โดยตัวกระดาษจะมเีฉดสฟีาขาวเปนพิเศษซึ่งจะชวยใหขอ
ความคมชัดและมีสสีันสดใสขึ้นมากกวากระดาษธรรมดา

• HP Printing Paper คือกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มีความคม
ชัดมากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ่ายสําเนา

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

กระดาษ/วสัดพุมิพทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพเทานัน้
กระดาษบางอยางจะไดรับการรองรับเฉพาะเมื่อทานสั่งพิมพงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาน้ัน รายการตอไปน้ีเปนขอมลูเกี่ยวกบักระดาษดังกลาว

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

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภมูภิาค
ของคุณ

สือ่ซดีี/ดีวดีทีีเ่ทยีบเทา LightScribe
คุณสามารถพิมพลงบนพื้นผิวของซดีีและดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe ไดโดย
ตรง

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

HP Premium Photo Cards
HP Premium Photo Cards ชวยใหคุณทําบตัรอวยพรของคุณเองได

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

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

กระดาษทีค่วรหลกีเลีย่งการใชงาน
การใชกระดาษท่ีบางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเน้ือหนาหรือไม
ดูดซับหมกึเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบรูณ

กระดาษทีไ่มควรใชสาํหรบังานพมิพทัง้หมดและงานทาํสาํเนา
• กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากทีอ่ยูในซอฟตแวรเครื่องพิมพ

HP All-in-One
• กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมีการออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
• เนื้อกระดาษท่ีมลีักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพไดอยาง

สม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลาน้ีได
• กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึง่ไมไดออกแบบมาสําหรับ

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

• กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

• ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกลิ้งและทําให
กระดาษติดคางได

• ปายประกาศ

เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา 77
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กระดาษอื่นๆ ทีไ่มควรใชในการทาํสาํเนา
• ซองจดหมาย
• แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

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

การใสกระดาษ
สวนนี้จะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• ใสกระดาษภาพถายไดถึงขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว)
• ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรือบตัรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ Letter, A4 หรือ Legal ลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP All-in-One ได
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การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

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

3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป
ในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกําลังทํางานอยูและ
ไมมเีสียงใดๆ เมื่อคุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หาก
HP All-in-One กําลังใชงานตลับหมกึพิมพหรือมกีารทํางานอยู กระดาษ
ที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ คุณอาจดันกระดาษไปทางดาน
หนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออกมา
เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษหัวจดหมาย โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษหลัก
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4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ดันถาดปอนกระดาษหลักเขาไปยัง HP All-in-One
6. ดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 74
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนา โปรดดูหัว

ขอ“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั” ในหนา 90.

ใสกระดาษภาพถายไดถงึขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้)
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพ
ถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium
Photo Paper
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การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

2. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ําดานท่ีมนัวาวลง เล่ือนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบน้ันอยูใกล
ตัวคุณ

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปกกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษ/วัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับการพิมพเทาน้ัน” ในหนา 76
• “พิมพภาพถายของคุณ” ในหนา 120
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 101
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 102

การใสกระดาษ 81
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ใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันี
คุณสามารถใสโปสการด กระดาษ Hagaki และบตัรดัชนีลงในถาดกระดาษภาพ
ถายได

เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

การใสโปสการด กระดาษ Hagaki หรอืบตัรดชันใีนถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น แลวดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา

2. ใสปกบัตรลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกบัตรเขาไปจนสุด

3. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกบัตร
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาปกบัตร
พอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวาดานบนสุดของตัวปรบั
ความกวางของกระดาษ

4. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการเปลี่ยนคากระดาษสําหรับการพิมพจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน โปรดดูที่ “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั”
ในหนา 90.
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การใสซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษหลักของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือแบบมีหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิง่ของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพท่ีอยูผู
สงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดปอนกระดาษหลักออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว

กระดาษออกไปจนสุด

2. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษ

เขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายขึ้นและอยูทางซายมอื เลื่อนซองจด
หมายเขาไปจนสุด

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

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั” ในหนา 90

การใสกระดาษประเภทอืน่
ประเภทกระดาษตอไปนี้ไดรับการออกแบบสําหรับงานพิเศษ สรางงานของคุณ
ในซอฟตแวร HP Photosmart หรือโปรแกรมอื่น แลวต้ังคาประเภทและขนาด
ของกระดาษ จากนั้นส่ังพิมพ

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

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนที่จะพิมพลงบนแผนใส

HP Iron-On Transfer
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษที่มวนงอลงในเครื่อง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

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

พิมพลง เลื่อนบตัรเขาไปจนสดุ

เคลด็ลบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนทีต่องการพิมพกอน โดยพิมพ
หนาท่ีคว่ําลงในถาดปอนกระดาษ

ปายฉลากสาํหรบัองิคเจต็
1. ควรใชปายฉลากขนาด Letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ

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

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทกระดาษและขนาดกระดาษกอนการ
พิมพ

แผนลวดลายตดิซดีี/ดีวดีีของ HP
▲ วางกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD หนึ่งแผนลงในถาดปอนกระดาษโดย

คว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนกระดาษสําหรับติดช่ือ CD/DVD เขาไปจนสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการเปลี่ยนคากระดาษสําหรับการพิมพจากซอฟตแวร

แอพพลิเคชัน โปรดดูท่ี “การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรบังานปจจุบนั”
ในหนา 90.

• “กระดาษ/วัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับการพิมพเทาน้ัน” ในหนา 76

การใสกระดาษ 85
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ใสแผนซีด/ีดวีดีไีวในไดรฟของซีดี/ดวีดีทีีเ่ทยีบเทา
LightScribe

HP All-in-Oneจะทําใหคุณสามารถ:

• บนัทึกภาพถายลงบนซีดี/ดีวีดีซึ่งเรียกวา การเขียนซีดี/ดีวีดี
• อานขอมูลในซีดี/ดีวีดี เพ่ือจะไดสามารถดูและพิมพภาพถายจากแผงควบคุม

บนHP All-in-Oneหรือถายโอนภาพถายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือม
ตออยู

• เพ่ิมปายขอความลงในซีดี/ดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe
ข้ันตอนสําหรับการใสแผนซีดี/ดีวีดีจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสิ่งที่คุณตองการทํา
กับแผน โดยข้ันตอนทั้งสองไดแก

การใสแผนซดีี/ดวีดีลีงในไดรฟซดีี/ดีวดีี เพื่อการเขยีนหรอือานแผน
1. เปดไดรฟซดีี/ดีวีดี

2. ใสแผนซดีีหรือดีวดีีแผนเดียวโดยหันดานปายช่ือข้ึน

3. ปดไดรฟซีดี/ดีวีดี

บท 6
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การใสแผนซดีี/ดวีดีีลงในไดรฟซดีี/ดีวดีี เพือ่การทาํปายฉลากแผน
LightScribe
1. เปดไดรฟซีดี/ดีวีดี

2. ใสแผนซดีีหรือดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe แผนเดียวโดยหันดานปายช่ือ
ลง

หมายเหตุ การทําปายฉลากแผน LightScribe จะทําไดกับแผนที่เทียบ
เทา LightScribe เทานั้น

3. ปดไดรฟซีดี/ดีวีดี

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เก็บรักษาภาพถายลงแผนซีดีหรือดีวีดี” ในหนา 128

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได

การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษตดิ 87
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• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด

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

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรบัการพิมพและทําสําเนา” ในหนา 74
• For more information on changing paper settings for printing

from a software application on your computer, see“การเปลี่ยนคา
การพิมพสําหรับงานปจจุบัน” ในหนา 90.

• “การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186
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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 (บันทึกเปน) เมือ่ตองการลบช็อตคัตการพิมพ 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
• ปรับปริมาณหมึกและเวลาใหหมึกพิมพแหง
• วิธีลดปริมาณการพนละอองหมึกมากเกินไป
• 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

การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบัน 91
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ใหแนใจวาไดดูรายการของตัวเลือกทั้งหมดในรายการ Size (ขนาด) เพ่ือดู
วาขนาดกระดาษทีก่ําหนดไวมอียูแลวสําหรับประเภทกระดาษที่ทานใช

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษสําหรับติดชื่อ CD/
DVD

5 x 7 น้ิว

กระดาษถายเอกสาร กระดาษ
อเนกประสงค หรือกระดาษ
ธรรมดา

Letter หรือ A4

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมายเหมาะสมทีแ่สดงไว

กระดาษบัตรอวยพร Letter หรือ A4

บัตรดัชนี ขนาดบัตรเหมาะสมที่แสดงไว (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
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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) ใหคลิกประเภทกระดาษที่

เหมาะสมจากรายการ Paper Type (ประเภทกระดาษ)

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

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

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

คุณภาพที่เหมาะสมกับงานของทาน

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

7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
การตั้งคาการวางแนวกระดาษจะชวยใหทานพิมพเอกสารของทานแบบแนว
นอนหรือแนวตั้งในเอกสารได

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

การเปลีย่นการวางแนวกระดาษ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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
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5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหคลิกเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

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

กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสาร
เคร่ือง HP All-in-One ชวยใหทานสามารถพิมพเอกสารในขนาดทีต่างจากตน
ฉบับได

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

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

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

paper size (กําหนดกับขนาดกระดาษ) แลวคลิกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง

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

วธิีการเปลีย่นเฉดส ีความสวาง หรอืโทนสี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
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 Color (สี)

ปรบัปรมิาณหมกึและเวลาใหหมกึพิมพแหง
ทานสามารถลดปริมาณหมกึท่ีพิมพลงบนกระดาษ หรือเพิ่มระยะเวลาใหหมึก
พิมพแหงเพื่อใหงานพิมพที่แหงชาแหงสนิทกอนที่คุณจะสัมผัสงานพิมพ

วธิกีารปรบัปรมิาณหมกึและเวลาใหหมกึพมิพแหง
1. ตองมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่เลือกไว
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั), Options (ตัวเลือก), Printer
Setup (ต้ังคาเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. คลิก Advanced features (คุณสมบัติข้ันสูง)

กรอบโตตอบ Advanced features (คุณสมบติัข้ันสูง) จะปรากฏขึ้น
7. เลื่อนตัวปรับระดับเพื่อปรับ Ink Volume (ปริมาณหมกึ) และ Dry Time

(เวลาใหหมกึพิมพแหง)
• Ink volume (ปริมาณหมึก): ปรับปริมาณหมกึท่ีใช ยิ่งใชปริมาณหมึก

นอย งานพิมพก็จะยิ่งแหงเร็ว
• Dry time (เวลาใหหมกึพิมพแหง): ปรับระยะเวลาสําหรับใหงานพิมพ

แหง

วธิลีดปรมิาณการพนละอองหมกึมากเกนิไป
คุณสามารถลดปริมาณการพนละอองหมึกมากเกินไปที่ใชกับภาพถายแบบไมมี
ขอบ ในการพิมพภาพถายแบบไมมีขอบจะตองลดปริมาณการพนละอองที่หมึก
มากเกินไปเพื่อใหหมึกกระจายทั่วขอบกระดาษภาพถาย การลดปริมาณการพน
ละอองหมกึมากเกินไปจะชวยประหยัดหมกึพิมพ
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วธิีการลดการพนละอองหมกึมากเกนิไป
1. ตองมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่เลือกไว
4. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
5. เลือกปริมาณการพนละอองหมกึสําหรับภาพถายแบบไมมีขอบจากเมนู

Overspray (การพนละอองหมึกมากเกินไป)

การดภูาพตวัอยางงานพิมพ
ทานสามารถดูภาพตัวอยางงานที่พิมพไดกอนสงไปยัง HP All-in-One ซึง่จะ
ชวยปองกันการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกสําหรับงานที่ไมไดพิมพออกมาตามที่
คาดไว

วธิีการดตูวัอยางงานพมิพของคุณ
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. เลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมกับโปรเจ็กตของคุณบนแตละแท็บใน
กรอบโตตอบ

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Show Preview Before Printing (แสดง

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

ตอบ Print (พิมพ)
งานพิมพของคุณจะแสดงในหนาตางแสดงภาพตัวอยาง

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

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพท่ีเหมาะ
สมโดยอัตโนมติั คุณท้ิงช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสราง
ช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันทั่วไปก็ได

ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี:้
• General Everyday Printing (การพิมพประจําวันทั่วไป): พิมพเอกสาร

อยางเร็ว
• Photo Printing-Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ

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

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

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

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การพิมพภาพแบบไมมขีอบ” ในหนา 101
• “การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย” ในหนา 102
• “การพิมพลงบนแผนใส” ในหนา 112
• “การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน” ในหนา 105

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
จากสรางช็อตคัตการพิมพนี้แลว เมื่อตองการพิมพแผนใส คุณเพียงแตเลือก
ช็อตคัตน้ีเทาน้ัน แทนที่จะตองแกไขคาการพิมพทุกครั้ง

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

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

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

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น
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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

หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การพิมพภาพแบบไมมขีอบ
• การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
• พิมพฉลากแผนซีดี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง
• การพิมพโดยใช Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
• การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• การพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม
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• 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. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. ลงในถาดภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็ม

แผนในถาดปอนกระดาษหลัก
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. ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิกขนาดของกระดาษภาพถายที่ใสในถาด

ภาพถาย
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมายBorderless printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว
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7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More
(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมีขอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

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

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

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

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

ดานท่ีจะพิมพคว่ําลง
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) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพ

ถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลงของ Paper Type (ประเภท
กระดาษ)

7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด
กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวร
HP All-in-One จะแสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหทานเลือกประเภท
หรือขนาดกนะดาษที่แตกตางจากเดิม
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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

พมิพฉลากแผนซดี/ีดวีดีแีบบกาํหนดเอง
คุณสามารถใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic ที่ใหมาพรอมกับ
HP All-in-One เพ่ือสรางและพิมพฉลากโดยตรงไปยังซีดี/ดีวีดีที่สามารถทํา
งานรวมกับ LightScribe ได
ตัวเลือกอื่นสําหรับการสรางฉลากซีดี/ดีวีดี ดวย HP All-in-One ไดแกการใช
ซอฟตแวร HP Photosmart หรือแมแบบออนไลนจากเว็บไซตของ HP เพ่ือ
สรางและพิมพฉลากไปยังแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี จากน้ันจึงติดฉลากลงบนซีดี/
ดีวีดี
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การพมิพฉลากโดยตรงลงบนแผนซดีี/ดวีดีทีีใ่ชงานรวมกบั LightScribe ได
1. ใสแผนซดีี/ดีวีดีที่ใชงานรวมกับ LightScribe ได โดยคว่ําดานฉลากลงแลว

ใสเขาในไดรฟที่เปดการใชงาน LightScribe บน HP All-in-One
2. ใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เพ่ือสรางและพิมพฉลาก LightScribe
หากตองการขอมลูการสรางและการพิมพฉลากซดีี/ดีวีดีที่ใชงานรวมกับ
LightScribe ได จากซอฟตแวร โปรดดูวิธีใชที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร
Roxio Creator Basic

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

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

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

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (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)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ใสแผนซดีี/ดีวีดีไวในไดรฟของซดีี/ดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe” ในหนา 86

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
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การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

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)

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
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
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6. ในสวน 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

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)

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
เปนสองหนาตอหนึ่งแผนโดยอัตโนมัติ
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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 7-1 การเยบ็เลมขอบซายสาํหรบัภาษาที่อานจากซายไปขวา
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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)

บท 7

110 การพิมพจากคอมพิวเตอร

การพ
มิ
พ




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)
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8. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก On (เปด)
จากรายการแบบดึงลง Mirror Image (ภาพกลับดาน)

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

หมายเหตุ เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหปอนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รดีลงในถาดปอนกระดาษครัง้ละหน่ึงแผนดวยตนเอง

การพมิพลงบนแผนใส
เพ่ือใหไดผลที่ดีท่ีสุด HP ขอแนะนําใหทานใชผลิตภณัฑแผนใสของ HP กับ
เครื่อง HP 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. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษsหลัก

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติกใส
เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้งและทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบปกฉลากหรือซองจด
หมาย

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

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

ตอบ Print (พิมพ)

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. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
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 Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด

Cancel (ยกเลิก) อีกครั้ง
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 มีชองเสียบการดหนวยความจํา, พอรต USB ดานหนา และ
ไดรฟซดีี/ดีวีดีที่ใหคุณสามารถพิมพหรือแกไขภาพถายจากการดหนวยความจํา,
อุปกรณเก็บขอมลู (เชน ไดรฟขนาดพกพา, ฮารดไดรฟแบบพกพา หรือกลอง
ดิจิตอลที่อยูในโหมดเก็บขอมลู) หรือแผนซดีี/ดีวีดีโดยไมตองอัพโหลดภาพถาย
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรกอน นอกจากนี ้ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือ
ขายหรือคอมพิวเตอรดวยสาย USB คุณจะสามารถโอนถายภาพถายไปยัง
คอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ แกไข หรือแบงใชงานรวมกันได

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจําที่ระบไุวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทจะตองเสียบลงในชองเสียบที่ถูกตองสําหรับการดนั้น และ
สามารถเสียบไดครั้งละหนึ่งอนัเทานั้น

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

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

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

บริเวณการดหนวยความจํามไีฟภาพถายดวย ไฟนี้จะกะพริบเปนสีฟาออนเมือ่
กําลังอานการดหนวยความจํา หรือกําลังพิมพภาพจากการด และไฟจะติดสวาง
เปนสีฟาเขมเมื่อภาพพรอมที่จะดูได ไฟภาพถายอยูใกลชองเสียบการดหนวย
ความจํา และระบุดวยไอคอนกลองถายรปู

ขอควรระวงั หามดึงการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในขณะท่ี
ไฟภาพถายยังกะพริบอยู สัญญาณไฟกะพริบหมายถึง HP All-in-One กําลัง
ใชงานอุปกรณหนวยความจํา รอจนกวาไฟสัญญาณสวางขึ้น การนําการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูออกในขณะที่กําลังถูกใชงานอาจทํา
ใหขอมูลในอุปกรณหนวยความจําเสียหรือทําให HP All-in-One, การด
หนวยความจํา หรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูเสียหาย

บท 8
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ดูและเลือกภาพถาย
• พิมพภาพถายของคุณ
• สรางโปรเจ็กตพิเศษจากภาพถายของคุณ
• การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
• บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• เก็บรักษาภาพถายลงแผนซีดีหรือดีวีดี
• แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุม

ดแูละเลอืกภาพถาย
คุณสามารถเรียกดูและเลือกภาพถายในการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมลู
หรือซีดี/ดีวีดี ในเวลากอนหรือขณะพิมพภาพถาย

การเรยีกดูและเลอืกภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยที่ภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)
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2. ใสกระดาษภาพถายท่ีมขีนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพ
ถาย หรือกระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
5. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะเรียกดูปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
6. เมือ่ภาพถายภาพนั้นปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหแตะที่ภาพนั้นอีกครั้ง

หนาจอ Photo Options (ตัวเลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
7. แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น และแสดงให
เห็นวาภาพที่ไดจะเปนอยางไรเมื่อพิมพ
ถาคุณตองการเลือกภาพเพิ่มเติม เพ่ือเรียกดูหรือพิมพ ใหแตะที่ Add
More (ใสเพ่ิม) และทําซ้ําข้ันตอน 4-6

เคลด็ลบั จะปรากฏเครื่องหมายถูก เพ่ือแสดงวาไดเลือกภาพถายแตละ
ภาพแลว คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนสําเนาโดยการแตะที่  หรือ 
จํานวนภาพถายท้ังหมดท่ีจะพิมพจะปรากฏที่สวนบนของจอแสดงผล

8. (ตัวเลือก) ถาคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการพิมพ ให
แตะที่ Settings (การตั้งคา)

9. หากตองการจะพิมพภาพถาย ใหแตะที่ Print (การพิมพ) หรือกดปุม Print
Photos  (พิมพภาพถาย) บนแผงควบคุม
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่พิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

เคลด็ลบั ระหวางการพิมพ คุณสามารถแตะที่ Add more photos (ใส
ภาพถายเพิ่ม) เพ่ือเพิ่มภาพถายลงในคิวของการพิมพ

พิมพภาพถายของคณุ
คุณสามารถพิมพภาพถายในการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมลู, หรือซีดี/
ดีวีดีไดหลายขนาด ต้ังแต 10 x 15 ซม. จนถึงกระดาษขนาด letter หรือ A4
รวมทั้งการพิมพภาพถายขนาดเล็กหลายภาพบนกระดาษแผนเดียว
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การพิมพภาพถายของคุณ
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยที่ภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)

2. ใสกระดาษภาพถายที่มีขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพ
ถาย หรือกระดาษภาพถายเต็มขนาดลงในถาดหลัก

3. แตะท่ี Print (การพิมพ)
หนาจอ Print Layout (พิมพหนาที่จัดวางไว) จะปรากฏขึ้น

4. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลอืกเคาโครง แลวแตะที่เคาโครงงานพิมพที่
คุณตองการ:

4x6 (ขนาด 4x6) 5x7 (ขนาด 5x7)

หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
5. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
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6. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะพิมพปรากฏขึ้น ใหแตะท่ีภาพ
น้ัน

7. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะท่ีภาพนั้นอีกครั้ง
จะมีเคร่ืองหมายถูกปรากฏขึ้นเพ่ือระบุวาไดเลือกภาพถายนั้นไว คุณสามารถ
เปลี่ยนจํานวนสําเนาโดยการแตะท่ี  หรือ  จํานวนภาพถายท้ังหมดท่ีจะ
พิมพจะปรากฏที่สวนบนของจอแสดงผล

8. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและทําการเลือกภาพถายตอไป จากนั้นแตะที่
Done (เสร็จสิ้น)
หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) จะปรากฏขึ้น และแสดงให
เห็นวาภาพที่ไดจะเปนอยางไรเมื่อพิมพ

9. (ตัวเลือก) ถาคุณตองการตรวจสอบและ/หรือแกไขการตั้งคาการพิมพ ให
แตะที่ Settings (การตั้งคา)

10. แตะที่ Print (การพิมพ) (หรือกดปุม Print Photos  (พิมพภาพถาย) บน
แผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่พิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

สรางโปรเจก็ตพเิศษจากภาพถายของคณุ
HP All-in-One ชวยใหคุณสามารถสรางโปรเจกตพิเศษจากภาพถายของคุณ
ซึง่ไดแก:

• อัลบัม้ภาพถาย
• งานพิมพพาโนรามา
• ภาพถายขนาดสําหรับใสกระเปาสตางค
• ภาพถายติดบัตร
• งานพิมพภาพจากวิดีโอ (จากเฟรมในวิดีโอ)
• ฉลากแผน LightScribe (สําหรับแผนซดีี/ดีวีดีภาพถาย)

บท 8
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การสรางโปรเจกตพิเศษ
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏ โดยที่ภาพถายลาสุดแสดงบนจอ
แสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)

2. ตองแนใจวา ถาดกระดาษภาพถายหรือถาดหลักไดใสกระดาษที่ถูกตอง
สําหรับโปรเจกตท่ีคุณกําลังสราง

3. แตะท่ี Create (สราง)
หนาจอ Create (สราง) จะปรากฏขึ้น
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4. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูโปรเจกต แลวแตะที่โปรเจกตใดโปรเจกตหนึ่งตอ
ไปนี้
• Album Pages (หนาอัลบัม้): ใหคุณสามารถเลือกภาพถายหลายภาพ

และพิมพภาพที่เลือกในลักษณะเปนหนาอัลบัม้ ซึง่คุณสามารถนํามาเย็บ
รวมเปนสมุดอัลบั้มภาพถาย ภาพถายในหนาอัลบัม้จะวางในแนวเดียว
กนัเพ่ือใหการนําเสนอนาพอใจ

• LightScribe Labeling (การทําฉลากแบบ LightScribe): ใหคุณ
สามารถสรางและพิมพฉลากขอความบนแผน LightScribe เพ่ือระบุ
เนื้อหาในแผนซดีีหรือดีวีดี (สื่อ LightScribe ไมไดจําเปนสําหรับการ
บนัทึกภาพถายลงแผนซดีี/ดีวีดี แตจําเปนสําหรับการสรางและพิมพ
ฉลากขอความ ดังนั้น ถาคุณวางแผนที่จะสรางฉลากขอความสําหรับ
แผนซีดี/ดีวีดี คุณจะตองใชสื่อ LightScribe สําหรับทั้งการบันทึกและ
ทําฉลาก)

• Panorama Prints (งานพิมพพาโนรามา): ใหคุณสามารถเลือกภาพ
ถายหลายภาพ เพ่ือ "รวม" ภาพเขาไวดวยกัน เพ่ือสรางภาพถายมมุมอง
กวางภาพเดียว (หรือภาพถายพาโนรามา) HP All-in-One จะปรับขอบ
ของภาพถายท่ีเลือกมาโดยอัตโนมติัเพ่ือสรางรอยตอที่เนียนที่สุดระหวาง
ภาพ

• Wallets (กระเปาสตางค): ใหคุณสามารถพิมพภาพถายขนาดกระเปา
สตางค เพ่ือพกพาไวกับตัวหรือแจกใหแกเพ่ือนฝูงหรือญาติมติร

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

• Video Frame Prints (การพิมพเฟรมภาพวิดีโอ): ถาคุณมีไฟลวิดีโอ
ดิจิตัลที่บันทึกไวบนการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมูล หรือซดีี/
ดีวีดี คุณสามารถดูวิดีโอบนจอแสดงผล แลวเลือกเฟรมแตละเฟรมไดถึง
10 เฟรมจากวิดีโอนั้น เพ่ือพิมพเปนภาพถายเพื่อนํามาใสกรอบหรือ
บนัทึกลงในอัลบั้มภาพถาย

5. ตอบเมื่อไดรับแจงสําหรับโปรเจกตที่คุณกําลังสราง
6. ที่หนาจอ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ใหแตะที่ Print (การพิมพ)

หนาจอสถานะการพิมพจะแสดงจํานวนหนาที่พิมพ และเวลาทีค่าดวาจะเสร็จ

การแลกเปลีย่นภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมูล หรือซีดีด/ดีวีดี
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ไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร เพ่ือแบงปนภาพถายแบบออนไลนและสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนที่จะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรของคุณ คุณตองดึงการดหนวย
ความจําออกจากกลองถายรูปดิจิตอล และเสียบไวในชองเสียบการดหนวยความ
จําที่ถูกตองใน HP All-in-One หรือตออุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB
ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (หันดานฉลากขึ้น) ลงในไดรฟ LightScribe

วธิีการแบงปนภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One หรือตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรท USB ดานหนา หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)

2. แตะท่ี Share (แลกเปลี่ยน)
หนาจอ Select Photos (เลือกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแบงปนปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมือ่ภาพถายภาพน้ันปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหแตะที่ภาพนั้นอีกครั้ง

จะมเีครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นเพ่ือระบวุาไดเลือกภาพถายน้ันไว

การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart 125
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6. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูและทําการเลือกภาพถายตอไป จากนั้นแตะที่
Done (เสร็จสิ้น)
จอ Share Preview (แลกเปลี่ยนภาพตัวอยาง) จะปรากฏขึ้น เพ่ือแสดง
ภาพถายที่คุณเลือกไว

7. แตะที่ Send (สง)
หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไว รายการคอมพิวเตอรที่มจีะ
ปรากฏขึ้น เลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่คุณตองการจะสงภาพถาย แลวทําข้ัน
ตอนถัดไป

8. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร) ขอใหคุณดูตัว
เลือกการแบงปนภาพถายที่หนาจอคอมพิวเตอร ใหปฏบิัติตามขอความแจง
บนจอคอมพิวเตอรของคุณ

บันทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพ่ือถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมูล หรือซีดีด/ดีวีดี
ไปยังฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร เพ่ือแบงปนภาพถายแบบออนไลนและสั่ง
พิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ

กอนท่ีจะถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรของคุณ คุณตองดึงการดหนวย
ความจําออกจากกลองถายรูปดิจิตอล และเสียบไวในชองเสียบการดหนวยความ
จําที่ถูกตองใน HP All-in-One หรือตออุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB
ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (หันดานฉลากขึ้น) ลงในไดรฟ LightScribe

บท 8

126 การใชคุณลักษณะภาพถาย

ภ
าพ
ถาย



การบนัทกึภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)

2. แตะท่ี Save (บนัทึก)
เมนู Save Photos (บนัทึกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

บนัทกึภาพถายลงในคอมพวิเตอร 127
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3. แตะที่ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร)

เคลด็ลบั คุณสามารถถายโอนภาพจากการดหนวยความจําไปยังอุปกรณ
เก็บขอมูลท่ีตอกับพอรต USB โดยการเลือกตัวเลือก Save to USB
drive (บันทึกลงในไดรฟ USB) หรือจะบันทึกภาพถายลงบนแผนซีดี/
ดีวีดีที่หงายดานที่มีฉลากขึ้นในไดรฟซีดี/ดีวีดี โดยการเลือก Save to
CD/DVD (บันทึกลงซีดี/ดีวีดี)

ถา HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอรที่
ใชได ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการถายโอนภาพถาย แลวทําข้ันตอน
ตอไป

4. เมื่อหนาจอ Save to Computer (บันทึกลงคอมพิวเตอร) แจงใหคุณดูที่
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือระบตัุวเลือกสําหรับการอิมพอรตภาพถาย ใหทํา
ตามขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือบนัทึกภาพถายลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
จะมีการทําสําเนาเฉพาะภาพที่ยังไมไดบันทึกไวกอนหนาน้ีเทาน้ันลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

เก็บรกัษาภาพถายลงแผนซีดหีรอืดวีดีี
HP All-in-One ใหคุณสามารถบันทกึภาพถายจากการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลลงในซดีีหรือดีวีดี คุณลักษณะนี้ชวยใหคุณสามารถเก็บภาพ
ถาย (ทําใหมเีน้ือท่ีวางในการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมูล หรือ
ฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร) และแบงปนมาลงในคอมพิวเตอรหรือเครื่องเลน
ดีวีดีของเพ่ือนฝูง' และครอบครัว'

คุณสามารถสรางและพิมพฉลากขอความบนแผน LightScribe เพ่ือระบุเนื้อหา
ในแผนซดีีหรือดีวีดี สื่อ LightScribe ไมไดจําเปนสําหรับการบนัทึกภาพถายลง
แผนซดีี/ดีวีดี แตจําเปนสําหรบัการสรางและพิมพฉลากขอความ ดังนั้น ถาคุณ
วางแผนที่จะสรางฉลากขอความสําหรับแผนซดีี/ดีวีดี คุณจะตองใชสื่อ
LightScribe สําหรับทั้งการบนัทึกและทําฉลาก

เคลด็ลับ คุณยังสามารถติดต้ังซอฟตแวร Roxio Creator Basic ที่มาพรอม
กับ HP All-in-One ของคุณดวย ซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณสรางและพิมพขอ
ความ ภาพถาย และรูปแบบที่จัดเตรียมไวบนดิสก LightScribe เพ่ือกําหนด
เนื้อหาของซดีี/ดีวีดีของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart พิมพฉลากบน
กระดาษลวดลายติดซีดี/ดีวีดดีสําหรับแผนที่ไมใช LightScribe เพ่ือระบเุนื้อ
หาในแผนซดีีหรือดีวีดีดวย
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การบนัทกึภาพถายลงในซดีหีรอืดีวดีี
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสแผนซีดีหรือดีวีดี (หงายดานฉลากขึ้น) ไวใน

ไดรฟ LightScribe ของ HP All-in-One แลว

หมายเหตุ ถาคุณวางแผนวาจะสรางฉลากขอความ LightScribe ที่คุณ
สามารถพิมพบนแผนซดีี/ดีวีดี จะตองตรวจสอบใหแนวาแผนซดีีหรือ
ดีวีดีที่คุณใสในไดรฟเปนแผน LightScribe

2. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองในเคร่ือง HP All-in-One
หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

View (เรียกดู)

Print (การพิมพ) Create (สราง) Share (แลกเปล่ียน) Save (บันทกึ)

3. แตะท่ี Save (บนัทึก)
เมนู Save Photos (บนัทึกภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

4. แตะท่ี Save to CD/DVD (บนัทึกลงซีดี/ดีวีดี)
เมื่อภาพถายไดบันทึกลงในซดีีหรือดีวีดีแลว จะปรากฏเมนู Photosmart
Express

เกบ็รักษาภาพถายลงแผนซีดีหรือดีวีดี 129
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เคลด็ลับ คุณสามารถบันทึกภาพถายลงในซีดีหรือดีวีดีโดยการแตะที ่CD/
DVD (ซีดี/ดีวีดี) บนหนาจอหลัก แลวเลือก Backup Memory Card
(การดหนวยความจําสํารอง) ในเมนู LightScribe CD/DVD (ซีดี/ดีวีดี
แบบ LightScribe)

การสรางฉลากแผน LightScribe
1. บนเมนู Photosmart Express ใหแตะท่ี Create (สราง)
2. บนหนาจอ Create (สราง) ใหแตะที ่  หรือ  เพ่ือเล่ือนดูโปรเจกต จนกวา

คุณจะพบ LightScribe Labeling (การทําฉลากแบบ LightScribe)
แลวแตะที่โปรเจกตนี้

3. เมื่อมขีอความแจงเตือนปรากฏขึ้น ใหใสแผนซดีีหรือดีวีดี LightScribe
โดยคว่ําดานฉลากลง
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

4. ใชแปนพิมพเสมอืนจริงเพื่อใสหัวเรื่องและหัวเรื่องยอยที่ระบซุดีีหรือดีวีดี
ของคุณ แลวแตะที่ Done (เสร็จส้ิน) บนแปนพิมพเสมอืนจริงเมือ่เสร็จสิน้
แลว

5. ในหนาจอ Label Summary (สรุปฉลาก) ใหแตะท่ี Burn (เขียน)
ที่หนาจอสถานะการพิมพ แตะที่ Return to Main Menu (กลับสูเมนู
หลัก) เพ่ือทํางานใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับแผนซดีีหรือดีวีดี ขณะที่การพิมพฉลาก
แผนซดีียังดําเนินตอไปในพื้นหลัง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ใสแผนซดีี/ดีวีดีไวในไดรฟของซดีี/ดีวีดีที่เทียบเทา LightScribe”

ในหนา 86
• “การใชซอฟตแวร Roxio Creator Basic” ในหนา 18
• “ใชซอฟตแวร HP Photosmart” ในหนา 17
• “การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ” ในหนา 17
• “พิมพฉลากแผนซดีี/ดีวีดีแบบกําหนดเอง” ในหนา 103

แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคมุ
HP All-in-One มคุีณสมบติัการปรับแตงข้ันพ้ืนฐานหลายอยางที่คุณใชแกไข
ภาพถายไดดวยตัวเองกอนจะพิมพ รวมทั้งคุณสมบติัท่ีชวยใหคุณเพิ่มคุณภาพ
ของภาพถายไดโดยอัตโนมัติ
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปรับขนาดและดูภาพเปนมุมกวางเพื่อครอบตัดภาพถาย
• หมนุภาพถาย
• ปรับความสวางของภาพถายของทาน
• วิธีการพิมพกรอบรอบๆ ภาพถาย
• ใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายของทาน
• ลบตาแดง
• เพ่ิมคุณภาพของภาพถายโดยอัตโนมัติ
• พลิกแนวนอน

ปรบัขนาดและดภูาพเปนมมุกวางเพื่อครอบตดัภาพถาย
The HP All-in-One ทําใหทานยอหรือขยายพื้นที่เฉพาะสวนของภาพถายได
เมื่อทานพิมพภาพถาย ภาพถายจะถูกครอบตัดเฉพาะในสวนที่แสดงในงานพิมพ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีคุณทํากับภาพถายจะมผีลเฉพาะในการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะไมบนัทึกไวในการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู หรือซดีี/ดีวีดี

การครอบตัดภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะท่ี View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะที่ภาพนั้น หรือแตะที่

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะท่ี Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น
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7. แตะที่ Crop (ครอบตัด)
หนาจอ Crop (ครอบตัด) จะปรากฏขึ้น

8. แตะที่ไอคอนแวนขยายที่อยูดานขวาของจอแสดงผล เพ่ือดึงภาพเขาใกล
หรือถอยภาพออกไปจากวัตถุของภาพถาย
จะปรากฏกรอบเสนบนภาพถาย เพ่ือแสดงใหเห็นพ้ืนที่โดยประมาณของ
สวนท่ีจะพิมพ

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนดูไปรอบๆ ภาพถายและเลือกพื้นที่ที่จะพิมพ
10. แตะที่ Crop (ครอบตัด)

การดตูัวอยางภาพถายทีค่รอบตัดแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่เมนู Options (ตัวเลือก) แลว

แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพมิพภาพถายทีค่รอบตัดแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่หนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะที่ Print (การพิมพ)

หมนุภาพถาย
ภาพถายอาจจะปรากฏอยูดานขางหรือกลับดานบนจอแสดงผล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธี
การบันทึกภาพ ทานอาจตองหมนุภาพถายเพื่อใหแสดงผลหรือพิมพออกมาอยาง
ถูกตอง

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

การหมนุภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (ให
ดานท่ีมีฉลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
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4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่
ภาพนั้น

5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะที่ภาพนั้น หรือแตะที่
Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะท่ี Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะท่ี Rotate (หมนุภาพ)
หนาจอ Rotate (หมุนภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. แตะท่ีไอคอน หมุนขวา หรือ หมุนซาย ที่ดานลางขวาของหนาจอ เพ่ือพลิก
ภาพ 90 องศาตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา

9. เมื่อคุณหมนุภาพเสร็จ ใหแตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

การดตูัวอยางภาพถายทีห่มนุแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่เมน ูOptions (ตัวเลือก) แลว

แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพมิพภาพถายทีห่มนุแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาท่ีหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะท่ี Print (การพิมพ)

ปรบัความสวางของภาพถายของทาน
ทานสามารถปรับความสวางของภาพถายเพื่อใหพิมพออกมาสวางขึ้นหรือเขม
ข้ึนกวาภาพถายตนฉบับท่ีทานถายดวยกลองดิจิตัลได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีคุณทํากับภาพถายจะมผีลเฉพาะในการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะไมบนัทึกไวในการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู หรือซดีี/ดีวีดี
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การปรบัความสวาง
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (ให
ดานท่ีมีฉลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมมุมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะท่ีภาพนั้น หรือแตะท่ี

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะที่ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะที่ Brightness (ความสวาง)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

หนาจอ Brightness (ความสวาง) จะปรากฏขึ้น
8. แตะที่  หรือ  เพ่ือลดหรือเพิ่มความสวางของภาพถาย

คาความสวางปจจุบันระบุดวยเสนแนวตั้งบนแถบเลื่อน
9. เมื่อคุณปรับความสวางเสร็จ ใหแตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

การดตูัวอยางภาพถายทีแ่กไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่เมนู Options (ตัวเลือก) แลว

แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพมิพภาพถายที่แกไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่หนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะที่ Print (การพิมพ)

วธิกีารพมิพกรอบรอบๆ ภาพถาย
ทานสามารถพิมพขอบสีตกแตงรอบๆ ขอบดานนอกภาพถายเพื่อใสกรอบให
ภาพถายได
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หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีคุณทํากับภาพถายจะมผีลเฉพาะในการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะไมบนัทึกไวในการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู หรือซดีี/ดีวีดี

การพิมพกรอบรอบภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําลงในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One ตอ

อุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (หงายฉลากขึ้น)
ในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะท่ี View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมุมมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะที่ภาพนั้น หรือแตะที่

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะท่ี Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะท่ี Add Frame (เพ่ิมกรอบ)
หนาจอ Select Creative Frame (เลือกกรอบแบบสรางสรรค) จะปรากฏ
ข้ึน

8. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเล่ือนดูกรอบตางๆ จนกวาจะพบกรอบที่คุณตองการ แลว
แตะท่ีกรอบนั้น
กรอบท่ีเลือกจะนําไปใชกับภาพถาย และปรากฏอยูบนจอแสดงผล

การดตูัวอยางภาพถายทีแ่กไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่เมน ูOptions (ตัวเลือก) แลว

แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพมิพภาพถายที่แกไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาท่ีหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะท่ี Print (การพิมพ)
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ใชเอฟเฟกตสพีเิศษกับภาพถายของทาน
ทานสามารถใชเอฟเฟกตสีพิเศษกับภาพถายเพื่อใหภาพถายนั้นพิมพออกมาให
เปนโทนซีเปย เปนเหมอืนภาพวาด หรือภาพขาวดํา

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทํากับภาพถายจะมผีลเฉพาะในการดูและ
การพิมพภาพถายเทาน้ัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะไมบันทึกไวในการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูล หรือซดีี/ดีวีดี

การเปลีย่นเอฟเฟกตสี
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One หรือตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (ให
ดานท่ีมีฉลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมมุมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะท่ีภาพนั้น หรือแตะท่ี

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

6. แตะที่ Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะที่ Color Effect (เอฟเฟกตสี)

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

เมนู Color Effect (เอฟเฟกตส)ี จะปรากฏข้ึน
8. แตะที่ตัวเลือกเอฟเฟกตสีตัวใดตัวหนึ่ง:

No Effect (ไมมีเอ
ฟเฟกต)

ไมนําเอฟเฟกตสีพิเศษใดๆ ไปใชกบัภาพถายของคุณ

Black & White (สี
ขาวดํา)

การพมิพภาพถายขาวดํา

Sepia (ซีเปย) ใชโทนสีน้ําตาล คลายกบัภาพถายในชวงตนของยุคทศวรรษ 1900
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Antique (ภาพแบบ
เกา)

ใชสีนํ้าตาลพรอมสอีอนๆ สอีื่นกบัภาพถายของคณุ ดวยตัวเลือกน้ี ภาพถายของคณุจะดู
เหมือนเปนภาพวาด

เอฟเฟกตสีทีเ่ลือกจะนําไปใชกับภาพถาย และภาพถายจะปรากฏอยูบนจอ
แสดงผล

การดตูัวอยางภาพถายทีแ่กไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาที่เมน ูOptions (ตัวเลือก) แลว

แตะที่ Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

การพมิพภาพถายที่แกไขแลว
▲ แตะที่ไอคอนยอนกลับ จนกวาจะกลับมาท่ีหนาจอ View Photos (ดู

ภาพถาย) แลวแตะท่ี Print (การพิมพ)

ลบตาแดง
แฟลชบนกลองถายรูป (โดยเฉพาะกลองรุนเกา) อาจทําใหตาของผูถูกถายปรากฏ
สีแดงในภาพถายได' คุณสามารถลบตาแดงนี้ออกไป เพ่ือใหตาปรากฏเปน
ลักษณะปกติในภาพถาย

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงท่ีคุณทํากับภาพถายจะมผีลเฉพาะในการดูและ
การพิมพภาพถายเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะไมบนัทึกไวในการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลู หรือซดีี/ดีวีดี

การลบตาแดงออกจากภาพถาย
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซีดี/ดีวีดี (ให
ดานที่มฉีลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะท่ี View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะท่ี  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพขนาดยอของภาพถาย
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4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่
ภาพนั้น

5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหกดปุม Red Eye Removal
(แกไขตาแดง) บนแผงควบคุม

เคลด็ลบั อีกวิธีหนึ่งคือ เลือก Red Eye Removal (การลบตาแดง)
จากเมนู Edit (แกไข)

ไอคอนตาแดงจะกะพริบที่มมุซายบนของภาพ การลบตาแดงจะทํางาน และ
ภาพถายจะปรากฏขึ้นเองบนจอแสดงผล

เพิม่คณุภาพของภาพถายโดยอตัโนมตัิ
ตามคาเริ่มตน จะมกีารตั้งคา HP All-in-One เพ่ือเพิ่มคุณภาพภาพถายโดย
อัตโนมติัขณะที่คุณพิมพภาพถาย การเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นเฉพาะในงานที่
พิมพออกมาเทาน้ัน คุณจะมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผล

เมื่อเปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่อง HP All-in-One จะใช HP Real Life
Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life) เพ่ือ:

• ปรับความสวางหรือความเขมของภาพถาย
• ปรับแสงเพื่อทําใหภาพที่มดืสลัวสวางขึ้น
• เพ่ิมความคมชัดใหกับรูปภาพท่ีพรามัว

คุณสามารถปดคุณสมบติัการเพิ่มคุณภาพภาพถายโดยอัตโนมติัสําหรับภาพถาย
เปนรายภาพ ตามหลักการแตละภาพ

การปดการเพิ่มคณุภาพภาพถายอตัโนมตัิ
1. เสียบการดหนวยความจําในชองเสียบทีถู่กตองใน HP All-in-One แลวตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา หรือใสแผนซดีี/ดีวีดี (ให
ดานท่ีมีฉลากหันข้ึน) เขาในไดรฟ LightScribe
เมนู Photosmart Express จะปรากฏขึ้น โดยมีภาพถายลาสุดแสดงบน
จอแสดงผล

2. แตะที่ View (เรียกดู)
หนาจอ View Photos (ดูภาพถาย) จะปรากฏขึ้น

3. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปดูภาพถายทั้งหมดในมมุมองภาพขนาดยอ
4. เมื่อมมุมองภาพขนาดยอของภาพที่ตองการจะแกไขปรากฏขึ้น ใหแตะที่

ภาพนั้น
5. เมื่อภาพถายที่เลือกปรากฏบนจอแสดงผล ใหแตะท่ีภาพนั้น หรือแตะท่ี

Options (ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น
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6. แตะท่ี Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

7. แตะท่ี Photo Fix (แกไขภาพ)
เมนู Photo Fix (แกไขภาพ) จะปรากฏขึ้น

8. แตะท่ี Off (ปด) เพ่ือปดการเพิ่มคุณภาพภาพถายอัตโนมติั

พลกิแนวนอน
เมื่อคุณกําลังสแกนฟลม ตัวเลือกเพิ่มเติม Flip Horizontal (พลิกแนวนอน) จะ
ปรากฏในเมนู Edit (แกไข) ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถแกไขไดทันท ีเมือ่ดาน
ไวแสงของฟลมวางในทิศทางที่ไมถูกตอง การสัมผัสตัวเลือกนี้จะเปนการพลิก
ภาพ ซึ่งจะแสดงใหเห็นบนจอแสดงผล

การพลกิภาพสแกนบนฟลมในแนวนอน
1. ขณะท่ีดูตัวอยางภาพสแกนบนฟลม ใหแตะที่ภาพนั้น หรือแตะท่ี Options

(ตัวเลือก)
เมนู Options (ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

2. แตะท่ี Edit (แกไข)
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

3. แตะท่ี Flip Horizontal (พลิกแนวนอน)
ภาพจะพลิกในแนวนอน และปรากฏใหเห็นบนจอแสดงผล

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การสแกนสไลดหรือฟลมเนกาทีฟ” ในหนา 145
• “การปรับแตงรูปภาพตัวอยางที่สแกนแลว” ในหนา 148
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9 การใชคุณลกัษณะการสแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถสแกนไดแทบจะทุกสิ่ง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสาร ฟลมเนกาทีฟ ฟลมสไลด และเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
คุณสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปนี้
• พิมพภาพถายสุดโปรดของคุณใหม
• สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามาอาง

อิงในรายงาน
• พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
• สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพที่คุณช่ืนชอบ รวม

ทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
• สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
• เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพภาพถายของทานใหม
• การสแกนรูปภาพ
• การปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลว
• แลกเปลี่ยนรูปภาพท่ีสแกนแลวกับเพื่อนและญาติ
• หยุดการสแกน

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

ตามคาดีฟอลตแลว HP All-in-One จะถูกต้ังคาใหตรวจจับประเภทกระดาษที่
ทานใชโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหไดผลการพิมพที่ดีท่ีสุดเมื่อพิมพภาพถายซ้ํา ให
Paper Type (ประเภทกระดาษ) ต้ังคาเปน Automatic (แบบอัตโนมัติ) และ
ใสกระดาษภาพถายใน HP All-in-One ทานควรเปลี่ยนแค Paper Type
(ประเภทกระดาษ) เทาน้ันถาเห็นวาคุณภาพการพิมพมปีญหาโดยใชการตั้งคา
Automatic (แบบอัตโนมติั)
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การพมิพภาพถายตนฉบบัซ้าํ
1. แตะที่ Scan (สแกน)

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม)
3. เมื่อถูกแจงเตือน ใหวางตนฉบบัภาพถายโดยหันดานที่จะพิมพลงทางมุมขวา

หนาของกระจก แลวจึงทําสิ่งตอไปนี้

การพมิพภาพถายตนฉบบัซ้าํโดยใชการตั้งคาการพมิพทีเ่ปนคาดีฟอลต
▲ แตะที่ Print (การพิมพ) บนจอแสดงผล หรือกดปุม Print Photos

(พิมพภาพถาย) บนแผงควบคุม

การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพกอนพิมพภาพถายตนฉบบัซ้าํ
a. แตะที่ Options (ตัวเลือก) หนาจอแหลงที่มาของตนฉบบัจะปรากฏขึ้น
b. แตะที่ตัวเลือกที่ถูกตอง หนาจอเคาโครงงานพิมพจะปรากฏขึ้น
c. แตะที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเคาโครง แลวแตะท่ีเคาโครงงาน

พิมพที่คุณตองการ

หมายเหตุ ทานอาจไดรับคําสั่งใหเลือกรูปแบบการจัดวางสําหรับ
ภาพถายบนหนากระดาษของทาน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดกระดาษที่
ทานเลือกไว

เมนู Scan Preview (ภาพตัวอยางสแกน) จะปรากฏขึ้น
d. แตะที่ Edit (แกไข) เพ่ือแกไขภาพถายกอนพิมพ

HP All-in-One จะสแกนตนฉบับและแสดงภาพตัวอยางบนจอแสดง
ผล

หมายเหตุ แตะที่ Settings (การตั้งคา) เพ่ือเปล่ียนประเภท
กระดาษ

e. แตะที่ ไอคอนยอนกลบั เพ่ือกลับไปท่ีเมนู Scan Preview (ภาพตัว
อยางสแกน)

เคลด็ลบั แตะที่  หรือ  เพ่ือเปลีย่นจํานวนสําเนา

f. แตะที่ Print (การพิมพ) (หรือกดปุม Print Photos  (พิมพภาพถาย)
บนแผงควบคุม)
หนาจอสถานะการพิมพ (พรอมดวยจํานวนหนาท่ีพิมพ และเวลาที่คาด
วาจะเสร็จ) จะปรากฏขึ้น
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การสแกนรปูภาพ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุมของเครื่อง
HP All-in-One สวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ
HP All-in-One เทานั้น

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

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

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การสแกนตนฉบับลงคอมพิวเตอร
• การสแกนตนฉบบัลงในการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู
• สแกนตนฉบับไปยังซดีี/ดีวีดี
• การสแกนสไลดหรือฟลมเนกาทีฟ

การสแกนตนฉบบัลงคอมพวิเตอร
ทานสามารถสแกนตนฉบบัที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมได

การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. แตะท่ี Scan (สแกน)

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏขึ้น
3. แตะท่ี Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
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4. ถา HP All-in-One เช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ให
ทําตามขั้นตอนท่ี 6

5. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง
ผานเครือขาย โปรดปฏิบัติดังนี้
a. เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏข้ึน
b. รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบนจอ

แสดงผล
c. แตะที่ช่ือคอมพิวเตอรปลายทางที่ตองการ

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

6. เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏบนจอแสดงผล พรอมกับแสดง
รายการโปรแกรมบนคอมพิวเตอร

7. แตะโปรแกรมที่เหมาะสม
ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่คุณ
สามารถแกไขได

8. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อคุณดําเนิน
การแลวเสร็จ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart”

ในหนา 124
• “แลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนแลวกับเพื่อนและญาติ” ในหนา 148

การสแกนตนฉบบัลงในการดหนวยความจาํหรอือุปกรณจดัเก็บขอมลู
ทานสามารถสงภาพที่สแกนหรือภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจําท่ีใสไว
แลว หรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูที่ตอกับพอรต USB ทางดานหนา ซึง่จะชวยให
ทานสามารถใชตัวเลือกการพิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพแบบไมมีขอบและอัลบัม้
ภาพจากภาพที่สแกนได

หมายเหตุ หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถเขาถึงรูป
ภาพที่สแกนไวไดหากการดหรืออุปกรณมีการใชงานรวมกันบนเครือขาย
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การบนัทกึภาพสแกนไปยังการดหนวยความจาํหรอือปุกรณหนวยความจํา
1. ตรวจสอบใหแนใจวา เสียบการดหนวยความจําในชองที่ถูกตองแลว หรือตอ

อุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ HP All-in-One แลว
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะท่ี Scan (สแกน)

เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น
4. แตะท่ี Scan to Memory Device (สแกนไปยังอุปกรณหนวยความจํา)

HP All-in-One จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงในการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณเก็บขอมลูในรูปแบบ JPEG

สแกนตนฉบบัไปยงัซดีี/ดวีดีี
คุณสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังซดีี/ดีวีดีที่บันทึกได ซึง่ใสไว
ในไดรฟซีดี/ดีวีดี วธิีน้ีชวยใหคุณสามารถใชตัวเลือกสําหรับพิมพภาพถาย พิมพ
ภาพที่ไดจากการสแกน

การบนัทกึภาพสแกนไวในซดีี/ดวีดีี
1. ตรวจสอบใหแนวา ใสแผนซีดีหรือดีวีดีที่บนัทึกไดไวในไดรฟซดีี/ดีวีดีของ

HP All-in-One โดยหงายดานฉลากขึ้น

หมายเหตุ คุณตองใชสื่อที่ใชไดกับ LightScribe เพ่ือทําปายฉลากให
กับแผนดิสก หลังจากสแกนตนฉบบั

2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะท่ี Scan (สแกน)

เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น
4. แตะท่ี Scan to CD/DVD (สแกนเขาซีดี/ดีวีดี)

HP All-in-One จะสแกนภาพและบนัทึกไฟลลงในซดีี/ดีวีดีในรูปแบบ
JPEG

การสแกนสไลดหรอืฟลมเนกาทฟี
ทานสามารถสแกนฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟจากแผงควบคุมได โดยใชตัว
ยึดฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟ กอนสแกนฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟ ทานตอง
นําแผนรองฝาปดแลววางตัวยึดฟลมสไลดและฟลมเนกาทีฟแทน
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หมายเหตุ The HP All-in-One จะตรวจสอบวาทานกําลังสแกนฟลมสี
เนกาทีฟ สไลด หรือ ฟลมสีขาวและดําหรือไมโดยอัตโนมัติ ทานอาจเปลี่ยน
การตั้งคาเหลานี้ไดดวยตัวเองในตัวเลือก Original Type (ประเภทตน
ฉบับ) ใน Film Menu (เมนูฟลม)

วธิสีแกนสไลดหรอืฟลมเนกาทฟี
1. วางตัวยึดสไลดและฟลมเนกาทีฟในลักษณะควํ่าหนาที่มมุขวาดานหนาของ

กระจก
2. แตะที่ Scan (สแกน)

เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ Scan Film (สแกนฟลม)

เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงดังตอไปนี้:

• แตะที่ Scan to computer (สแกนเขาคอมพิวเตอร) เพ่ือสงภาพ
สแกนไปยังคอมพิวเตอร ถา HP All-in One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
ต้ังแตหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนเครือขาย เมนเูลอืกคอมพวิเตอร จะปรากฏ
ข้ึน แตะที่ช่ือคอมพิวเตอรปลายทาง

• แตะที่ Scan to Memory Device (สแกนเขาอุปกรณหนวยความ
จํา) เพ่ือสงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจําที่เสียบไวในชองเสียบ
หรือไปยังอุปกรณเก็บขอมูลที่ตอกับพอรต USB ที่อยูดานหนาของ
HP All-in-One

• แตะที่ Scan to CD/DVD (สแกนไปยังซดีี/ดีวีดี) เพ่ือสงภาพสแกนไป
ยังซีดี/ดีวีดีที่ใสในไดรฟซีดี/ดีวีดีที่ใช LightScribe ได

• แตะที่ View and Print (ดูและพิมพ) เพ่ือดูภาพแสกนบนจอแสดงผล
สําหรับการพิมพ แกไข หรือเพ่ือกําหนดใหภาพนั้นเปนวอลเปเปอร

เคลด็ลบั คุณสามารถใช Show How to Use Negatives (แสดงวิธี
ใชเนกาตีฟ) Show How to Use Slides (แสดงวิธีใชสไลด) เพ่ือดู
ภาพเคลื่อนไหวบนจอแสดงผล ซึ่งจะแสดงใหคุณเห็นวิธีทํางานเหลานี้

5. ภาพสแกนจะถูกสงไปยังปลายทางที่คุณเลือก
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การเปลีย่นประเภทตนฉบบั
1. วางตัวยึดสไลดและฟลมเนกาทีฟในลักษณะคว่ําหนาท่ีมุมขวาดานหนาของ

กระจก
2. แตะท่ี Scan (สแกน)

เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP All-in-One จะตรวจสอบวาทานกําลังสแกนฟลมสี
เนกาทีฟ สไลด หรือ ฟลมสีขาวและดําหรือไมโดยอัตโนมติั

3. แตะท่ี Scan Film (สแกนฟลม)
เมนสูแกน จะปรากฏขึ้น

4. แตะท่ี Original Type (ประเภทตนฉบบั)
5. แตะท่ีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังตอไปน้ี:

• ถาคุณตองการให HP All-in-One รูไดโดยอัตโนมัติวามสีไลดหรือฟลม
ใสอยูในตัวยึดสไลดและฟลมเนกาทีฟ หรือไม ใหแตะท่ี Automatic
(อัตโนมัติ)

• ถามฟีลมเนกาทีฟสีใสในตัวยึดสไลดและฟลมเนกาทีฟ ใหแตะท่ี Color
Negatives (เนกาทีฟส)ี

• ถามสีไลดใสอยูในตัวยดึสไลดและฟลมเนกาทีฟ ใหแตะที่ Slides
(สไลด)

• ถามฟีลมเนกาทีฟขาวดําในตัวยึดสไลดและฟลมเนกาทีฟ ใหแตะที่ B/W
Negatives (เนกาทีฟขาวดํา)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“วางตนฉบับลงในชองใสฟลมเนกาทีฟและฟลมสไลด” ในหนา 70

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

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

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

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในซอฟตแวร HP Photosmart หลังจากที่
สแกนรูปภาพแลวได

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

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

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

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

เพ่ือใชประโยชนตางๆ จากคุณลักษณะของ HP Photosmart Share ไดอยาง
เต็มที่จากแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย ทานตอง
ติดต้ัง HP Photosmart Share ในเครื่อง HP All-in-One ของทาน

หมายเหตุ บริการท่ีอธิบายไวเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค
บริการบางประเภทที่อธิบายไวอาจไมมีในประเทศ/ภมูภิาคของทาน

การสงภาพถายหรอืเอกสารที่สแกนแลว
1. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
2. แตะ Scan (สแกน)
3. แตะท่ี HP Photosmart Share เพ่ือสงภาพสแกนไปยังคอมพิวเตอร หาก

เคร่ือง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่องผาน
เครือขาย เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น แตะ
ที่ช่ือคอมพิวเตอรปลายทาง

4. ใชซอฟตแวร HP Photosmart Share บนคอมพิวเตอรของทานเพื่อสง
งานสแกนเปนภาพตัวอยางขนาดยอไปท่ีผูรับอีเมล (สามารถดาวนโหลด
ภาพขนาดจริงไดในภายหลังในเวลาที่ผูรับตองการ) หรือที่อัลบั้มภาพถาย
ออนไลนหรือบริการลางอัดภาพถาย หรือไปยังอุปกรณ HP ที่เช่ือมตอผาน
เครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การแลกเปลี่ยนภาพถายโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart”

ในหนา 124
• “แลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนแลวกับเพื่อนและญาติ” ในหนา 148

หยดุการสแกน

วธิีการหยดุสแกน
▲ กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม

หยดุการสแกน 149
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10 การใชคุณสมบติัการทาํสําเนา
HP All-in-One สามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสงูบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมท้ังแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบบัใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสําเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพื่อทํา
สําเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมีขอบ

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

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

การทาํสาํเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. กด Start Copy Black (เร่ิมทําสําเนาขาวดํา) หรือ Start Copy

Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี เพ่ือเริ่มทําสําเนา

การดภูาพตวัอยางงานสาํเนา
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถดู
ตัวอยางงานพิมพที่คาดไวในจอแสดงผลกอนเริ่มทําสําเนา

หมายเหตุ ทานตองเลือกการตั้งคาทําสําเนาใหชัดเจนเพื่อใหแนใจวาไดภาพ
ตัวอยางที่ถูกตองแมนยํา การตั้งคาอัตโนมัติไมมีผลตอขนาดและประเภท
กระดาษที่โหลดเขาไป แตจะใชคาดีฟอลตแทน
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ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะ ตัวอยางกอนพิมพ บน Copy Menu
(เมนูการทําสําเนา) หรือเมื่อคุณใชคุณลักษณะการครอบตัดภาพเพื่อระบุพ้ืนที่
ของตนฉบบัที่ตองการ

วธิกีารดูตวัอยางสาํเนาจากแผงควบคุม
1. แตะที่ Copy (สําเนา)

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

ตองการอยางถูกตอง
3. แตะที่ ตัวอยางกอนพมิพ

ภาพบนจอแสดงผลจะแสดงวิธีการพิมพสําเนา
4. แตะที่ Black (สีดํา) หรือ Color (สี) เพ่ือยืนยันภาพตัวอยาง แลวจึงเร่ิมทํา

สําเนา

การเปลีย่นการตัง้คาทาํสําเนาสาํหรบังานปจจบุัน
คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาทําสําเนาของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับงาน
ทําสําเนาไมวาจะเปนงานใด

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การกําหนดจํานวนสําเนา
• การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา
• กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
• การเปลี่ยนความเร็วในการทําสําเนาหรือคุณภาพของสําเนา
• การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

การกาํหนดจาํนวนสาํเนา
คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาท่ีตองการพิมพไดโดยใชตัวเลือก Copies
(สําเนา) บน Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) หรือดวยการเลือกตัวเลือกที่
เหมาะสมในซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ

วธิตีั้งคาจาํนวนสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
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4. แตะท่ี Copies (สําเนา)
เมนู Copies (สําเนา) จะปรากฏขึ้น

5. แตะท่ี  เพ่ือเลือกจํานวนสําเนาไมเกินจํานวนสูงสุดที่กําหนดไว
จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน

6. แตะท่ี Done (เสร็จสิ้น)
7. แตะท่ี Black (สีดํา) หรือ Color (สี)

การกาํหนดขนาดกระดาษสาํเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. แตะท่ี Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. แตะท่ี Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

เมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) จะปรากฏขึ้น
3. แตะท่ีขนาดกระดาษที่เหมาะสม

ใหดูตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดการตั้งคาขนาดกระดาษตามกระดาษที่ใสอยู
ในถาดปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร กระดาษอเนกประสงค หรือ
กระดาษธรรมดา

8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษหัวจดหมาย 8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว) หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10x15 cm (10x15 ซม.)

4x6 inch (4x6 นิ้ว)

13x18 cm (13x18 ซม.)

5x7 inch (5x7 นิ้ว)

8.5x11 inch (8.5x11 นิ้ว)

A4
L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

2L (เฉพาะญี่ปุนเทานั้น)

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

Mutsugiri (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

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

แผนใส 8.5x11 inch (8.5x11 น้ิว) หรือ A4

4. แตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

กาํหนดประเภทกระดาษทาํสาํเนา
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษใน HP All-in-One ได การตั้งคาดี
ฟอลตประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาน้ันเปน Automatic (แบบ
อัตโนมติั) ซึ่งจะทําให HP All-in-One ตรวจจับประเภทกระดาษที่อยูในถาด
ปอนกระดาษ

วธิกีารตั้งคาประเภทกระดาษของสาํเนา
1. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ Paper Type (ประเภทกระดาษ)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

เมนู Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ประเภทกระดาษที่เหมาะสม

โปรดดูตารางตอไปน้ี เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Bright White Paper Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

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

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

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

Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo (ภาพถายทั่วไป)

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

HP Premium Paper Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet (อิงคเจ็ตพรีเมียม)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Glossy)

Brochure Glossy (โบรชัวรแบบมนั)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Matte)

Brochure Matte (โบรชัวรแบบดาน)

HP Premium หรือ Premium Plus Inkjet
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

แผนใสอื่นๆ Transparency (แผนใส)

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

กระดาษ Hagaki แบบมัน Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

Advanced Photo Paper Advanced Photo (ภาพถายขั้นสูง)

4. แตะท่ี Done (เสร็จสิ้น)

การเปลีย่นความเรว็ในการทาํสาํเนาหรอืคณุภาพของสาํเนา
HP All-in-One มตัีวเลือกส่ีตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและคุณภาพในการ
ทําสําเนาดังนี้

• Maximum Resolution (ความละเอียดสูงสุด) สแกนตนฉบับของคุณ
เปนแบบ 6 สี การสแกนนี้จะใหคุณภาพสูงสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และผลิตสําเนาสีดวยสีที่ถูกตองตามตนฉบบัมากที่สุด แต Maximum
Resolution (ความละเอียดสูงสุด) จะทําสําเนาไดชากวาการตั้งคาคุณภาพ
สําเนาแบบอื่น

• Best (ดีที่สุด) ใหคุณภาพสําเนาดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภทและขจัด
แถบ (เสน) ที่บางครั้งอาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบ Best (ดีที่สุด) จะทําสําเนา
ไดชากวาการตั้งคาคุณภาพสําเนาแบบ Normal (ธรรมดา) หรือ Fast
(แบบเร็ว)

• Normal (ธรรมดา) ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาที่แนะนํา
สําหรับการทําสําเนาสวนใหญของคุณ Normal (ธรรมดา) จะทําสําเนาได
เร็วกวา Best (ดีที่สุด) และถูกต้ังไวเปนคาดีฟอลต

• Fast (แบบเร็ว) ทําสําเนาไดเร็วกวาการตั้งคาแบบ Normal (ธรรมดา)
หากตนฉบับเปนขอความ คุณภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ
Normal (ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การตั้ง
คาแบบ Fast (แบบเร็ว) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงาน
ตลับหมกึพิมพของคุณได
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การเปลีย่นคณุภาพสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ Quality (คุณภาพ)

เมนู Quality (คุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่คุณภาพสําเนาที่เหมาะสม
6. แตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

การปรบัความสวางและความเขมของสาํเนา
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter / Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
คมชัดของสําเนาที่ทานทําข้ึนได

การปรบัระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ Lighter / Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

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

• แตะที่  เพ่ือปรับสําเนาใหเขมข้ึน
• แตะที่  เพ่ือปรับสําเนาใหสวางขึ้น

6. แตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทาํสําเนา
เมือ่ทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่ทํา
สําเนาอยูในขณะนั้นเทาน้ัน หากตองการใหคาการทําสําเนามีผลตองานทําสําเนา
ในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถบนัทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได
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การตั้งคาดีฟอลตการทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. แตะท่ี Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการทําสําเนาตามที่จําเปน
3. แตะท่ี Set As New Defaults (กําหนดเปนคาเริ่มตนใหม)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

4. แตะท่ี Yes, change defaults (ใช เปลี่ยนคาเริ่มตน)

หมายเหตุ คาที่ทานกําหนดไวที่นี่จะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทา
นั้น โดยจะไมมีการปรับคาในซอฟตแวร ทานสามารถบนัทึกคาที่ใชบอยได
โดยใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังดวย HP All-in-One

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมขีอบ
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาท่ีกําหนดเอง
• การตัดตนฉบบั
• การเวนระยะขอบดานซาย
• การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา

ทาํสาํเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้) แบบไมมขีอบ
เพ่ือไดคุณภาพที่ดีท่ีสุดเมื่อทําสําเนาภาพถาย ใหใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม. ในถาดกระดาษภาพถายและปลีย่นการตั้งคาสําเนาใหเปนประเภทท่ีถกู
ตองตามประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

การทําสําเนาชนิดพิเศษ 157

กา
รท
าํส
าํเ
น
า



การทาํสาํเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย

2. วางภาพถายตนฉบบัคว่ําลงท่ีมมุขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมมุดานหนาของ
กระจก ตามคําแนะนําที่ระบุไวบนขอบกระจก

3. แตะที่ Copy (สําเนา)
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่ Black (สีดํา) หรือ Color (สี)
เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษที่มีแถบลงในถาดกระดาษภาพถาย ทาน
สามารถดึงแถบออกจากสําเนาภาพถายเมื่อหมึกพิมพแหงแลว

เคลด็ลบั หากสําเนาที่ไดมขีอบ ใหกําหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo แลวลองทําสําเนาอีกครั้ง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “ใสกระดาษภาพถายไดถึงขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)” ในหนา 80
• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 154
• “พิมพภาพถายของทานใหม” ในหนา 141

การปรบัขนาดของตนฉบบัเพือ่ใหพอดกีบักระดาษ Letter หรอื A4
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือทําสําเนาตนฉบับใหพอ
ดีกับระยะขอบกระดาษที่สามารถพิมพได โดยไมตองเสี่ยงกับการที่บางสวนของ

บท 10

158 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

การท
าํสาํเน

า



ตนฉบบัอาจถูกครอบตัด คุณสมบติัน้ีมีประโยชนสําหรับการยอหรือขยายตน
ฉบับ ตัวอยางเชน:

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

• หากภาพหรือขอความในตนฉบบัพอดีกบัหนากระดาษท้ังหมดโดยไมเหลอื
ขอบกระดาษ คุณสามารถใชคุณสมบติั Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือยอ
ขนาดตนฉบบัและปองกันไมใหมีการครอบตัดขอความหรือภาพท่ีอยูบริเวณ
ขอบกระดาษ

หมายเหตุ ในการปรับขนาดตนฉบบัโดยไมเปลี่ยนสัดสวนหรือครอบตัดสวน
ขอบ HP All-in-One อาจทําใหเกิดขอบขาวที่มีขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบ
กระดาษ

การปรบัขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะท่ี Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะท่ี Size (ขนาด)

เมนู Size (ขนาด) จะปรากฏขึ้น
5. แตะท่ี Fit to Page (พอดีหนา)
6. แตะท่ี Done (เสร็จสิ้น)

การปรบัขนาดตนฉบบัโดยใชคาทีก่าํหนดเอง
ทานสามารถใชคาท่ีกําหนดเองเพื่อยอหรอืขยายสําเนาเอกสาร
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การตัง้ขนาดแบบกาํหนดเองจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ Size (ขนาด)

เมนู Size (ขนาด) จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่ Custom 100% (กําหนดเอง 100%)

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

จํานวนเปอรเซ็นตตํ่าสุดหรือสงูสุดในการปรับขนาดสําเนาจะแตกตางกันไป
ตามรุน

7. แตะที่ Done (เสร็จสิ้น)

การตดัตนฉบบั
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถ
ใชคุณสมบัติการตัดเพ่ือระบุพ้ืนที่เฉพาะของตนฉบบัที่จะทําสําเนา

การครอบตดัสาํเนาของคณุจากแผงควบคุม
1. แตะที่ Copy (สําเนา)

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

ตองการอยางถูกตอง
3. แตะที่ Crop (ครอบตัด)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

หนาจอ Crop (ครอบตัด) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ไอคอนแวนขยาย Zoom In (ขยาย) หรือ Zoom Out (ยอ) ทางขวา

ของหนาจอ เพ่ือดึงภาพใหใกลเขามา หรือใหไกลจากตนฉบบัมากขึ้น
จะมีโครงเสนปรากฏบนตนฉบบัเพื่อแสดงใหเห็นพ้ืนท่ีโดยประมาณที่จะทํา
สําเนา

5. ใหใชปุมลกูศรเพื่อเลือ่นดูไปรอบๆ ตนฉบับ และเลือกพื้นที่ที่จะทําสําเนา
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6. แตะท่ี Crop (ครอบตัด)
HP All-in-One แสดงภาพตัวอยางของงานพิมพที่ตองการบนหนาจอ

7. แตะท่ี Black (สีดํา) หรือ Color (สี) เพ่ือยืนยันภาพตัวอยาง แลวจึงเริ่มทํา
สําเนา

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

หมายเหตุ เมื่อเปดใชงานคุณสมบติั Margin Shift (เวนขอบ) ภาพที่อยูทาง
ดานขวาของสําเนาอาจถกูตัดออกไป

การเวนระยะขอบสาํเนาของคณุจากแผงควบคมุ
1. แตะท่ี Copy (สําเนา)

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

ตองการอยางถูกตอง
3. แตะท่ี Margin Shift (เวนขอบ)

หมายเหตุ ถาตัวเลือกเมนูที่คุณตองการใชไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะ
ที่  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูตางๆ ได

เมนู Margin Shift (เวนขอบ) จะปรากฏขึ้น
4. แตะท่ี On (เปด)
5. แตะท่ี Black (สีดํา) หรือ Color (สี) เพ่ือเริ่มทําสําเนา

การปรบัปรงุคณุภาพของสาํเนา
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความที่เปนสีดําใหคมชัดข้ึน หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสอีอนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

การเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกที่เปนคาเริ่มตน ใชการเพิ่ม
คุณภาพ Mixed (ผสม) เพ่ือทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบบัสวนใหญคมชัด
ข้ึน คุณสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนที่อาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน
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คุณสามารถแกไขปญหาตอไปนี้ไดโดยเปล่ียนการตั้งคาEnhancements
(การเพิ่มคุณภาพ)ไปเปนPhoto (ภาพถาย)หรือNone (ไมระบ)ุ:

• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนท่ีเปนสีซึง่มลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
• มเีม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทาํสาํเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ Enhancements (การเพ่ิมคุณภาพ)

หมายเหตุ หากเมนูตัวเลือกท่ีคุณตองการไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะที่
 หรือ  เพ่ือเลื่อน ไปยังตัวเลือกตางๆ ในเมนูตัวเลือก

เมนู Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่ Text (ขอความ)
6. แตะที่ Black (สีดํา) หรือ Color (สี)

การทาํสาํเนาภาพถายทีส่วางเกนิไป
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของกระจก

วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
3. แตะที่ Copy (สําเนา)

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ Enhancements (การเพ่ิมคุณภาพ)

หมายเหตุ หากเมนูตัวเลือกท่ีคุณตองการไมปรากฏบนหนาจอ ใหแตะที่
 หรือ  เพ่ือเลื่อน ไปยังตัวเลือกตางๆ ในเมนูตัวเลือก

เมนู Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่ Photo (ภาพถาย)
6. แตะที่ Black (สีดํา) หรือ Color (สี)
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หยดุการทาํสําเนา

การหยดุทาํสาํเนา
▲ กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม
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11 การพมิพรายงานและแบบฟอรม
HP All-in-One ใหคุณพิมพรายงานการทดสอบเครื่องได คุณสามารถสั่งพิมพ
แบบฟอรมตางๆ ได เชน กระดาษที่มีเสนตารางและรายการตรวจสอบ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
• การพิมพแบบฟอรม

พิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ รายงานน้ีใหขอมูลที่มปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับบรรจุหมึกดวย

การพิมพรายงานการทดสอบเครือ่ง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Tools (เครื่องมือ)
4. แตะ Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)

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

อื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภณัฑ
• ขอมลูการตรวจสอบ: รวมถึงหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร
• ขอมลูระบบจายหมกึพิมพ: แสดงระดับหมกึโดยประมาณของตลับบรรจุ

หมึกแตละอัน สถานะของตลับบรรจุหมกึ วันที่ใสตลับบรรจุหมึกแตละ
อัน และวันที่ที่ตลับบรรจุหมึกนั้นๆ จะหมดอายุ

• รปูแบบคุณภาพของการพมิพ: แสดงบล็อกสีทั้งหก ซึง่หมายถึงตลับ
บรรจุหมกึแตละอันที่ติดต้ังไว หากบล็อกสีตางๆ มีสีเรียบสม่ําเสมอ แสดง
วาไมมปีญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ หากบล็อกสีมีเสนริ้วหรือบางบล็อก
หายไป ใหทําความสะอาดหัวพิมพตามข้ันตอนทีอ่ธิบายไวใน “การทํา
ความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175 หากบล็อกสียังมปีญหาหลังจากทํา
ความสะอาดหัวพิมพแลว ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพตามขั้นตอนที่
อธิบายไวใน “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174 หากยังเกิดปญหาท่ี
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บล็อกสี หลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนงแลว โปรดติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP

• บนัทกึการทาํงาน: แสดงขอมลูที่อาจตองใชในการวินิจฉัยหากคุณตอง
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP

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

การพมิพแบบฟอรมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Printable School Papers (เท็มเพลตกระดาษสมุดจดที่พิมพได)
4. แตะแบบฟอรมที่คุณตองการพิมพ

หมายเหตุ หากมองไมเห็นตัวเลือกเมนูที่คุณตองการบนหนาจอ ใหแตะ
 หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกเมนูทั้งหมด

บท 11
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12 การบาํรงุรกัษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจดัฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนาและ
งานสแกนสะอาด ทานตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ทําความสะอาดหัวพิมพ หรือ
ปรับตําแหนงเครื่องพิมพเปนระยะ หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรักษา
เคร่ือง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบรูณ โปรดปฏบิัติตามขั้น
ตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

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

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

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การทําความสะอาดกระจก
• การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
• การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก

การทาํความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยน้ิวมอื รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมผีลตอการทํางานอยางถูก
ตองของคุณสมบติับางประการ
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การทาํความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําท่ีชุบน้ํายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซนิ หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสยีหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง

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

การทาํความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูทีแ่ผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

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

นํ้าอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝาปด

3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวงั อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกดิรอยขีด
ขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกคร้ังเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

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

ขอควรระวงั หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอล

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึเพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึเมือ่
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับ
บรรจุหมกึ

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

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

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ Display Ink Gauge (แสดงมาตรวัดระดับหมกึ)

HP All-in-One จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณของตลับบรรจุหมึกทั้งหมดที่ติดต้ังอยู

การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ 169
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วธิกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน HP Solution Center ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปท่ี Print

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

เคลด็ลับ ทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมกึหรือไม

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165

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

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
• จัดระบบเครื่องพิมพ
• การทําความสะอาดหัวพิมพ
• การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ
• การขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

การเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
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หมายเหตุ ถาทานจะติดต้ังตลับบรรจุหมึกใน HP All-in-One เปนครั้งแรก
ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องเทาน้ัน หมึกในตลับ
บรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพในการติดต้ัง
ครั้งแรก

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

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

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บีบดานลางของสลักใตตลับบรรจุหมึกที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดันสลักข้ึน
หากตองการนําตลบับรรจุหมกึสีดําออกจากเครื่อง ใหดันสลักดานซายสุดข้ึน

การดูแลตลับบรรจุหมึก 171
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หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาสี เชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีน้ําเงนิออน (ฟา) สีนํ้าเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวท่ีตองการในสวนกลางของเครื่อง

1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดํา

2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ

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

6. ปดสลักและแนใจวาปดแนนเขาท่ีแลว

7. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจหุมกึแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมกึตลับบรรจุหมึก

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 181

การดูแลตลับบรรจุหมึก 173
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จดัระบบเครือ่งพมิพ
HP All-in-One จะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมติัเมื่อคุณติดต้ังตลับบรรจุ
หมึกระหวางการติดต้ังครั้งแรก HP All-in-One ยังปรับตําแหนงหัวพิมพ
ระหวางการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ใช
คุณสมบัตินี้เมือ่รายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในบล็อกสี

ถายังมปีญหาดานคุณภาพการพิมพหลังจากปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพแลว ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ หากยังพบปญหาคุณภาพในการพิมพหลังจากการปรับ
ตําแหนงและทําความสะอาด โปรดติดตอศูนยบริการของ HP

การปรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุ
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Tools (เคร่ืองมือ)
4. แตะ Align Printer (Align printer (ปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพ))
5. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตรวัด

ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป
ขอความแสดงความสําเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาคุณใสกระดาษสไีวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวท่ียัง
ไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ัน ใหลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซน็เซอรหรือตลับบรรจุ
หมึกอาจเสีย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่ www.hp.com/
support เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของคุณ แลวคลิก
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนย
บริการดานเทคนิค
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การปรบัตําแหนงเครือ่งพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

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

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

HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175

การทาํความสะอาดหวัพมิพ
ทําตามขั้นตอนนี้เมือ่รายงานการทดสอบเครือ่งแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวใน
บล็อกสี หามทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉดีหมึกสั้นลง

วธิีทาํความสะอาดหวัพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. แตะ Setup (ต้ังคา) บนจอแสดงผล
3. แตะ Tools (เครื่องมือ)
4. แตะ Clean Print Head (ทําความสะอาดหัวพิมพ)

เคร่ือง HP All-in-One จะทําความสะอาดหัวพิมพและพิมพหนาเอกสารที่
คุณสามารถนํากลับมาใชใหมหรือทิ้ง

การดูแลตลับบรรจุหมึก 175
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การทาํความสะอาดหัวพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

Done (เสร็จสิ้น)
ถาคุณภาพงานพิมพยังไมดีหลังจากท่ีทําความสะอาดหัวพิมพ ใหลองปรับ
ตําแหนงเครื่องพิมพ หากยังพบปญหาในการพิมพหลังจากทําความสะอาด
และปรับตําแหนงแลว กรุณาติดตอศูนยบริการของ HP

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174

การทาํความสะอาดแถบตลบับรรจหุมกึ
ทําความสะอาดแถบสีทองแดงบนตลับบรรจุหมกึหากมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึ
ทั้งหมดแลวมีขอความปรากฏบนจอแสดงผลแจงวาตลับหมึกหายไปหรือชํารุด
เสียหาย

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

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมีสารปนเปอนท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับบรรจุหมกึได)

ขอควรระวงั หามใชนํ้ายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับบรรจุหมึก นํ้ายาเหลานั้นอาจทําใหตลับบรรจุหมึกหรืออ
HP All-in-One เสียหาย

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

สลักข้ึน

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

4. ตรวจสอบแถบตลับบรรจหุมกึวามหีมกึหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในนํ้ากลั่น และบีบน้ําให

ผาเปยกหมาดๆ

หมายเหตุ จับดานขางของตลับบรรจุหมึก หามสัมผัสแถบสีทองแดงดวย
มอืหรือสิ่งอืน่ใดนอกเหนือจากผายางหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลี

6. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง

การดูแลตลับบรรจุหมึก 177

กา
รบ
าํร
ุงร
ักษ

า  
H

P 
A

ll-
in

-O
ne



7. ใสตลับบรรจุหมกึเขาไปในชองแลวกดสลักสีเทาจนกวาจะไดยินเสียง
คลิกเมื่อเขาที่

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับบรรจุหมึกอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การขจดัหมกึออกจากผวิหนงัและเสือ้ผา
ปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือขจัดหมกึออกจากผิวหนังและเสื้อผา

ผิว การขจดั

ผิวหนัง ลางบริเวณน้ันดวยสบู

ผาสีขาว ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารฟอกคลอรีน

ผาสี ซักผาในนํ้าเย็น และใชสารแอมโมเนีย (Sudsy ammonia)

ขอควรระวงั ควรใชน้ําเย็นทุกครั้งในการขจัดหมกึออกจากเสื้อผา น้ําอุน
หรือน้ํารอนอาจทําใหหมกึซึมเขาเน้ือผาได

การลดการใชพลังงานเมื่อปด HP All-in-One
เมื่อปดการใชงาน HP All-in-One จะยังคงมีการใชพลังงานในปริมาณหนึ่งอยู
เราสามารถลดการใชพลังงานไดเปดโหมด Federal Energy Management
Program (FEMP)

หมายเหตุ เมื่อ HP All-in-One อยูในโหมด FEMP ผลิตภณัฑจะใชเวลา
นานกวาปกติในการเปดเครื่อง

ในการเปดใชโหมด FEMP
▲ ใหกดปุม เปด คางไว 3 วินาทีจนกวา HP All-in-One จะปด

ระบบสงเสียงเพือ่การดแูลรกัษาเครือ่งดวยตนเอง
HP All-in-One จะมีเสียงเครื่องยนตทํางานหลายๆ ครั้ง เพ่ือทําการดูแลรักษา
การทํางานตางๆ เชน การเติมหมึกในอุปกรณหัวพิมพหรือการทําความสะอาดหัว
พิมพ น่ีจัดวาเปนการทํางานโดยปกติและมีความจําเปนเพ่ือให HP All-in-One
ผลิตงานพิมพที่มคุีณภาพดีที่สุด

ขอควรระวงั ขอความบนจอแสดงผลจะแจงใหทานทราบวา เครื่อง
HP All-in-One กําลังทําการดูแลรักษา หามถอดปลั๊กของอุปกรณนี้ในชวง
เวลานี้
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ปดเครือ่ง HP All-in-One
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับ HP All-in-One คุณตองปดเครื่องใหถูก
ตองโดยใชปุม เปด ท่ีอยูบนอุปกรณนั้น หามปด HP All-in-One ดวยการดึงปลั๊ก
ไฟออกหรือปดสวิตชแผงรวม

ปดเคร่ือง HP All-in-One 179
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13 รานคาผลติภณัฑหมกึพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับบรรจุหมกึ โปรดดูไดที่เอกสารประกอบที่มากับ
HP All-in-One ทานยังสามารถใชซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพ่ือคนหาหมายเลขสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมท้ังหมดได ทาน
สามารถสั่งซื้อตลับบรรจุหมกึทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากนี้ ทานยัง
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซือ้
ตลับบรรจุหมกึใหมที่ถูกตองสําหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับบรรจุ
หมกึได

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

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

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

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

รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ 181

รา
น
คา
ผล
ิตภ
ณั
ฑ
ห
ม
กึพ

มิ
พ


http://www.hp.com/buy/supplies


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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox
(กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

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

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

บรรจุหมกึ)
หมายเลขการสั่งซื้อตลับบรรจุหมึกใหมจะปรากฏขึ้น

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

บท 13

182 รานคาผลิตภัณฑหมึกพิมพ

ราน
คาผลิตภ

ณั
ฑ
ห
ม
กึพ

มิ
พ




14 การแกไขปญหาเบือ้งตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• คําแนะนําในการแกไขปญหาเบือ้งตน
• การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดต้ังฮารดแวร
• วิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• ขอผิดพลาด

คาํแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB
• ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
• การแกปญหากระดาษติด

ปญหาดานการสือ่สารผานการเชือ่มตอ USB 

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของเครือขาย โปรดดู “การ
แกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 199 หากตองการทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารโดยใชการดหนวยความจํา กลอง
PictBridge หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล โปรดดู “การแกไขปญหาเบือ้งตนของ
การดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา” ในหนา 227
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หากHP All-in-Oneและคอมพิวเตอรมกีารเชื่อมตอดวย USB และไมมกีารสื่อ
สารระหวางกัน ใหปฏบิติัดังตอไปนี้:

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

• ตรวจสอบสาย USBถาใชสายเกา อาจทําใหทํางานไมถูกตองลองตอสาย
USB เขากับผลิตภัณฑอ่ืนเพ่ือดูวาสายใชงานไดหรือไมถาประสบปญหา
อาจตองเปลี่ยนสาย USBใหตรวจสอบดวยวา สาย USB ยาวไมเกิน3 เมตร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจากHP All-in-Oneไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่อง
HP All-in-Oneแลวอยางแนนหนาตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีกดานหนึ่ง
ของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลวหลังจาก
เช่ือมตอสายถูกตองแลว ใหปดเครื่องHP All-in-Oneแลวเปดใหมอีกครั้ง

• ถาเช่ือมตอเคร่ืองHP All-in-Oneผานทางฮับ USB ตองแนใจวาไดเปดใช
งานฮับแลวถาเปดใชงานฮับแลว ใหลองตอสายตรงเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรเครือ่งอ่ืนคุณอาจตองถอดสายของ
ผลิตภัณฑรุนเกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน

• ลองเชื่อมตอสาย USB เขากับพอรต USB อีกพอรตหนึ่งบนคอมพิวเตอร
หลังจากท่ีตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรปด
เครื่องHP All-in-Oneแลวเปดใหม

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 195
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ขอมลูเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพิมพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมกึ HP และใหมคุีณภาพการ
พิมพสม่ําเสมอ

• ติดต้ังตลับบรรจุหมกึตามวันท่ีหรือกอนวันที่ ติดต้ังภายใน ซึ่งพิมพอยูบนซอง
บรรจุตลับหมกึ

• เก็บตลับบรรจุหมกึทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา จน
กวาจะใชงาน

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

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

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

• ทําความสะอาดหัวพิมพเมือ่คุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทํา

ใหตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมกึอยางระมดัระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือ

จบัอยางไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกิดปญหาการพิมพช่ัวคราว
ได

ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ
HP All-in-One ถูกออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดดีกับกระดาษเกือบทุกประเภท
ทดสอบประเภทกระดาษตางๆ กอนซือ้ในปริมาณมาก หาประเภทกระดาษที่ใช
งานไดดีและหาซื้องาย กระดาษ HP Premium ถูกออกแบบมาเพื่อใหไดงาน
พิมพคุณภาพดีท่ีสุด นอกจากนี้ ใหปฏิบติัตามขอแนะนําเหลานี้

• อยาใชกระดาษที่บางเกินไป ท่ีมเีนื้อกระดาษมัน หรือที่ยืดงาย กระดาษดัง
กลาวอาจถูกดึงเขาทางชองกระดาษอยางผิดปกติ ทําใหเกิดปญหากระดาษ
ติด

• ควรเก็บสื่อภาพถายในบรรจุภัณฑเฉพาะภายในถุงพลาสติกท่ีปดซ้ําไดและ
วางบนพื้นเรียบในที่แหงและเย็น เมือ่พรอมจะพิมพงานแลว ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ทานต้ังใจจะใชออกมาในทันที เมื่อพิมพเสร็จแลว ใหใสกระดาษ
ภาพถายท่ีไมใชกลับเขาถุงพลาสติก
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• ควรจับที่ขอบของกระดาษภาพถายเสมอ เพราะรอยนิ้วมือบนกระดาษภาพ
ถายอาจลดคุณภาพงานพิมพ

• หามใชกระดาษที่มเีน้ือหาเกินไป เพราะจะทําใหพิมพรูปภาพหรือขอความ
ออกมาไมถูกตอง

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดทเดียวกัน

• เก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือในหนังสือสําหรับจัดเก็บ
เพ่ือปองกันไมใหสีไหลซึมเมือ่เวลาผานไปเพราะความชื้นสูง ใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus เพ่ือใหงานพิมพที่ดีที่สุด

การแกปญหากระดาษตดิ
ถาเคร่ือง HP All-in-One มกีระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง ถากระดาษที่
ติดไมอยูในลูกกลิ้งดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานบน

การนาํกระดาษตดิออกจากฝาปดดานหลงั
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. กดแถบที่อยูบนฝาปดดานหลังเพื่อถอดฝาปดออก ถอดฝาปดโดยการดึงออก

จาก HP All-in-One

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษท่ีติดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

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

4. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่ คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
5. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวแตะที่ OK (ตกลง) เพ่ือทํางานตอไป

การนาํกระดาษทีติ่ดออกจากฝาครอบดานบน
1. ปดเครื่องHP All-in-One
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3. ยกฝาครอบดานบนที่อยูหลังตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ

4. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

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

5. ปดฝาครอบดานบน
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6. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

7. เปดHP All-in-Oneจากนั้นแตะทีO่K (ตกลง)เพ่ือดําเนินงานปจจุบันตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตดิตัง้ฮารดแวร
ในสวนน้ีประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ HP All-in-One
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบลิ USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถา
ทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมีคําสั่งปรากฏบนหนา
จอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:

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

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

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

กับคอมพิวเตอร
• จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง
• ฉนัไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตําแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว
• เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
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• ฉันไดรับขอความบนหนาจอวามีกระดาษติดหรือหัวพิมพมสีิ่งกีดขวาง
• การวัดคาที่ไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

เครือ่ง HP All-in-One ไมทาํงาน
สาเหตุ: เครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับเครื่อง HP All-in-One และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนา เสียบสายไฟเขากับเตารับที่ตอสายดิน ขยับ
ที่ฉนวนหุมหรือแผงเตารับไปมา

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 เตารับท่ีตอสายดิน

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

• ตรวจสอบเตารบัเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมปีญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

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

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

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

คาํเตือน หาก HP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมปีญหาขัด
ของ ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากชองเสียบและติดตอ HP ไปที่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอรับทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค

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

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

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One
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จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ: คุณอาจเลือกภาษาไมถูกตองเมือ่ต้ังคา HP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (ลักษณะท่ี
ตองการ) ไดตลอดเวลา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 21

ฉนัไดรบัขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพลมเหลว

สาเหตุ: บรรจุกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ เชน กระดาษสี
กระดาษที่มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

ถาการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรองใหติดตอฝายสนับสนุนของ HPไปท่ีwww.hp.com/supportเมื่อ
มีขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิกContact HP(ติด
ตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลในการโทรติดตอศูนยบรกิารดานเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174

เครือ่ง HP All-in-One ไมพมิพงาน
สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอรไมไดส่ือสารกัน
วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางHP All-in-Oneกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183

สาเหตุ: อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับบรรจุหมกึหนึ่งตลับหรือมากกวา
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วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึอยางถูกตองและมีหมึก
พิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การดูแลตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

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

สาเหตุ: อาจไมมกีระดาษอยูในHP All-in-One
วธิแีกไข: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

ฉนัไดรบัขอความบนหนาจอวามกีระดาษตดิหรอืหัวพิมพมสีิ่งกดีขวาง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางชุดหัวพิมพ

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

สาเหตุ: คุณอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมือ่ต้ังคา
HP All-in-Oneประเทศ/ภูมภิาคที่คุณเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่
ปรากฏบนจอแผงการควบคุม

วธิแีกไข: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาประเทศ/ภมูภิาคไดจากเมนู
Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภาค” ในหนา 21

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

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

เมือ่ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพวิเตอรแลว ไมมอีะไรเกดิขึ้น

สาเหตุ: การติดต้ังไมรันโดยอัตโนมติั

วธิแีกไข: ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ังได
ดวยตนเอง

การเริม่การติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. จาก Windows ในเมน ูStart (เร่ิมตน) ใหคลิก Run (รัน) (หรือคลิก

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

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของคุณไมไดระบเุปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษร
ของไดรฟที่เหมาะสม
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หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่ําปรากฏขึ้น

สาเหตุ: ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชื่อมตอ USB
สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบวุาเช่ือมตอ USB
ไดเสร็จสมบูรณ เครื่องหมาย X สีแดงแสดงวาการเชื่อมตอ USB ลมเหลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบวา HP All-in-One เปดอยู แลวลองเชื่อมตอ USB
อีกครั้ง

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

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตอใหมอีกครั้ง หากยังใชงานไม
ได ใหทําข้ันตอนตอไป

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

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

อาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 195

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึ้น

สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

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

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 195

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
C8100 All-in-One series แลัวคลิก Product Registration (การลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ)

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
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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
C8100 All-in-One series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

3. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

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

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

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

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

9. ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่2

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

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

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

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมอืการติดต้ัง
ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่3

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

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

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

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

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

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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

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

คอมพิวเตอรทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)
2. 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

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
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แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง HP All-in-One
แลวเปดใหมอีกครั้ง

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

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครอืขาย
สวนน้ีจะกลาวถงึปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกบัตวัชวยการตดิตัง้แบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย

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

ต้ัง

เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
สาเหตุ: ตอสายไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ตรวจสอบสายตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาไดตอถูกตองแลว
• สายระหวางHP All-in-Oneกับฮับหรือเราเตอร
• สายระหวางฮับหรือเราเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร
• สายที่ตอไปยังและมาจากโมเด็ม หรือจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One(ถามี)

สาเหตุ: ต้ังคาการด Local Area Network (LAN) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาการด LAN ถูกตองแลว

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

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

Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)
5. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

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

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

Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)
4. โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับการดของคุณ

สาเหตุ: ไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู
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วธิแีกไข: ตรวจดูวามกีารเช่ือมตอเครอืขายที่ทํางานอยูหรือไม

วธิกีารตรวจดูวาทานเชื่อมตอเครอืขายอยูหรอืไม
▲ ตรวจดูไฟแสดงการทํางานของอีเธอรเน็ตสองดวงท่ีอยูดานบนและดาน

ลางของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One ไฟสัญญาณจะระบุส่ิงตอไปนี้
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มสีีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณ

เช่ือมตอกับเครือขายอยางถูกตอง และมกีารสื่อสารของระบบ หาก
ไฟสัญญาณดานบนนี้ปดอยู แสดงวาไมมกีารเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับ
ขอมูลผานเครือขาย

วธิกีารสรางการเชือ่มตอเครอืขายทีท่ํางาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา

เตอร หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเคร่ือง HP All-in-One

แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม On (เปด) บนแผงควบคุมเพื่อปด
HP All-in-One และกดปุมเดิมอีกครั้งเพ่ือเปดเครื่อง นอกจากนี้ ใหปด
ไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

สาเหตุ: กอนหนานี้สามารถเชื่อมตอHP All-in-Oneเขากับเครือขาย แต
ขณะน้ีไมเช่ือมตอ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-One, เครื่องคอมพิวเตอร และเราเตอรรอ 30
วนิาทีเปดเราเตอรกอน แลวจึงเปดHP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: HP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเช่ือมตอกับเครอื
ขายเดียวกัน

วธิแีกไข: ลองเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูบนHP All-in-Oneหาก
ตองการหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย” ในหนา 53
• “การใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว)”

ในหนา 57
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หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: ไมไดเปดเคร่ืองHP All-in-One
วธิแีกไข: เปดเครื่องHP All-in-One

สาเหตุ: ไมมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทํางานอยู

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวามีการเชื่อมตอเครือขายที่ทํางานอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาการเชือ่มตอเครอืขายของทานทํางานอยู
1. หากการเชื่อมตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP All-in-One

แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One
และกดปุมเดิมอีกครั้งเพื่อเปดเคร่ือง นอกจากน้ี ใหปดไฟบนเราเตอร
หรือฮับ แลวเปดใหมอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบลิจาก HP All-in-One กับเกตเวย เรา
เตอร หรือฮับวามีการเชื่อมตออยางแนนหนา

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

สาเหตุ: ตอสายไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาไดตอถูกตองแลว:
• สายระหวางHP All-in-Oneกับฮับหรือเราเตอร
• สายระหวางฮับหรือเราเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร
• สายที่ตอไปยังและมาจากโมเด็ม หรือจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One(ถามี)

สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมใหHP All-in-Oneของคุณเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneแลวรีบตูเครื่อง
คอมพิวเตอรใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรช่ัวคราว แลวติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneใหมคุณสามารถเปดใช
งานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จส้ินแลวถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณ
ตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneแลวรีบตูเคร่ืองคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟ
รวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneอีกครั้งคุณสามารถ
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เปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลวถา
คุณยังเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมอืน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-Oneเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: วธิแีกไขปญหา: ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนทีจ่ะดําเนินการติด
ต้ังตอ

หมายเหตุ HP All-in-One จะใชงานไมไดระหวางการใช VPN อยาง
ไรก็ตาม งานพิมพจะบนัทึกไวในคิวการพิมพ เมื่อคุณออกจากการใช
VPN งานพิมพในคิวการพิมพจะพิมพออกมาตอ

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกบัตวัชวยการตดิตัง้แบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถงึปญหาที่ทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย ตรวจสอบขอ
ความแสดงขอผิดพลาดเฉพาะจากจอแสดงผลของเครื่อง

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ระหวางการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณจะไมเห็น SSID (ช่ือเครือขาย) แสดง

ข้ึน
• ขอความแสดงขอผิดพลาด: Low signal (สัญญาณต่ํา)
• ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางการตั้งคา
• กุญแจ WEP ไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
• รหัสผานไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
• หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด

ต้ัง

ระหวางการตัง้คาเครอืขายไรสาย คุณจะไมเห็น SSID (ชือ่เครอืขาย) แสดงขึ้น

สาเหตุ: เราเตอรไรสายไมไดสงสัญญาณชื่อเครือขาย (SSID) เพราะตัว
เลือกBroadcast SSIDปดอยู
วธิแีกไข: เขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และเปดตัวเลือกBroadcast
SSIDสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว และตรวจ
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สอบการตั้งคา Broadcast SSID ใหดูในคูมอืผูใชท่ีมาพรอมกับเราเตอรไร
สาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 40

สาเหตุ: เราเตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร
(เฉพาะกิจ) อยูหางจากHP All-in-Oneเกินไป หรือมสีัญญาณรบกวน

วธิแีกไข: เพ่ือใหไดสัญญาณที่ดีระหวางเครื่องHP All-in-Oneกับเรา
เตอรไรสาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) คุณ
อาจตองลองทดสอบดูเล็กนอยสมมติวาอุปกรณทํางานถูกตอง ใหลองทําตาม
สิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายกับเคร่ือง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
• หากมีวัตถุโลหะ (เชน ตูหนังสอืโลหะหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหนําส่ิงกีดขวางดังกลาวออกจากเสนทางระหวางเครื่อง
HP All-in-One และเครือ่งคอมพิวเตอรหรอืเราเตอรไรสาย

• หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีปลอยสัญญาณ
วิทยุความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวให
ไกลออกไปเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

• หากคอมพิวเตอรของคุณหรือเราเตอรไรสายอยูใกลผนังดานนอก ให
ยายออกหางจากผนัง

สาเหตุ: ช่ือเครือขาย (SSID) อาจอยูที่ดานลางของรายชื่อ SSID ที่แสดง
ในเวลาที่ติดต้ังHP All-in-Oneบนเครอืขายไรสาย
วธิแีกไข: แตะที่ เพ่ือเล่ือนไปยังดานลางของรายชื่อรายชื่อโครงสรางพื้น
ฐานจะอยูอันดับตนๆ รายการเฉพาะกิจจะอยูอันดับทายๆ

สาเหตุ: สายเคเบลิอีเทอรเน็ตเช่ือมตอกับHP All-in-One
วธิแีกไข: เมื่อสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเสียบอยูกับHP All-in-Oneวิทยุไรสาย
จะปด ใหถอดสายเคเบลิอีเทอรเน็ต

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Low signal (สญัญาณต่ํา)
สาเหตุ: HP All-in-Oneอยูหางจากเราเตอรไรสายเกินไป หรือมีสัญญาณ
รบกวน
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วธิแีกไข: เพ่ือใหไดสัญญาณที่ดีระหวางเคร่ืองHP All-in-Oneกับเรา
เตอรไรสาย คุณอาจตองลองทดสอบดูเล็กนอยสมมติวาอุปกรณทํางานถูก
ตอง ใหลองทําตามสิ่งตอไปนี้ทีละอยางหรือทํารวมกัน:
• 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

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายระหวางการตั้งคา

สาเหตุ: อุปกรณเครื่องนี้ไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดอุปกรณท่ีเช่ือมตอกับเครือขาย เชน เราเตอรไรสายสําหรับ
เครือขายโครงสรางพื้นฐาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเครือขายเฉพาะ
กิจสําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปดเราเตอรไรสาย ใหดูเอกสารท่ีมา
พรอมกับเราเตอรไรสายของคุณ

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดรับสัญญาณ
วธิแีกไข: ยายเราเตอรไรสายและคร่ืองHP All-in-Oneใหอยูใกลกันมาก
ข้ึนจากนั้น รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 39

สาเหตุ: ถาคุณใสช่ือเครือขาย (SSID) ดวยตัวเอง อาจใสไมถูกตอง
วธิแีกไข: รันโปรแกรมการติดต้ังแบบไรสายอีกคร้ัง แลวใสช่ือเครือขาย
(SSID) ดวยความระมดัระวังโปรดจําไววา SSID คํานึงถึงตัวอักษรพิมพ
ใหญและเล็กดวย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“เช่ือมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร” ในหนา 40
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สาเหตุ: การตั้งคาสําหรับการกรองที่อยู MAC สามารถเปดใชงานไดใน
เราเตอรไรสาย

วธิแีกไข: ปดการทํางานของการกรองที่อยู MAC จนกวา
HP All-in-Oneจะเช่ือมตอเครือขายไดสําเร็จถาคุณเปดการทํางานของการ
กรองที่อยู MAC บนเราเตอรไรสาย ตองแนใจวาที่อยู MAC ของ
HP All-in-Oneอยูในรายชื่อของที่อยู MAC ท่ียอมรับได

กญุแจ WEP ไมถกูตองระหวางการติดตั้งแบบไรสาย
สาเหตุ: ถาคุณกําลังใชระบบความปลอดภัยของ WEP คุณอาจใสกุญแจ
WEP ไมถูกตองระหวางการติดต้ังแบบไรสาย
วธิแีกไข: ระหวางการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสกุญแจ WEP ไมถูก
ตองเราเตอรไรสายบางเครื่องใหกุญแจ WEP ถึงสี่ชุดHP All-in-Oneใช
กุญแจ WEP ชุดแรก (ซึง่เราเตอรไรสายเลือกใหเปนกุญแจ WEP ดีฟอลต)
ทําการติดต้ังแบบไรสายอีกคร้ัง และตองแนใจวาไดใชกุญแจ WEP ที่เรา
เตอรไรสายใหมาใสกุญแจ WEP ใหตรงกับที่ปรากฏในการตั้งคาเราเตอร
ไรสายกุญแจ WEP จะคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ถาคุณไมรูกุญแจ WEP ใหดูเอกสารท่ีมาพรอมกับเราเตอรไรสายเพื่อจะได
ทราบวิธีเขาถึงเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวของเราเตอรคุณสามารถหากุญแจ
WEP โดยการใชคอมพิวเตอรบนเครือขายไรสายล็อกเขาสูเว็บเซริฟเวอร
แบบฝงตัวของเราเตอร

รหสัผานไมถกูตองระหวางการติดตั้งแบบไรสาย

สาเหตุ: ระหวางการติดต้ังแบบไรสาย คุณอาจใสรหัสผาน WPA ไมถูก
ตอง

วธิแีกไข: ทําการติดต้ังแบบไรสายอีกครั้ง และใสรหัสผานใหถูกตอง
สําหรับรหัสผาน ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กมคีาตางกัน

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครือ่งพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตัง้

สาเหตุ: ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมใหHP All-in-Oneของคุณเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร
วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneแลวรีบตูเครื่อง
คอมพิวเตอรใหปดโปรแกรมปองกันไวรัสหรือโปรแกรมปองกันสปาย
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แวรช่ัวคราว แลวติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneใหมคุณสามารถเปดใช
งานโปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้งหลัง
จากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลวถาคุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณ
ตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกคร้ัง

ถาหนาจอยังปรากฏอยู ใหลองถอนการติดต้ังซอฟตแวร
HP All-in-Oneแลวรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร และปดโปรแกรมไฟ
รวอลลช่ัวคราว กอนติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-Oneอีกครั้งคุณสามารถ
เปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลไดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้นแลวถา
คุณยังเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาทุกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ: เครือขายสวนตัวแบบเสมอืน (VPN) ปองกันไมให
HP All-in-Oneเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
วธิแีกไข: ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของHP All-in-Oneจะถูกจํากัดระหวาง
การใช VPN

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมไดเปดอยู
วธิแีกไข: เปดเครื่องHP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพมิพ
หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ ใหลองใชวิธีแกปญหาในหมวดน้ีและ
ปฏบิติัตามคําแนะนําตอไปนี้

• เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึท่ีเติมใหมหรือวางเปลาโดยใชตลับบรรจุหมกึของแท
ของ HP

• ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา การเลือกโหมดการพิมพและ
กระดาษถูกตองสําหรับกระดาษและงานพิมพดังกลาว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ”
ในหนา 92 และ “เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา” ในหนา 74

• สัง่พิมพและประเมินผลรายงานการทดสอบเครื่อง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง”
ในหนา 165
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ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีขอบกพรอง ใหปฏบิัติดังตอไปน้ี:
• ทําความสะอาดตลับบรรจุหมกึโดยอัตโนมติั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรด

ดู “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• ถางานพิมพมบีรรทัดหายไป ใหทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมึก”
ในหนา 176

• ถารายงานการทดสอบเครื่องแสดงวาไมมปีญหาใดๆ ใหตรวจสอบสาเหตุ
อื่นๆ เชน ไฟลภาพหรือโปรแกรม

สําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกเพิ่มเติม ใหเขาไปที่เว็บไซต HP
ที่ www.hp.com/support
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• หมึกพิมพเลอะหรือเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพ
• ตัดขอความไมเทากัน
• งานพิมพมแีถบตามแนวนอนที่ผิดสวนซึ่งอยูใกลกับทายหนากระดาษ
• สีซมึเขาหากันบนงานพิมพ
• เอกสารที่พิมพออกมามเีสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามสีีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามลีักษณะเอียงหรือบิดเบีย้ว
• หมึกพิมพกําลังพนละอองหมกึมากเกินไปบนกระดาษขณะพิมพภาพถาย
• ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

หมกึพมิพเลอะหรอืเปอน

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

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174

สาเหตุ: กระดาษอยูใกลหัวพิมพจนเกินไป

วธิแีกไข: ถากระดาษอยูใกลกับหัวพิมพในระหวางการพิมพ หมกึพิมพ
อาจเปอนเลอะได ปญหานี้จะเกิดข้ึนถากระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือ มคีวาม
หนามากเชนซองจดหมาย แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบเสมอ
กัน

หมกึพิมพกระจายตัวไมทัว่ขอความหรอืภาพ

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 154
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 174

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซึง่ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

ตดัขอความไมเทากัน

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

งานพิมพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ิดสวนซึง่อยูใกลกบัทายหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพของทานอาจมจีุดสีฟา เทา หรือน้ําตาลพิมพอยูที่ดานลางของ
หนา

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

สซีมึเขาหากนับนงานพิมพ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “เปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพการพิมพ” ในหนา 93
• “การเปลีย่นความเรว็ในการทําสําเนาหรอืคุณภาพของสําเนา”

ในหนา 155

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

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมันลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

สาเหตุ: ทานกําลังใชหมึกที่ไมใชของ HP
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุ
หมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับ
เครื่องพิมพของ HP ซึง่ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมปีญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปท่ี:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165
• “จัดระบบเคร่ืองพิมพ” ในหนา 174
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เอกสารทีพ่ิมพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 78

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174
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เอกสารทีพ่มิพออกมามสีซีดีจางเกนิไปหรอืหมนเกนิไป

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 156

สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 154
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 92
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สาเหตุ: การคัดลอกภาพท่ีมคุีณภาพต่ําเชนภาพถายจากหนังสือพิมพ จะทํา
ใหสําเนาของคุณมีเสนแถบ รอยแตก หรือเสนริ้ว ปญหาน้ีเรียกวารูปแบบ
moiré
วธิแีกไข: ในการลดรูปแบบ moiré ใหลองนําแผนพลาสติกใสหนึ่งแผน
หรือมากกวาลงบนกระจก แลวจึงวางตนฉบับโดยหันดานที่จะพิมพคว่ําลงที่
ดานบนของแผนพลาสติกนั้น

สาเหตุ: อาจมีเศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหคุณภาพสําเนาไมดีและทําใหเครื่องทํางานชา

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและดานหลังจากฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 167
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 168

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ตรวจดูบล็อกสีในรายงานวามปีญหาหรือไม ถาบล็อกสีมีปญหาดานคุณภาพ
การพิมพ ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

หากยังแกปญหาไมไดหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนง โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP เพ่ือขอความชวยเหลือ ไปที่:

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

• “การทําความสะอาดหัวพิมพ” ในหนา 175
• “พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165
• “จัดระบบเครื่องพิมพ” ในหนา 174

เอกสารทีพ่ิมพดไูมชดัเจนหรอืเลอะเลอืน

สาเหตุ: ประเภทกระดาษไมเหมาะสําหรับ HP All-in-One
วธิแีกไข: ใชกระดาษ HP Premium หรือกระดาษประเภทอื่นๆ ที่เหมาะ
สําหรับ HP All-in-One
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สาเหตุ: การตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไมถูกตอง

วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคา Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 154
• “กําหนดประเภทกระดาษสําหรับการพิมพ” ในหนา 92

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษของการทําสําเนาหรือการพิมพไมถูก
ตอง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

สาเหตุ: คุณกําลังพิมพลงบนกระดาษผิดดาน

วธิแีกไข: ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน
ถาคุณกําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานมันลง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

เอกสารทีพ่มิพมลีกัษณะเปนริว้แนวตัง้

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

สาเหตุ: กระดาษถูกปอนหรือวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 78

สาเหตุ: มกีารใสกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: ฝาดานหลังอาจติดต้ังไมแนนหนา

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาฝาดานหลังติดต้ังอยางแนนหนา

หมกึพิมพกาํลงัพนละอองหมกึมากเกนิไปบนกระดาษขณะพมิพภาพถาย

สาเหตุ: การท่ีหมึกพิมพพนละอองหมกึในปริมาณเล็กนอย (สองสาม
มิลลิเมตร) เปนเรื่องปกติเมื่อทําสําเนาภาพถาย แตถาการพนละอองหมกึนั้น
มีมากเกินกวาสองสามมลิลิเมตร นั่นหมายความวา HP All-in-One คิดวา
กระดาษที่ใสอยูมีความกวางมากกวาความเปนจริง

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

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ ต้ังคาขนาดกระดาษใหตรง
กับกระดาษท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา” ในหนา 153

ถาดปอนกระดาษเขาไมดึงกระดาษ

สาเหตุ: มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมพอ

วธิแีกไข: ถา HP All-in-One ไมมกีระดาษหรือมกีระดาษเหลืออยูนอย
ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนกระดาษ
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ใหนํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษน้ันกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึง
นํากระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง ปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอ
แสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินงานพิมพตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

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
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สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

การพิมพแบบไมมขีอบจะใหผลทีไ่มคาดคิด

สาเหตุ: การพิมพภาพแบบไมมขีอบจากแอ็พพลิเคชันที่ไมใช HP อาจให
ผลไมเปนตามตองการ

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 186

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด
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วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneนําวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุ
หีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรจะไมสื่อสารกับ HP All-in-One
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

“ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร” ในหนา 190

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-Oneพบขอผิดพลาด
วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneและถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขา
ไป แลวจึงกดปุมเปดเพ่ือเปดHP All-in-One
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สาเหตุ: สถานะของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปลี่ยนไป

วธิแีกไข: สถานะของไดรเวอรเครื่องพิมพอาจเปลี่ยนเปนออฟไลนหรือ
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

• ดึงสาย USB ออกจากHP All-in-Oneแลวรีสตารทคอมพิวเตอร แลว
จึง เช่ือมตอสายเคเบลิ USB เขาไปยังHP All-in-One

• ปดHP All-in-Oneรีสตารทคอมพิวเตอร แลวจึงรีสตารท
HP All-in-One

HP All-in-One พิมพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
สาเหตุ: ไมมหีนวยความจําเหลือในHP All-in-One
วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneและคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลา 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-Oneไมใชเคร่ืองพิมพที่เลือกไว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาHP All-in-Oneเปนเครื่องพิมพที่ไดเลือก
ไวในแอ็พพลิเคชันซอฟตแวร

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

“ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร” ในหนา 190

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

สาเหตุ: หัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneนําวัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุ
หีบหอใดๆ ) แลวจึงเปดHP All-in-Oneอีกครั้ง

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมมกีระดาษ
วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

สาเหตุ: คาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน วิธีปอน
กระดาษผานเครื่องHP All-in-Oneจะทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาจึงถูกจัด
เรียงไวสวนลางของตั้งกระดาษ

วธิแีกไข: ใหพิมพเอกสารแบบกลับลําดับ เมื่อพิมพเอกสารเสร็จแลว หนา
ตางๆ จะอยูในลําดับที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพเอกสารหลายหนาในลําดับที่กลับกัน” ในหนา 110
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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: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตที่คุณกําลัง
พิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกคาขนาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับ
โปรเจ็กต ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสกระดาษขนาดถูกตองอยูในถาดปอน
กระดาษ

สาเหตุ: ต้ัวกั้นกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: นําต้ังกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

สาเหตุ: วางปกซองจดหมายไมถูกตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมอื

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสซองจดหมาย” ในหนา 83

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: ขนาดเอกสารที่คุณกําลังพิมพมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาเคาโครงเอกสารที่คุณกําลังพิมพพอดีกับขนาดกระดาษ
ที่HP All-in-Oneสนับสนุน

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

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกบัการพิมพ 225
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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

นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษเขาแลวจึงใสกระดาษตามขั้นตอน
ตอไปน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

สาเหตุ: เอกสารที่กําลังพิมพมหีนาวาง

วธิแีกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอ็พพลิเคชันและลบหนาหรอื
บรรทัดสุดทายในเอกสารออก

สาเหตุ: HP All-in-Oneดึงกระดาษสองแผน
วธิแีกไข: ถาHP All-in-Oneมกีระดาษเหลืออยูไมกี่แผน ใหใสกระดาษ
เพ่ิมในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก ใหนํา
กระดาษออก เคาะปกกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงนํา
กระดาษใสลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษ” ในหนา 78

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

บท 14
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วธิแีกไข: แนใจวาคุณไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษปอนกอน
จะพิมพงานพิมพแบบไมมีขอบ

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต
USB ดานหนา

ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• เคร่ือง HP All-in-One ไมสามารถอานการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัด

เก็บขอมูลได
• ไฟภาพถายที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจํากําลังกะพริบ
• ไฟสัญญาณเตือนกะพริบเมือ่ใสการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็

ขอมลู
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูลไมสามารถ

ถายโอนไปยงัเครื่องคอมพิวเตอร
• การดหนวยความจําหรอือุปกรณจัดเก็บขอมลูใชงานไมได
• ภาพที่อยูในกลองถายรูปดิจิตอลซึง่เช่ือมตอกับ PictBridge ไมพิมพออกมา
• ช่ือไฟลปรากฏเปนขอความที่ไมมีความหมาย
• ผูใชรายอ่ืนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัด

เก็บขอมูลผม/ดิฉัน
• ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรือรายการ ตรวจสอบใหแนใจวา

พาธและชื่อไฟลถูกตอง

การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกบักลองดจิติอล

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

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา 227
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เครือ่ง HP All-in-One ไมสามารถอานการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็
ขอมลูได

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และให
แถบสัมผัสหันไปทางHP All-in-Oneแลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่ถูก
ตองจนกวาไฟภาพถายจะสวางขึ้น

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

สาเหตุ: เสียบการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลไมสุด

วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดเสยีบการดหนวยความจําจนสุด และเสียบในชอง
ที่ถูกตองของHP All-in-Oneแลวหรือ ถาใชอุปกรณเก็บขอมลูประเภท
ไดรฟขนาดพกพา ใหตรวจสอบวาไดเสียบอุปกรณน้ันที่พอรต USB ดาน
หนาจนสุดแลว

ถาเสียบการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลไมถูกตอง
HP All-in-Oneจะไมทํางานและไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสียบการด
หนวยความจํา) จะไมสวางขึ้น

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมูลพรอมกัน

วธิแีกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจําออกอันหนึ่งคุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละ
หนึ่งอันเทาน้ัน

ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลู ใหดึงการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูอยางใดอยางหนึ่งออกคุณสามารถใชคร้ังละ
หนึ่งอยางเทานั้น

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งจะให
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา
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ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ไฟภาพถายทีอ่ยูติดกบัชองเสยีบการดหนวยความจาํกาํลงักะพริบ

สาเหตุ: HP All-in-Oneกําลังอานการดหนวยความจํา
วธิแีกไข: อยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟภาพถายกระพริบ
สัญญาณไฟกะพริบหมายถึงHP All-in-Oneกําลังใชงานการดหนวยความ
จํารอจนกวาไฟสัญญาณติดสวางการนําการดหนวยความออกในขณะที่กําลัง
ใชงานอาจทําใหขอมลูในการดเสยีหรือทําใหHP All-in-Oneและการดเสีย
หาย

ไฟสญัญาณเตอืนกะพริบเมือ่ใสการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลู

สาเหตุ: HP All-in-Oneตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดกับการดหนวยความ
จํา

วธิแีกไข: นําการดหนวยความจําออกแลวใสใหมอีกคร้ังคุณอาจเสียบ
การดหนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขัอมลูไมถูกตองหันการดหนวยความ
จําโดยใหดานที่มฉีลากหงายขึ้น และใหแถบสัมผัสหันไปทาง
HP All-in-Oneแลวจึงดันการดเขาในชองเสียบที่ถูกตองจนกวาไฟภาพถาย
จะสวางขึ้น

ถายังแกปญหาไมได แสดงวาการดหนวยความจําอาจเสีย

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอัน หรือเสียบทั้งการด
หนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลูพรอมกัน

วธิแีกไข: ถาคุณเสียบการดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอัน ใหดึงการด
หนวยความจําออกอันหนึ่งคุณสามารถเสียบการดหนวยความจําไดครั้งละ
หนึ่งอันเทานั้น

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา 229
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ถาคุณเสียบทั้งการดหนวยความจําและอุปกรณเก็บขอมลู ใหดึงการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูอยางใดอยางหนึ่งออกคุณสามารถใชคร้ังละ
หนึ่งอยางเทานั้น

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลูไมสามารถถาย
โอนไปยงัเครือ่งคอมพิวเตอร

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

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ:  HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
วธิแีกไข: ถา HP All-in-One เช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวย
สาย USB ใหตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ไปยัง
คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลัง
เครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีก
ดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร
แลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปดเครื่อง
HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

บท 14
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ถา HP All-in-One เช่ือมตออยูในเครือขาย ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเครอื
ขายทางกายภาพและดูใหแนใจวาเครือขายทํางานได เมือ่คุณตรวจสอบการ
เช่ือมตอกับระบบเครือขายแลว ใหลองทํางานอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183
• “การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 199

การดหนวยความจาํหรืออปุกรณจดัเกบ็ขอมลูใชงานไมได

สาเหตุ: ถามีขอความนี้ปรากฏขึ้นบนหนาจอ แสดงวาผูใชรายอื่นกําลังใช
งานการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูผานเครือขายผูใชรายอื่นที่
พยายามใชอุปกรณหนวยความจําเดียวกันอาจเห็นขอความแสดงขอผิด
พลาดในการอาน/เขียนอุปกรณหนวยความจําอาจไมปรากฏ (ตามท่ีคาด
หวัง) ในรายการไดรฟเครือขายที่ใชงานรวมกันนอกจากนั้น ถา
HP All-in-Oneเช่ือมตอกบัคอมพิวเตอรดวยสาย USB คอมพิวเตอรอาจ
กําลังใชงานการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมลูอยู ซึง่จะทําให
HP All-in-Oneไมสามารถใชงานการดหรืออุปกรณเก็บขอมูลได
วธิแีกไข: ใหรอจนกระทั่งผูใชรายอื่นเสร็จสิน้การใชงานการดหนวยความ
จําหรืออุปกรณเก็บขอมลู

ภาพทีอ่ยูในกลองถายรปูดิจติอลซึง่เช่ือมตอกบั PictBridge ไมพิมพออกมา
สาเหตุ: กลองถายรูปดิจิตอลไมไดอยูในโหมด PictBridge
วธิแีกไข: ถากลองถายรูปสนับสนุน PictBridge ตองตั้งกลองถายรูปใหอยู
ในโหมด PictBridgeโปรดอานข้ันตอนวิธกีารตั้งคาดังกลาวในคูมอืผูใชที่
มาพรอมกับกลอง

สาเหตุ: รูปภาพไมอยูในรูปแบบที่รองรับ

วธิแีกไข: ตองแนใจวากลองดิจิตัลบนัทึกภาพถายใหอยูในรูปแบบไฟลซึง่
คุณลักษณะการถายโอนแบบ PictBridge รองรับ (exif/JPEG, JPEG
และ DPOF)

สาเหตุ: คุณยังไมไดเลือกภาพใดๆ จากกลองถายรูป เพ่ือนํามาพิมพ

วธิแีกไข: กอนท่ีจะเช่ือมตอกลองถายรูปดิจิตอลเขากับพอรต USB ดาน
หนาของHP All-in-Oneใหเลือกภาพถายจากกลองถายรปูที่จะนํามาพิมพ

การแกไขปญหาเบื้องตนของการดหนวยความจําและพอรต USB ดานหนา 231
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หมายเหตุ กลองดิจิตับบางตัวไมใหทานเลือกภาพถายจนกวาทานจะ
เช่ือมตอ PictBridge ถาเปนเชนนั้น ใหเช่ือมตอกลองดิจิตัลเขาที่พอรท
USB ดานหนา เปดกลองแลวเปลี่ยนเปนโหมด PictBridge แลวจึงใช
กลองเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ

ชือ่ไฟลปรากฏเปนขอความทีไ่มมคีวามหมาย

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneไมสนับสนุน Unicodeนี่เปนขอจํากัดของ
เซริฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS)
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรอื
อุปกรณจัดเก็บขอมลูใน HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูในเครื่อง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมลูอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ถาช่ือไฟลสรางดวย Unicode โดยแอพพลิเคชันอื่น ช่ือไฟลน้ัน
จะแสดงผลเปนอักขระที่อานไมออก

ผูใชรายอืน่บนเครอืขายสามารถเขาถงึการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็
ขอมลูผม/ดฉิัน

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตท่ัวไป (CIFS) ใน
HP All-in-Oneไมรองรับการพิสูจนตัวตนนี่เปนขอจํากัดของเซิรฟเวอร
CIFS
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซิรฟเวอรนั้นจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรอื
อุปกรณจัดเก็บขอมลูใน HP All-in-One ในฐานะที่เปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลูในเครื่อง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมลูอื่นๆ ได

บท 14
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วธิแีกไข: ผูใชทุกคนบนเครือขายสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลได

ขอความแสดงขอผิดพลาด ไมพบไฟลหรอืรายการ ตรวจสอบใหแนใจวาพาธ
และชือ่ไฟลถูกตอง

สาเหตุ: เซิรฟเวอรระบบไฟลอินเทอรเน็ตทั่วไป (CIFS) ใน
HP All-in-Oneไมทํางาน
เซิรฟเวอร CIFS ถูกรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One ที่เช่ือมตอเครือขาย
ทั้งหมด เซริฟเวอรน้ันจะทําใหสามารถเขาถึงการดหนวยความจําหรือ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลใน HP All-in-One ในฐานะท่ีเปนไดรฟของเครือขาย
ซึง่จะทําใหทานสามารถอานและเขียนไฟลตางๆ บนเครือขายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในเคร่ือง HP All-in-One ได
เซิรฟเวอร CIFS จะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนไดรฟของเครือ
ขาย นอกจากการอาน/เขียนไฟลจากการดหนวยความจําแลว ทานยัง
สามารถสรางโฟลเดอรและเกบ็ขอมูลอื่นๆ ได

วธิแีกไข: ลองทํางานของคุณใหมภายหลัง

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

การสแกนหยดุชะงกั

สาเหตุ: หนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรอาจต่ํา

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกับการสแกน 233
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วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกคร้ัง ปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรแลวเปดอีกคร้ัง

หากยังใชงานไมได ใหลองเปลี่ยนงานสแกนใหมีความละเอียดตํ่าลง

การสแกนลมเหลว

สาเหตุ: คอมพิวเตอรไมไดเปดอยู

วธิแีกไข: เปดคอมพิวเตอร

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

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

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

การสแกนลมเหลวเพราะหนวยความจาํคอมพิวเตอรไมเพียงพอ

สาเหตุ: มีโปรแกรมที่กําลังทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานมากเกิน
ไป

วธิแีกไข: ควรปดโปรแกรมที่ไมไดใชงานท้ังหมด รวมทั้งโปรแกรมที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย หาก
ทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อการ
สแกนเสร็จส้ินแลว

หากยังใชงานไมได ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรแกรมบาง
อยางจะไมลบขอมูลออกจากหนวยความจําเมื่อทานปด การรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรจะชวยลบหนวยความจําได

หากเกิดปญหานี้ข้ึนบอยคร้ัง หรือหากทานประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จําในขณะใชงานโปรแกรมอื่น ทานอาจจําเปนตองเพ่ิมหนวยความจําใหกับ

บท 14
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เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูคูมือผูใชงานที่มีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

รปูภาพที่สแกนมกีารครอบตดัไมถกูตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรไดรับการตั้งคาใหครอบตัดภาพจากการสแกนโดย
อัตโนมติั

วธิแีกไข: คุณลักษณะAutocrop(ครอบตัดอัตโนมัติ) จะครอบตัดสวน
ใดๆ ที่ไมใชสวนของภาพที่จะสแกนซึ่งบางครั้งการทําเชนนี้อาจไมใชสิ่งที่
คุณตองการในกรณีดังกลาว คุณสามารถปดการครอบตัดอัตโนมติัและครอบ
ตัดภาพที่สแกนไดดวยตนเอง หรือไมปดก็ได

รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถกูตอง

สาเหตุ: การครอบตัดอัตโนมัติจะทําใหรูปแบบการจัดหนาเปล่ียนไป

วธิแีกไข: ปดการครอบตัดอัตโนมติัเพ่ือคงรูปแบบการจัดหนาไว

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

สาเหตุ: หากทานใชประเภทรูปภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ทานวางแผนจะแกไข เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความสี เครื่องจะ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่วกับการสแกน 235
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สแกนประเภทรูปภาพที่เปน Text (ขอความ) ขาวดําที่ความละเอียด 300 x
300 dpi
หากทานกําลังสแกนตนฉบบัที่มีภาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เครื่องสแกนอาจไมยอมรับขอความ

วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบบัเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนาน้ัน

รปูแบบขอความไมถกูตอง

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง

วธิแีกไข: บางแอพพลิเคชันไมสามารถจัดการกับการจัดรูปแบบขอความ
ทีอ่ยูในกรอบไดขอความที่อยูในกรอบเปนการตั้งคาสแกนเอกสารอยางหน่ึง
ซึง่จะคงรูปแบบการจัดวางที่ซบัซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ในจดหมาย
ขาว ดวยการใสขอความลงในกรอบตางๆ (บ็อกซ) ในแอพพลิเคชันปลายทาง

ขอความไมถกูตองหรอืหายไป

สาเหตุ: การตั้งคาความสวางไมถูกตอง

วธิแีกไข: ปรับความสวาง แลวสแกนตนฉบบัอีกครั้ง

สาเหตุ: อาจมเีศษผงบนกระจกหรือที่ดานหลังฝาปดเอกสารซึ่งอาจทําให
คุณภาพการสแกนไมดี

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 168
• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 167

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมไดต้ังคาเปนภาษาของโปรแกรมรูจําตัว
อักษร (OCR) ที่ถูกตองOCR language(ภาษา OCR) จะแจงให
ซอฟตแวรทราบวิธีการตีความอักขระที่เห็นในภาพตนฉบบัหากOCR
language(ภาษา OCR) ไมตรงกับภาษาในตนฉบบั อาจไมเขาใจขอ
ความที่สแกนได

วธิแีกไข: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตอง
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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)

คณุลกัษณะการสแกนไมทาํงาน

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ตอHP All-in-Oneเขากับเครื่องคอมพิวเตอรผานสาย USB ไม
ถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบสายที่เช่ือมตอHP All-in-Oneเขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่องHP All-in-Oneไมไดรับการติด
ต้ังหรือไมทํางาน

วธิแีกไข: รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรหากยังไมทํางาน ใหติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับHP All-in-Oneหรือติดต้ังใหมอีกครั้ง

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

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 237
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สาํเนามสีอีอนเกนิไปหรอืเขมเกนิไป

สาเหตุ: การตั้งคาของLighter / Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)สําหรับ
HP All-in-Oneต้ังไวสวางหรือมดืเกินไป
วธิแีกไข: การปรับความสวางและความเขมของสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับความสวางและความเขมของสําเนา” ในหนา 156

สาเหตุ: ตนฉบับที่คุณจะถายสําเนามคีวามสวางมากเกินไป

วธิแีกไข: ลองใชEnhancements (การเพิ่มคุณภาพ)เพ่ือปรับภาพที่
สวางเกินไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับปรุงคุณภาพของสําเนา” ในหนา 161

เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา

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

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบบั” ในหนา 69.

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneอาจกําลังทําสําเนาหรือพิมพอยู
วธิแีกไข: ตรวจสอบจากหนาจอเพื่อดูวาHP All-in-Oneกําลังทํางานหรือ
ไม

สาเหตุ: HP All-in-Oneไมรองรับประเภทกระดาษ
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วธิแีกไข: อยาใชเคร่ืองHP All-in-Oneทําสําเนาซองจดหมายหรือ
กระดาษอื่นที่เครื่องHP All-in-Oneไมรองรับการใชงาน

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneมีกระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออกและดึงกระดาษที่ขาดซึ่งยังคางอยูใน
HP All-in-Oneออกมา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบับบนกระจกอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบับ” ในหนา 69

สาเหตุ: ตนฉบับมขีนาดเต็มหนากระดาษ

วธิแีกไข: หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมด
โดยไมเหลือขอบกระดาษ ใหใชคุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอ
ขนาดตนฉบบัและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณขอบ
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 158

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอขนาดตนฉบับลงใหพอดีกับ
หนากระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 158
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Fit to Page (พอดีหนา) ไมทาํงานอยางทีค่าดไว
สาเหตุ: คุณพยายามเพิ่มขนาดของตนฉบับที่มขีนาดเล็กเกินไป

วธิแีกไข: Fit to Page (พอดีหนา)สามารถขยายตนฉบับไดไมเกิน
เปอรเซน็ตสูงสุดท่ีกําหนดโดยรุนเครื่องพิมพของคุณ(เปอรเซ็นตสูงสุดจะ
แตกตางกันตามเครื่องแตละรุน)ตัวอยางเชน 200% อาจเปนเปอรเซน็ตที่
ขยายไดสูงสุดที่เครื่องพิมพของคุณยอมใหไดการขยายรูปถายติดพาสปอร
ตดวยขนาด 200% อาจไมสามารถขยายรปูใหพอดีเต็มหนาได

ถาคุณตองการขยายตนฉบับที่มีขนาดเล็ก ใหสแกนภาพตนฉบบันั้นลงใน
คอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพภาพที่
ขยายแลวออกมา

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจกอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“วางตนฉบบั” ในหนา 69

สาเหตุ: อาจมเีศษผงบนกระจกหรือที่ดานหลังฝาปดเอกสาร
HP All-in-Oneจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของรูปภาพ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneแลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลังของ
ฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 167
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 168

สาํเนาแบบไมมขีอบจะมขีอบขาวโดยรอบ

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมขีอบจากตนฉบับท่ีมีขนาดเล็ก
เกินไป

วธิแีกไข: เมือ่คุณทําสําเนาแบบไมมขีอบจากตนฉบับที่มีขนาดเล็ก
HP All-in-Oneจะขยายตนฉบบัไดไมเกินเปอรเซ็นตสูงสุดซึ่งอาจมีขอบ
วางสีขาวอยูบริเวณรอบภาพ(เปอรเซ็นตสูงสดุของเครื่องแตละรุนจะตางกัน)

ขนาดเล็กที่สุดของตนฉบบัจะตางกันไป ข้ึนอยูกับขนาดของสําเนาแบบไมมี
ขอบที่คุณกําลังทําตัวอยางเชน คุณไมสามารถขยายภาพถายติดบัตรเพื่อทํา
สําเนาแบบไมมีขอบบนกระดาษขนาด letter ได
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หากคุณตองการทําสําเนาแบบไมมขีอบจากตนฉบับท่ีมขีนาดเล็กมาก ให
สแกนตนฉบับลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวปรับขนาดภาพโดยใช
ซอฟตแวรสแกนของ HP จากนั้นจึงพิมพสําเนาภาพแบบไมมีขอบที่ขยาย
แลว

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามทําสําเนาแบบไมมีขอบโดยไมใชกระดาษภาพ
ถาย

วธิแีกไข: ใชกระดาษภาพถายเพื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมีขอบ”
ในหนา 157

สาเหตุ: อาจมีเศษผงบนกระจกหรือท่ีดานหลังฝาปดเอกสาร
HP All-in-Oneจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของรูปภาพ

วธิแีกไข: ปดHP All-in-Oneแลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดานหลังของ
ฝาปดเอกสาร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การทําความสะอาดกระจก” ในหนา 167
• “การทําความสะอาดแผนรองฝาปด” ในหนา 168

รปูภาพอาจถกูครอบตัดเมือ่ฉนัทาํสาํเนาแบบไมมขีอบ

สาเหตุ: HP All-in-Oneจะครอบตัดภาพบางภาพในบริเวณขอบเพื่อให
สามารถพิมพแบบไมมีขอบไดโดยไมตองเปลี่ยนสัดสวนของตนฉบบั

วธิแีกไข: ถาคุณตองการขยายภาพถายใหพอดีหนาโดยไมครอบตัดขอบ
ใหใชFit to Page (พอดีหนา)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 158

• “การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาที่กําหนดเอง” ในหนา 159

สาเหตุ: ตนฉบับมีขนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ
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วธิแีกไข: ถาตนฉบับมขีนาดใหญกวากระดาษในถาดปอนกระดาษ ใหใช
คุณลักษณะFit to Page (พอดีหนา)เพ่ือยอขนาดตนฉบบัลงใหพอดีกับ
หนากระดาษในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การปรับขนาดของตนฉบบัเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4”
ในหนา 158

เอกสารเปนหนาวาง

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

วธิแีกไข: วางตนฉบบับนกระจกอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“วางตนฉบบั” ในหนา 69

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

ขอความเกี่ยวกับอปุกรณ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• เกิดขอผิดพลาดทางกลไก
• หนวยความจําเต็ม
• สแกนเนอรไมทํางาน
• ปญหาถาดกระดาษภาพถาย
• ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่
• ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได
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• ไดรฟ LightScribe เกิดขอผิดพลาด
• ไดรฟใชงานอยู

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครื่อง HP All-in-One ไม
ตรงกับหมายเลขการแกไขของซอฟตแวร

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

เกดิขอผิดพลาดทางกลไก

สาเหตุ: เครื่องHP All-in-Oneมีกระดาษติดอยู
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

สาเหตุ: มสีิ่งกีดขวางหัวพิมพหรือหัวพิมพติดขัด

วธิแีกไข: ปดเคร่ืองHP All-in-Oneแลวเปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึนํา
วัตถุที่กีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวเปดเคร่ือง
HP All-in-Oneอีกครั้ง

หนวยความจาํเต็ม

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังทําสําเนามขีนาดใหญเกินกวาหนวยความจํา
ของHP All-in-One
วธิแีกไข: ลองทําสําเนาที่นอยลง

สแกนเนอรไมทาํงาน

สาเหตุ:  HP All-in-One กําลังทํางานอยูหรือมสีาเหตุที่ไมสามารถระบไุด
เขามาแทรกการสแกนของทาน

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง HP All-in-One และเปดอีกครั้ง รีสตารท
คอมพิวเตอรของทาน แลวลองสแกนอีกครั้ง
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หากยังมีปญหาอยู ใหลองเสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟท่ีมีสายดินโดยตรงแทน
การเสียบปลั๊กเขากับอุปกรณปองกันไฟกระชากหรือปลั๊กพวง หากยังมี
ปญหาอยู โปรดติดตอฝายสนับสนุน HP ไปที่ www.hp.com/support เมือ่
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมลูหรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ปญหาถาดกระดาษภาพถาย

สาเหตุ: กระดาษในถาดกระดาษภาพถายไมเพียงพอ

วธิแีกไข: ถาถาดกระดาษภาพถายไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยู
นอย ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดถามีกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย ให
นํากระดาษออก เคาะตั้งกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงใส
กระดาษกลับลงในถาดอีกครั้งปฏบิติัตามขอความที่ปรากฏบนจอภาพ หรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพงานตอ

สาเหตุ: ปอนกระดาษหรือใสกระดาษไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดถูกตองแลว

สาเหตุ: อาจมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป

วธิแีกไข: อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไปตรวจสอบ
ใหแนใจวากระดาษภาพถายทั้งต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษอาจติดกันหลายแผน

วธิแีกไข: นํากระดาษออกจากถาดกระดาษภาพถาย และสับกระดาษไปมา
เพ่ือไมใหติดกันใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย แลวลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: กระดาษภาพถายอาจมวนงอ

วธิแีกไข: ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ ใหใสกระดาษในถุงพลาสติก
และคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบตรงถาปญหายังคงอยู ให
เปล่ียนไปใชกระดาษภาพถายที่ไมมวนงอ

สาเหตุ: เครื่องพิมพอาจอยูในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงหรือตํ่ามากๆ

วธิแีกไข: ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน
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ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่

สาเหตุ: ถาดกระดาษภาพถายอาจยังไมถูกดันเขาจนสดุ

วธิแีกไข: ยกถาดรับกระดาษ แลวดันถาดกระดาษภาพถายใหเขาจนสุด
จากน้ันดันถาดรับกระดาษลงจนสุด

ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

สาเหตุ: ถาดรับกระดาษอาจยังไมถูกดันลงจนสุด

วธิแีกไข: ดันถาดรับกระดาษใหลงจนสุด

ไดรฟ LightScribe เกดิขอผดิพลาด
สาเหตุ: ระหวางพยายามพิมพฉลากบนแผน LightScribe เกิดขอผิด
พลาดเกี่ยวกับไดรฟ LightScribe
วธิแีกไข: นําแผนซดีี/ดีวีดีออกมา และใสเขาไปใหม แลวลองอีกคร้ัง

ถายังเกิดขอผิดพลาดนี้อีก ใหปดHP All-in-Oneแลวเปดใหม จากนั้นลอง
พิมพฉลากบนแผน LighstScribe อีกครั้ง

ไดรฟใชงานอยู

สาเหตุ: กําลังมีการใชงานไดรฟ LightScribe อยู
วธิแีกไข: รอจนกวาไดรฟจะทํางานเสร็จ แลวลองอีกครั้ง

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลท่ีอานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One
• ไฟลเสียหาย
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เกดิขอผดิพลาดขณะอานหรอืเขียนไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวรHP All-in-Oneไมสามาถเปดหรือบนัทึกไฟลได
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาพิมพช่ือโฟลเดอรและชื่อไฟลถูกตองหรือไม

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลท่ีตออยู หรือแผนซีดี/ดีวีดีไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําไวในHP All-in-Oneอีกครั้ง ตอ
อุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนาใหม หรือใสแผนซดีี/ดีวีดีลง
ในไดรฟ LightScribe อีกครั้งมฉิะน้ัน ใหพยายามถายโอนไฟลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณไดถาย
โอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใช
ซอฟตแวรHP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมได
ผล ใหถายภาพใหม ดวยกลองดิจติอลเปนตัวชวยสุดทาย

ไมพบภาพถาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลท่ีตออยู หรือแผนซีดี/ดีวีดีไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําไวในHP All-in-Oneอีกครั้ง (หรือตอ
อุปกรณเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนาใหม หรือใสแผนซดีี/ดีวีดีลง
ในไดรฟ LightScribe อีกครั้ง)มิฉะนั้น ใหพยายามถายโอนไฟลไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัวอานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณ
ไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลาน้ีอีกครั้งโดย
ใชซอฟตแวรHP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมได
ผล ใหถายภาพใหม ดวยกลองดิจติอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจํา, อุปกรณเก็บขอมูล, หรือ
แผนซีดี/ดีวีดี

วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนาน้ีคุณได
บนัทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายนั้นได
โดยใชซอฟตแวรHP Photosmart
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ไมพบไฟล

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกครั้ง

ไมสนบัสนุนรปูแบบไฟล

สาเหตุ: ซอฟตแวรHP All-in-Oneไมจดจําหรือรองรับรูปแบบไฟลของ
รปูภาพที่คุณกําลังพยายามเปดหรือบนัทึกถานามสกุลไฟลระบุวาเปน
ประเภทไฟลที่ซอฟตแวรรองรับ แสดงวาไฟลอาจเสียหาย

วธิแีกไข: เปดไฟลในแอพพลิเคชันอื่น และบนัทึกไวในรูปแบบที่
ซอฟตแวรHP All-in-Oneรองรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One” ในหนา 247

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณปอนไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดใชสัญลักษณท่ีไมถูกตองในชื่อ
ไฟล

หมายเหตุ แมวาช่ือไฟลอาจดูเหมือนถูกตอง แตอาจมอีักขระที่ใชไมได
ใสช่ือไฟลใหมแทนช่ือไฟลเดิม

ประเภทไฟลทีส่นบัสนนุของ HP All-in-One
ซอฟตแวรHP All-in-Oneรองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้:BMP, DCX, FPX,
GIF, JPG, PCD, PCX และ TIF

ไฟลเสยีหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสียบอยูหรอืในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย

วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําหรอือุปกรณเกบ็ขอมูลไวใน
HP All-in-Oneหรือลองถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชตัว
อานการดหนวยความจําหรือสาย USBถาคุณไดถายโอนไฟลไปยัง
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คอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพไฟลเหลานี้อีกครั้งโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmartสําเนาอาจไมเสียหายถาวิธีแกปญหานี้ไมไดผล ใหถาย
ภาพใหม ดวยกลองดิจติอลเปนตัวชวยสุดทาย

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดท่ีแจงให
ทราบวาภาพในการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลเสียหาย

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัผูใชโดยทั่วไป
• ไมสามารถครอบตัด
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• ขาดการเชื่อมตอ
• ไมมีตัวเลือกการสแกน
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก
• การดหนวยความจําตองอยูในชองเสียบ
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทาน้ัน
• เสียบการดไมถูกตอง
• เสียบการดไมเขาตําแหนง
• การดชํารุดเสียหาย
• ใสแผนดิสก LightScribe
• กลับดานแผนดิสก LightScribe
• ไมรูจักดิสก
• ดิสกเขากันไมได

ไมสามารถครอบตัด

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยความจําไมพอ
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วธิแีกไข: ใหปดแอพพลิเคชันที่ไมจําเปนทั้งหมดรวมทั้งแอพพลิเคชันที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย(หาก
คุณปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมเปดใชงานใหมเมือ่เสรจ็เรียบรอย
แลว)ลองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือลางขอมูลในหนวยความจําคุณอาจ
ตองซื้อ RAM เพ่ิมโปรดดูเอกสารอางอิงที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ

สาเหตุ: สําหรับการสแกน ตองมพ้ืีนที่วางในฮารดดิสกคอมพิวเตอรอยาง
นอย 50 MB
วธิแีกไข: ลางถังขยะบนเดสกท็อปของคุณนอกจากนี้คุณอาจตองลบไฟล
ออกจากฮารดดิสกดวย

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอนัหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-Oneในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-Oneอานการดหนวยความจําที่เหลือ และแสดงภาพถายภาพแรก
ทีเ่ก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตองฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสยีบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ขาดการเชื่อมตอ

สาเหตุ: สถานการณหลายอยางอาจเปนสาเหตุใหขอความแสดงขอผิด
พลาดนี้ปรากฏขึ้น
• เปดคอมพิวเตอรไมได
• เครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับ 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 และตองตรวจสดูวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ HP All-in-One แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183
• “การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย” ในหนา 199

ไมมตีวัเลือกการสแกน

สาเหตุ: ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง HP All-in-One ไมทํางานหรือไม
ไดรับการติดต้ัง

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

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

การดหนวยความจาํตองอยูในชองเสยีบ

สาเหตุ: คุณสมบัติที่คุณกําลังพยายามใช จะใชไดเมือ่มีการดหนวยความ
จํา อุปกรณเก็บขอมลู หรือซดีี/ดีวีดีท่ีมภีาพถายเสียบอยูใน
HP All-in-Oneเทานั้น
วธิแีกไข: เสียบการดหนวยความจําลงในชองเสยีบที่ถูกตองใน
HP All-in-Oneแลวตออุปกรณเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา หรือ
ใสซีดี/ดีวีดีโดยหันดานฉลากขึ้นในไดรฟของซีดี/ดีวีดีที่เทียบเทา
LightScribe แลวลองทํางานอีกครั้ง
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ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอนัหรือมากกวา เสียบอยูใน
HP All-in-Oneในเวลาเดียวกัน
วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั
HP All-in-Oneอานการดหนวยความจําที่เหลือ และแสดงภาพถายภาพแรก
ทีเ่ก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ: คุณเสียบการดหนวยความจํา Compact Flash กลับดานหรือ
กลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบใหมใหถูกตองฉลากของ
การด Compact Flash หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสยีบการดลงใน
ชองเสียบ

สาเหตุ: คุณไมไดเสียบการดหนวยความจําใหสุด

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวเสียบเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําอีกครั้งจนกวาจะสุด

ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําหลายอันเสียบอยูในHP All-in-One
วธิแีกไข: คุณสามารถเสยีบการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น

ถามกีารดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอันเสียบอยู ไฟสัญญาณเตือนจะ
กะพริบถี่ และจะมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผลดึงการด
หนวยความจําที่เกินมาออกเพื่อแกปญหาน้ี

เสยีบการดไมถกูตอง

สาเหตุ: การดเสียบกลับดานหรือกลับหัวกลับหาง

วธิแีกไข: พลิกการดหนวยความจําใหฉลากหงายขึ้น และหนาสัมผัสหันไป
ทาง HP All-in-One จากนั้นจึงดันการดเขาไปในชองเสียบที่ถูกตอง จน
กระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง
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หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

เสยีบการดไมเขาตาํแหนง

สาเหตุ: ใสการดไมเขาท่ี

วธิแีกไข: แนใจวาเสียบการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองเขาท่ี
แลวในHP All-in-One
ถาเสียบการดหนวยความจําไมถูกตองHP All-in-Oneจะไมตอบสนอง และ
ไฟสัญญาณภาพถาย (ใกลชองเสยีบการดหนวยความจํา) จะไมติดสวาง

หลังจากเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟสัญญาณภาพถายจะ
กะพริบสองสามวินาที จากนั้นจึงสวางขึ้น

การดชํารดุเสยีหาย

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

สาเหตุ: ระบบไฟลมีขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่จะแจงให
ทราบวาภาพในหนวยความจําเสียหาย

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม
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ใสแผนดิสก LightScribe
สาเหตุ: ไมมีแผนในไดรฟซีดี/ดีวีดี

วธิแีกไข: ใสแผนลงในไดรฟซดีี/ดีวีดี และลองอีกครั้ง

สาเหตุ: มอีุปกรณกําลังใชงานไดรฟซดีี/ดีวีดีอยู

วธิแีกไข: รอใหอุปกรณน้ันทําฉลากหรือบันทึกภาพถายไปยัง/จากซดีีหรือ
ดีวีดีจนเสร็จ กอนจะเริ่มงานอื่นดวยไดรฟซดีี/ดีวีดี

สาเหตุ: ไดรฟซดีี/ดีวีดียังไมพรอม (กําลังเตรียมอานแผนอยู)

วธิแีกไข: รอสักสองสามวินาท ีแลวลองอีกครั้ง

สาเหตุ: ใสแผน LightScribe ในไดรฟซดีี/ดีวีดีไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา ใสแผน LightScribe โดยที่ดานที่มีฉลาก
คว่ําลง

กลบัดานแผนดสิก LightScribe
สาเหตุ: แผนซีดี/ดีวีดีในไดรฟถูกวางคว่ําลง ดังน้ันคุณจึงไมสามารถทํา
สําเนาภาพถาย หรือพิมพฉลากขอความ LightScribe บนแผนซดีี/ดีวีดีได

วธิแีกไข: นําแผนซดีี/ดีวีดีออกจากไดรฟ พลิกแผน กอนที่จะใสเขาไป
ใหม และลองอีกครั้ง

ไมรูจกัดิสก

สาเหตุ: ไมรูจักแผนที่อยูในไดรฟ LightScribe
วธิแีกไข: ตองแนใจวาแผนในไดรฟเปนแผน LightScribe และใสแผน
โดยใหดานฉลากคว่ําลง

ถายังไมรูจักแผน LightScribe อีก อาจมีสิ่งสกปรกหรือรอยเปนบนแผน ให
เช็ดแผนท้ังสองดานดวยผานุมๆ แลวลองอีกคร้ัง

ดสิกเขากนัไมได

สาเหตุ: แผนที่ใสใชไมไดกับไดรฟ LightScribe
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วธิแีกไข: ใสแผนท่ีเทียบเทา LightScribe ลงในไดรฟ

ขอความเกี่ยวกบักระดาษ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
• หมึกพิมพกําลังแหง
• ไมมีกระดาษ
• กระดาษติด ปอนกระดาษผิด หรือมสีิ่งกีดขวางหัวพิมพ
• กระดาษไมตรงประเภท
• ความกวางกระดาษไมถูกตอง

ไมสามารถดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษไมเพียงพอ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 78

หมกึพมิพกาํลงัแหง

สาเหตุ: แผนใสและวัสดุพิมพอื่นๆ บางประเภทตองใชเวลารอใหหมึก
พิมพแหงนานกวาปกติ

วธิแีกไข: ปลอยใหแผนกระดาษน้ันอยูท่ีถาดรับกระดาษจนกระทั่งขอ
ความหายไปถาจําเปนตองนําแผนกระดาษที่พิมพแลวออกกอนท่ีขอความจะ
หายไป ใหจับแผนกระดาษที่ดานหลังหรือที่ขอบอยางระมดัระวัง และนําไป
วางไวบนพื้นเรียบเพ่ือรอใหหมกึแหง

ไมมกีระดาษ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การใสกระดาษขนาดเต็มแผน” ในหนา 78

สาเหตุ: ฝาปดดานหลังหลุดออกจากHP All-in-One
วธิแีกไข: ถาคุณถอดฝาปดดานหลังเพื่อนํากระดาษที่ติดอยูออก ใหใสฝา
ปดกลับเขาที่เดิม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

กระดาษตดิ ปอนกระดาษผดิ หรอืมสีิง่กดีขวางหัวพิมพ

สาเหตุ: กระดาษติดอยูในเครื่องHP All-in-One
วธิแีกไข: นํากระดาษที่ติดออกแตะท่ีOK (ตกลง)เพ่ือพิมพงานตอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การแกปญหากระดาษติด” ในหนา 186

สาเหตุ: มสีิ่งกีดขวางหัวพิมพ

วธิแีกไข: ปดเคร่ืองHP All-in-Oneและเปดฝาครอบตลับบรรจุหมกึเพื่อ
เขาสูบริเวณหัวพิมพนําสิ่งกีดขวางใดๆ ออกจากหัวพิมพ ซึ่งรวมถึงวัสดุหีบ
หอตางๆเปดเครื่องHP All-in-Oneอีกครั้ง

กระดาษไมตรงประเภท

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพไมตรงกับประเภทหรือขนาด
กระดาษที่ใสในHP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 90
“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185

ความกวางกระดาษไมถูกตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพที่เลือกสําหรับงานพิมพไมตรงกับกระดาษที่ใส
ในHP All-in-One
วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือใสกระดาษที่ถูกตองในถาดปอน
กระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ขอมลูเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 185
“การเปลี่ยนคาการพิมพสําหรับงานปจจุบนั” ในหนา 90
“การใสกระดาษ” ในหนา 78

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

การทดสอบการสือ่สารลมเหลว

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183

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
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183

ปดเครือ่งไมถกูตอง

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

วธิแีกไข: กดปุม เปด เพ่ือเปดและปดเคร่ือง

การขาดการสือ่สารสองทาง

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

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ปญหาดานการสื่อสารผานการเชื่อมตอ USB” ในหนา 183
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ขอความเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึ
ตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัตลับบรรจุหมกึ
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
• พิมพไมได
• ตลับบรรจุหมกึไมถูกตอง
• ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมกึนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทํางาน โปรดเปลี่ยน

ตลับบรรจุหมกึ
• ปญหาตลับบรรจุหมึก
• ตลับบรรจุหมกึไมมหีมึก
• การจายหมกึพิมพลมเหลว
• ตลับบรรจุหมกึหมดอายุ
• ตลับบรรจุหมกึใกลหมดอายุ
• การจายหมกึผิดพลาด
• หมกึพิมพที่ไมใชของ HP
• หมกึพิมพของแท HP ถูกใชงาน
• หัวพิมพติดขัด
• หัวพิมพไมทํางาน
• การปรับตําแหนงลมเหลว
• ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึในเร็วๆ นี้
• การดูแลรักษาตามตาราง
• ใสตลับบรรจุหมกึผิด
• ไมมตีลับบรรจุหมึก ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง

ขอผิดพลาดเกี่ยวกบัคามาตรฐาน

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพ อาจสงผลใหการปรับเทียบคาดังกลาวลมเหลว
ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
จากนั้นปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผล

พมิพไมได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได
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HP All-in-One จะไมพิมพตอจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
หยุดงานพิมพทั้งหมด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

ตลบับรรจหุมกึไมถกูตอง

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับที่ถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วธิแีกไข: โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ไมสามารถใชงานตลบับรรจหุมกึนีไ้ดหลงัจากเครือ่งเริม่ทาํงาน โปรดเปลีย่น
ตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูก
ต้ังคาเปนครั้งแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับที่ถูกตองสําหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหมสําหรับตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน คุณสามารถดูไดจากเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170
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สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องน้ี

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

ปญหาตลบับรรจหุมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมกึนี้สูญหายหรือเสียหาย

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความนี้หลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมกึแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสียหาย ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกยังอยูภายใต
เงือ่นไขการรับประกันและยังไมสิ้นสุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 176
• “ขอมลูการรับประกันตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 269
• “รานคาผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 181

ตลบับรรจหุมกึไมมหีมกึ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกนี้หมกึหมด

วธิแีกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมกึนี้ดวยตลับใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170
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การจายหมกึพิมพลมเหลว

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมกึลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

วธิแีกไข: ปดเครื่อง HP All-in-One แลวถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นใหรอ
10 วินาที แลวเสียบปลั๊กไฟกลับเขาที่เดิม และเปดเครื่อง

หากคุณยังคงไดรับขอความนี้ ใหจดรหัสขอผิดพลาดที่ใหไวในขอความ แลว
ติดตอศูนยบริการของ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ตลบับรรจหุมกึหมดอายุ

สาเหตุ: หมกึในตลับบรรจุหมกึนี้หมดอายุแลว

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกแตละตลับจะมีวันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงค
ในการแจงวันหมดอายุคือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพ่ือรับประกัน
คุณภาพหมกึพิมพ เมือ่คุณไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหมดอายุ ให
ถอดและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอาย ุจากนั้นจึงปดขอความดังกลาว คุณ
ยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก โดยใหปฏบิัติตามคํา
แนะนําบน HP All-in-One หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุ
หมึกที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึกที่หมดอายุแลว HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของตลับ
บรรจุหมกึที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอัน
เปนผลจากการใชหมึกพิมพท่ีหมดอายุจะไมอยูภายใตการรับประกัน

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

ตลบับรรจหุมกึใกลหมดอายุ

สาเหตุ: หมกึในตลับหมึกพิมพน้ีใกลหมดอายุ

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาใกลหมดอายุแลว

ตลับบรรจุหมกึแตละตลับมวีันหมดอายุ วันหมดอายุมีข้ึนเพ่ือปองกันระบบ
การพิมพและเพื่อใหแนใจวาหมกึพิมพมีคุณภาพ เมือ่ทานไดรับขอความ
ระบวุาตลับบรรจุหมึกหมดอาย ุใหนําตลับบรรจุหมกึที่หมดอายนุั้นออก แลว
จึงปดขอความ ทานสามารถดําเนินการพิมพตอไปไดโดยไมตองเปล่ียนตลับ
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บรรจุหมกึ โดยการปฏิบัติตามข้ันตอนบน HP All-in-One หรือขอความที่
ระบวุาตลับบรรจุหมกึหมดอายบุนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน เราขอแนะ
นําใหเปล่ียนตลับบรรจุหมกึที่หมดอาย ุHP ไมรับประกันคุณภาพหรือความ
นาเช่ือถือของหมึกพิมพที่หมดอายุแลว บริการหรือการซอมเครื่องที่เปนผล
มาจากการใชหมกึพิมพหมดอายุไมอยูภายใตการรับประกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170

การจายหมกึผดิพลาด

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุถูกนําออกไประหวางการดูแลรักษา

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบุไปเปนตลับบรรจุหมึกอันกอน
ระหวางขั้นตอนการดูแลรักษา หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการดูแลรักษา คุณ
สามารถใสตลับบรรจุหมึกตลับใหมได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170

หมกึพิมพทีไ่มใชของ HP
สาเหตุ: HP All-in-One ไดตรวจพบหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP
วธิแีกไข: เปล่ียนตลับบรรจุหมกึที่ระบุ

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมกึที่มิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมกึพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษทั

หากคุณซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170
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หมกึพมิพของแท HP ถกูใชงาน
สาเหตุ: แสดงวามีการใชงานหมกึพิมพในตลับบรรจุหมกึของแทของ HP
น้ีแลว

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบ ุหรือแตะ OK (ตกลง) เพ่ือดําเนิน
การตอ

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึง่ทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
ตลับหมึกที่มใิชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพท่ี
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวม
อยูในการรับประกันของบริษัท

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

หวัพมิพตดิขัด

สาเหตุ: มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ

วธิแีกไข: นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนาํสิง่กดีขวางออกจากหวัพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณ

ข้ึน จนกระท่ังล็อกฝาครอบเขาที่

2. นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ซึง่รวมถึงวัสดุหีบหอตางๆ
3. ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง
4. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ
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หวัพิมพไมทาํงาน

สาเหตุ: หัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไม
สามารถพิมพตอไปได

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

การปรบัตําแหนงลมเหลว

สาเหตุ: ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วธิแีกไข: หากในถาดปอนกระดาษมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตําแหนงดังกลาว
ไมทํางาน ใสกระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนง
ไมทํางาน แสดงวาตัวเซ็นเซอรอาจเสีย

โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปท่ี:

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

สาเหตุ: หัวพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

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

ควรเปลีย่นตลบับรรจหุมกึในเรว็ๆ นี้

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมหีมกึพิมพเหลืออยูนอย และอาจตองเปลี่ยน
ใหมโดยเร็ว
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วธิแีกไข: คุณอาจทําการพิมพตอไปไดในระยะเวลาสั้นๆ ดวยหมึกที่เหลือ
อยูในชุดหัวพิมพ เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบ ุหรือปฏิบติัตามการแจงเตือน
บนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

การดแูลรกัษาตามตาราง

สาเหตุ: HP All-in-One ดําเนินข้ันตอนการดูแลรักษาตามระยะเวลาเพื่อ
ใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด

วธิแีกไข: ใสกระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 ลง
ไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันปฏบิติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือ
หนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอ

ใสตลบับรรจหุมกึผิด

สาเหตุ: ไดมกีารติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกใน
ตลับบรรจุหมึกน้ีผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมกึในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนหมกึพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมกึพิมพ
ที่สงมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

ไมมตีลบับรรจหุมกึ ติดตั้งไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของเครือ่ง

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย

วธิแีกไข: ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว

สาเหตุ: ไมมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือติดต้ังไมถูกตอง
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วธิแีกไข: ถอดและใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใส
กลับเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตําแหนงแลว หากยังแกปญหาไมได ใหทํา
ความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับบรรจุหมกึ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170
• “การทําความสะอาดแถบตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 176

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกเสียหรือออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องนี้

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับบรรจุหมกึตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แสดงวา
หนาสัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ แตคุณ
ยังไดรับขอความนี้หลังจากทําความสะอาดแถบสัมผัสของตลับหมกึแลว
แสดงวาตลับบรรจุหมึกอาจเสยีหาย โปรดติดตอศูนยบริการ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170

สาเหตุ: ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกที่ไมถูกตอง

วธิแีกไข: ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมกึที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมี
กในตลับบรรจุหมกึนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่เกิดปญหาโดยใชตลับ
บรรจุหมกึที่สงมาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ” ในหนา 170
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15 การรบัประกนัและบรกิารของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการความชวยเหลือกท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การรับประกัน
• ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• กอนท่ีคุณจะโทรหาศูนยบริการลูกคาของ HP
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• Call HP Korea customer support
• การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง
• การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง

การรับประกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรับประกัน โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One

ขอมลูการรบัประกนัตลบับรรจหุมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจหุมึกของ HP เมื่อตลับบรรจหุมึกถูกใชกบั
อุปกรณการพิมพของ HP ท่ีกําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกนันานเทาท่ีหมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสดุการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรบัประกันท่ี
แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมึกตามท่ีระบุไว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่
ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การรับประกนัและบริการของ HP 269
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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
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• 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 273

หากตองการตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนี้กอนโทร
ตดิตอ:
1. ตรวจสอบวา

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

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

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

ซึ่งจะอยูท่ีสติ๊กเกอรทางดานหลังของ HP All-in-One หมายเลขผลิตภัณฑเปน
รหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

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

หัวขอทีเ่กีย่วของ
“พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง” ในหนา 165

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 271

กา
รร
บั
ป
ระ
กนั

แ
ละ
บ
ร ิก
าร
ขอ
ง 

H
P

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3204780&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3204780&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1


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

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• ทานสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
• 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 276

Call HP Korea customer support

HP Quick Exchange Service (Japan) 273
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การเตรยีมเครือ่ง HP All-in-One สาํหรบัการสง
หากหลังจากติดตอกับศูนยบริการของ HP หรือกลับไปยงัจุดขายที่คุณตองสง
HP All-in-One เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณนําสิ่งของตอไปน้ีออก
จากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
• ฝาครอบแผงควบคุม
• สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One

ขอควรระวงั เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย เก็บ
สายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะมา
ถึง

• กระดาษใดๆ ท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ
• นําตนฉบับใดๆ ท่ีคุณวางไวใน HP All-in-One ออก
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ
• การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก

การดแูลรกัษาระบบจายหมกึพิมพ
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอขอมูลเกีย่วกับวิธีท่ีทานควรดูแลระบบจาย
หมึกพิมพเพื่อปองกันไมใหหมึกพิมพรั่วซึมอยูใน HP All-in-One ระหวางการจัดสง
ฝายสนับสนุนอาจแนะนําใหทานเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
ถาทานไดรับ HP All-in-One ใหม โปรดอานขั้นตอนตางๆ ในกลองเพื่อดูขอมูลเกี่ยว
กบัวิธีการดูแลรักษาระบบจายหมึกพิมพ HP All-in-One ใหมจะมีตลับหมึกพิมพท่ีทาน
สามารถใชเพ่ือติดต้ังในเคร่ืองของทานเพ่ือปองกันไมใหหมึกรั่วซึมในระหวางการจัดสง

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 273

หวัขอที่เกีย่วของ
“การเปลีย่นตลับบรรจุหมึก” ในหนา 170

การถอดฝาครอบแผงควบคมุออก
ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกกอนนํา HP All-in-One ไปซอม

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก
บริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดด ู“HP Quick Exchange Service
(Japan)” ในหนา 273

ขอควรระวงั ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติข้ันตอน
เหลาน้ี
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การถอดฝาครอบแผงควบคมุ
1. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One อยาสงสายไฟมากับ

เครื่อง HP All-in-One
3. ถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:

a. ดึงแผงควบคุมขึ้นจนสุด
b. มองหาปุมปลดท่ีทางดานหลังของแผงควบคุม ปุมน้ีอยูใกลกึ่งกลางทางดานขวา
c. กดปุมเพ่ือปลดฝาครอบ

การเตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง 275
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d. ดึงแผงควบคุมขึ้นจนสุด
e. คอยดึงสติกเกอรเขาหาตัวเพ่ือถอดออกจากเครื่อง

4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเคร่ือง
HP All-in-One

ขอควรระวงั เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนอาจไมมีฝาครอบแผงควบ
คุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และเมื่อเครื่อง
HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผงควบคุมกลับ
เขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกชันตางๆ ของแผง
ควบคุมบนเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน
หมายเหตุ สําหรับวิธีการประกอบแผนชื่อปุมบนแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนอาจ
มาพรอมกับคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของคุณ

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหลังจากทานเตรียมจัดสง HP All-in-One

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอเดิม

หรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอปุกรณสําหรับเปลี่ยน
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถตดิตอไดในระหวางวัน

การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง 277
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16 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ขอมูลจําเพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย
• Declaration of conformity (European Economic Area)
• HP Photosmart C8100 All-in-One series declaration of conformity

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

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

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษธรรมดา 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

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

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20 ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ

การด นํ้าหนักสูงสุดคือ 110
ปอนด (200 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 10 แผน 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 15 แผนหรือนอยกวา ไมระบุ

ปายฉลาก ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 30 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ขอมูลทางเทคนิค 279
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ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษออก† ถาดกระดาษภาพถาย
*

กระดาษ Photo 8.5 x 11
นิ้ว (216 x 279 มม.)

ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 10 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่คณุใชมผีลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํา
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

* ความจุสูงสุด

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ขอมลูจาํเพาะของซดี/ีดวีดีี

รปูแบบดสิกทีร่องรับ ความจุขอมลู

DVD+R 4.7 GB

DVD+R DL 8.5 GB

DVD+RW 4.7 GB

DVD-R 4.7 GB

DVD-RW 4.7 GB

DVD-RAM 4.7 GB ขึ้นไป

CD-R 700 MB ขึ้นไป

CD-RW 700 MB ขึ้นไป

LightScribe  

ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ
• พิมพขาวดําไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
• พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เม่ือพิมพจากคอมพิวเตอรดวย

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาดพาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
• รอบการทํางาน: พิมพไดสูงสุด 3000 แผนตอเดือน

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสําเนา
• ความละเอียดของสําเนาสูงสุด 4800 x 4800
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
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• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 50 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• ซูมไดถึง 400%, พอดีหนากระดาษ (ข้ึนอยูกับรุน)
• ความเรว็ในการทําสําเนา: สําเนาขาวดําสูงสุด 32 สําเนาตอนาที สําเนาสีสูงสุด 31

สําเนาตอนาที

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR ท่ีติดต้ังไวจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
• อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
• ความละเอียด: สูงสุด 9600 x 9600 dpi อ็อพติคัล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 dpi เพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงสุด (ซอฟตแวร)
• สี: สี 96 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 30.4 ซม.

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“เรียกดูความละเอียดของงานพิมพ”
ในหนา 93

จาํนวนการพิมพของตลบับรรจหุมกึ
เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับจํานวนการพิมพของ
ตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

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

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถกูจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ช้ิน
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 281
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชพลังงาน
• วิธีการดูแลวัสดุแบบพิเศษ
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การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือสิ้นสุดอายกุารใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

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

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

โครงการรไีซเคิลวสัดุสาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารไีซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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การใชพลงังาน
ผลิตภัณฑน้ีถกูออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานและประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ โดย
ไมทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑลดนอยลง ผลิตภัณฑน้ีถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช
พลังงานโดยรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเม่ือไมไดใชงานอุปกรณ ขอมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับการใชพลังงานสามารถดูไดจากเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

วธิีการดแูลวสัดแุบบพิเศษ
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยแบตเตอรี่ลิเธียม-แมงกานีสไดออกไซดท่ีอยูในชุดแผงวงจร
ไฟฟาหลักซึ่งอาจตองการการดูแลเปนพิเศษจนกวาจะหมดอายกุารใชงาน

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material.
Special handling may apply. For more information, go to the following
Web site:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NDL battery disposal

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide 
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. 
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de 
geldende regels worden afgevoerd.   

Taiwan battery statement

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 283
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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.

En
gl

ish
Fr

an
ça

is
De

ut
sc

h
Ita

lia
no

Es
pa

ño
l

Če
sk

y
Da

ns
k

N
ed

er
la

nd
s

Ee
st

i
Su

om
i

Ελ
λη

νι
κά

M
ag

ya
r

La
tv

isk
i

Lie
tu

vi
šk

ai
Po

lsk
i

Po
rtu

gu
ês

Sl
ov

en
čin

a
Sl

ov
en

šč
in

a
Sv

en
sk

a

บท 16

284 ขอมูลทางเทคนิค

ขอม
ลูท
างเท

คน
คิ



ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• การปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับเลเซอร
• 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 SDGOB-0712 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C8100 All-in-One series อื่นๆ)
หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (L2526A 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.

การปฏบิตัิตามมาตรฐานเกีย่วกับเลเซอร
อุปกรณเก็บขอมูลเชิงแสง (กลาวคือ ไดรฟซีดีหรือดีวีดี) มีเลเซอรท่ีจัดอยูในประเภท
"ผลิตภัณฑเลเซอรประเภทที่ 1" ตามขอบังคับ US FDA และ IEC 60825-1 ผลิตภัณฑ
น้ีไมแพรกระจายรังสีเลเซอรท่ีเปนอันตรายออกมา
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ผลิตภัณฑเลเซอรน้ีสอดคลองตามมาตรฐาน 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน
การใชงานท่ีไมถูกตองตามประกาศเกี่ยวกับเลเซอร ฉบับท่ี 50 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม
2001 และตามมาตรฐาน IEC 60825-1:1993/A2:2001

คาํเตอืน การควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือใชงาน นอกเหนือไปจากที่ระบุไวในท่ีน้ี หรือ
ในคูมือการติดต้ังสําหรับผลิตภัณฑเลเซอรน้ี อาจทําใหเสี่ยงตอการสัมผัสกับรังสีท่ี
เปนอันตรายเพื่อลดความเสี่ยงตอการสัมผัสกับรังสีท่ีเปนอันตราย:
-- อยาพยายามเปดฝาครอบอุปกรณเน่ืองจากภายในไมมีสวนประกอบใดๆ ท่ีผูใช
จัดการเองได
-- อยาทําการควบคุม เปล่ียนแปลง หรือดําเนินการใดๆ กบัอุปกรณเลเซอรนอกเหนือ
จากที่ระบุในท่ีน้ี
-- ใหชางเทคนิคท่ีไดรับอนุญาตของ HP เทาน้ันเปนผูซอมแซมอุปกรณเลเซอรของ
คุณ

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about power cord

Geräuschemission

Geräuschemission

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

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.
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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).

Wireless: Notice to users in Taiwan
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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.

บท 16

290 ขอมูลทางเทคนิค

ขอม
ลูท
างเท

คน
คิ



HP Photosmart C8100 All-in-One series declaration of
conformity

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

 

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0712-rel.3.0 

Supplier's Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

 

declares, that the product 
 

Product Name and Model: HP Photosmart C8100 Series (L2523A) 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0712 

Product Options: ALL 

Radio Module: RSVLD-0608 & RSVLD-0602 

Power Adapter: 0957-2230 
 

conforms to the following Product Specifications and Regulations: 
 

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

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

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4  
GB9254:1998, GB17625.1:2003 

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001  
IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (Laser2) /LED)  
GB4943:2001 

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

HEALTH: EU: 1999/519/EC 

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

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 
2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly. 

Additional Information: 

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the 
design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and 
test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

2. The DVD drive contains a laser that is classified as a “Class 1 Laser Product” in accordance with US FDA 
regulations and IEC 60825-1. 

San Diego, CA, USA 
16 January, 2007  

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA:   Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany 
U.S.:  Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501 

HP Photosmart C8100 All-in-One series declaration of conformity 291

ขอ
ม
ลูท
าง
เท
คน

คิ



บท 16

292 ขอมูลทางเทคนิค

ขอม
ลูท
างเท

คน
คิ



ดชันี

สญัลกัษณ/ตวัเลข
(สหภาพยุโรป)

Directive 2002/95/
EC 283

2 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 109

4 หนาบนกระดาษ 1 แผน,
การพิมพ 109

802.11 ไรสาย, หนาการ
กาํหนดคา 61

802.3 ใชสาย, หนาการ
กาํหนดคา 60

 ีการแกไขปญหาเบื้องตน
ตดิ, กระดาษ 192
หวัพิมพมีสิ่งกดีขวาง

192

B
Bluetooth

การตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภัย 29

การพิมพจาก
คอมพวิเตอร 32

การพสิจูนรหสัผาน 29
ความสามารถในการเขา
ถึง 29

วิทยุ, การปด 31
เชื่อมตอกับ

HP All-in-One 28
Bluetooth, หนาการ
กาํหนดคา 65

C
Communication mode

(โหมดการสื่อสาร): 63

customer support
HP Quick Exchange

Service (Japan)
273

Korea 273
การรบัประกนั 272

D
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E
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สงงานสแกน 148
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SSID
การตัง้คาไรสาย 63
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 203

Store Demo (สาธิตการใช
งาน) 24

T
Tips Slideshow (สไลด
โชวขอแนะนํา) 24

U
URL 59

W
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ก
กระจก

การทําความสะอาด
167

กระจกสแกน
การทําความสะอาด

167
กระดาษ

การใส 78

ขนาดกระดาษไมถูก
ตอง 255

ขนาดท่ีแนะนําสาํหรับ
การพิมพ 91

ขอแนะนํา 185
ความกวางไมถกูตอง

256
ติด 87, 186, 192,

243, 255
ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 74, 76

ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 77

ประเภทกระดาษไมถกู
ตอง 255

ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 154

ปอนกระดาษผดิ 255
ปอนกระดาษไมได

217
ลักษณะเฉพาะ 279
เลอืก 74
ไมมี 254

กระดาษ A4, การใส 78
กระดาษ Hagaki, ใส 82
กระดาษ legal

การใส 78
ทําสําเนา 153
ลักษณะเฉพาะ 279

กระดาษ letter
การใส 78
ลักษณะเฉพาะ 279
สําเนา 154

กระดาษภาพถาย
ลักษณะเฉพาะ 279
สําเนา 154
ใส 80

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
ทําสําเนา 153

ลักษณะเฉพาะ 279
ใส 80

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
15 ซม.
ทําสาํเนา 153

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว, ใส 80

การกลบัไปใชการตัง้คาท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 24

การกําหนดคาซอรส (แบบ
ใชสาย 802.3) 61

การขจดัหมึกออกจากผวิ
หนังและเสื้อผา 178

การครอบตัด
ลมเหลว 248
สําเนาแบบไมมีขอบไม
ถกูตอง 241

การจัดสงเครื่อง 274
การดูภาพตัวอยางสาํเนา

151
การดูแลรักษา

การกลับไปใชคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดโดยโรง
งาน 24

การทําความสะอาด
กระจก 167

การทําความสะอาดตัว
เครือ่งภายนอก 169

จัดระบบเครื่องพมิพ
174

ทําความสะอาดหวั
พิมพ 175

ทําความสะอาดแผนรอง
ฝาปด 168

รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 165

การตัดตนฉบับ 160
การตั้งคา

การเรียกคืนคาดีฟอลต
53
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ประเทศ/ภูมิภาค 21
ภาษา 21
เครือขาย 52
เมนู 17

การตั้งคาการพมิพ
การพนละอองหมึกมาก
เกนิไป 96

ความละเอยีด 93
ความเรว็ 93
คณุภาพ 93
ประเภทกระดาษ 92
ปริมาณหมึก 96
เวลาใหหมึกพิมพแหง

96
การตัง้คาดีฟอลต

การกลับไปใช 24
การตัง้คาดีฟอลต, การเรยีก
คนื 53

การตัง้คาเครอืขายขัน้สูง
55

การตดิตั้งซอฟตแวร
ตดิตั้งใหมอีกครั้ง 195
ถอนการติดตั้ง 195
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 193

การตดิตั้งสายเคเบิล
USB 190

การทําความสะอาด
กระจก 167

การทําสาํเนา 151
การพิมพ

2 หรือ 4 หนาบน
กระดาษ 1 แผน
109

การกลับดานรปูภาพ
111

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 218

ขอบไมถกูตอง 225

คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 208,
209

งานพิมพท่ีผิดสวน
211

งานพิมพพเิศษ 100
จากคอมพิวเตอร 89
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 89

ฉลาก 113
ซองจดหมาย 113
ตัวเลือกการพมิพ 90,

98
ท่ีอยู 113
บนกระดาษภาพถาย

102
ภาพตัวอยาง 97
ภาพถายแบบไมมีขอบ

101
ยกเลิกงาน 115
รายงานการทดสอบ
เครือ่ง 165

รูปเลม 107
ลักษณะเฉพาะ 280
สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด 111

หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 105

หลายหนาบนกระดาษ
แผนเดยีว 109

เอกสารที่พมิพออกมาวาง
เปลา 226

แกไขลําดบัใหถูก
ตอง 110

แผนใส 112
โปสเตอร 113

การพิมพสองดาน 105,
107

การพิมพแบบรูปเลม 107

การรักษาความปลอดภัย
Bluetooth 65
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 46

เครือขาย, กญุแจ
WEP 40, 46, 47,
49, 62, 63, 64

การรับประกนั 269, 272
การรีไซเคิล 283
การวาง

ตนฉบับ 69
การวางกระดาษแนวตั้ง

94
การวางกระดาษแนวนอน

94
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 271

การสั่งซื้อ
ตลับบรรจุหมึก 181
ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

181
การสงภาพโดยใช

HP Photosmart Share
รูปภาพที่สแกนแลว

149
การเขารหสัขอมูล

การตัง้คา 64
กุญแจ WEP 46

การเชื่อมตอ
ไรสาย 27

การเชื่อมตอสถานีแมขาย
39

การเปลี่ยนตลับบรรจหุมึก
170

การเรียกคืนคาดฟีอลตของ
เครือขาย 53

การเรียกดภูาพถาย 23
การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 243
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การแกไขปญหา
สัญญาณต่ํา 204

การแกไขปญหาเบื้องตน
Printer Not Found

(ไมพบเครือ่งพิมพ)
202

การตัง้คาเครือขาย
199

การตดิตั้งฮารดแวร
188

การปรบัตาํแหนง
เครือ่งพิมพ 191

การพิมพ 218
การเชื่อมตอเครอืขาย

205
กุญแจ WEP 206
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 242

ชื่อไฟลปรากฏเปนคาํท่ี
ไมมีความหมาย
232

ตัวชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 199, 203

ติด, กระดาษ 87
ทําสาํเนา 237
ปญหาดานการสือ่สาร

183
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

208, 209
ผูใชรายอืน่บนเครือขาย
สามารถเขาถึงการด
หนวยความจํา 232

ภาษา, แสดงผล 191
รหสัผาน, ไมถกูตอง

206
ระบบไฟล 227
สายเคเบิล USB 190
สแกน 233
ไมพบเครื่องพมิพ 206

ไมพบไฟลหรือ
รายการ 233

ไมสามารถคนหา
อปุกรณ 199

การใชรวมกัน 50
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Mac 35
Windows 35

การใส
กระดาษ A4 78
กระดาษ legal 78
กระดาษ letter 78
กระดาษขนาดเตม็
แผน 78

ฉลาก 84
ซองจดหมาย 83
ตนฉบับที่มีขนาดใหญ

73
บัตรอวยพร 84
ภาพถาย 69
สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี 84

สไลด 70
เนกาทีฟ 70
เอกสาร 69
แผนใส 84

การดหนวยความจํา
HP All-in-One ไม
สามารถอานขอมูล
228

กลองดิจติอลไมสามารถ
อานขอมูล 227

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพิวเตอร 126

การอานหรอืการเขียน
เกิดขอผิดพลาด 231

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 249

ชองเสียบการด 117
ภาพถายหายไป 246

สแกนไปยัง 144
อีเมลภาพถาย 124
เขาใชงานไมได 231
เสียบ 126
แลกเปลี่ยนภาพถาย

124
ไฟลท่ีอานไมได 246

การดอนิเทอรเฟส 40
กญุแจ WEP, การตั้งคา

46
เกตเวย, การตั้งคาดีฟอลต

61, 62
เกตเวยคาดฟีอลต (แบบใช
สาย 802.3) 61

แกไข
สแกนภาพตวัอยาง

148

ข
ขนาดกระดาษ

การตัง้คาสําเนา 153
ขอบ

ขอความหรือภาพถกูตัด
ออก 225

ไมถูกตอง 224
ขัน้ตอนการสนับสนุน

270
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบ

279
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสาํเนา
161

ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 236

ถูกตัดออก 225
รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 236

อักขระที่อานงาย 210
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 221
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เสนประในการสแกน
235

ไมกระจายตัว 209
ไมเทากัน 210

ขอความแสดงขอผดิพลาด
การดหนวยความจํา

249
ขณะอานหรือเขียน
ไฟล 246

ไมมีกระดาษ 254
ขอผดิพลาดการขาดการ
เชือ่มตอ 249

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกาํหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 279

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 281

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 279

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 280

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 280

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
กาํหนดคา 59

ค
ครอบตัดภาพถาย 131
ความละเอยีด

การพิมพ 93
ความสวาง, การเปลี่ยน
ลกัษณะในการพมิพ 95

ความสามารถในการมอง
เหน็ (Bluetooth) 65

ความเขมของสญัญาณ 63
ความเรว็

การพิมพ 93
ทําสาํเนา 155

คุณภาพ
การพิมพ 93

คณุภาพ, สาํเนา 155
คณุภาพการพิมพ 93
คณุภาพความละเอยีดสูง
สดุ 155

คณุภาพสําเนาแบบดท่ีีสุด
155

คณุภาพสําเนาแบบปกติ
155

คณุภาพสําเนาแบบเร็ว
155

คาการพมิพ
การวางแนว 94
ขนาดกระดาษ 91
ความสวาง 95
คุณภาพการพมิพ 207
ตัวเลือกการปรบัขนาด

95
ยอ/ขยาย 95
เคาโครง 94
เฉดสี 95
โทนสี 95

คาดีฟอลตท่ีกาํหนดโดยโรง
งาน, กลบัไปใช 24

เครือขาย
การตัง้คาขัน้สูง 55
การรักษาความ
ปลอดภัย 46

การเรียกคืนการตัง้คา
53

การดอินเทอรเฟส 40
ชื่อ 63
ประเภทการเชื่อมตอ

59
สถานะ 59
อัพเกรด 50

เครือขายเฉพาะกิจ 44
เครือขายแบบ computer-

to-computer 44
เครือขายแบบ peer-to-

peer 44

เครือ่งฉายแผนใส, การ
พิมพ 112

เครือ่งพิมพ, จดัระบบ
174

เครือ่งพิมพดีฟอลต, ตั้ง
เปน 90

จ
จอสี

ตดัตนฉบับ 160
เวนระยะขอบ 161

จอแสดงผล
ภาวะพัก 14
ไอคอน 14

จอแสดงผลกราฟกสี
การดตูวัอยางสาํเนา

151
จัดระบบเครือ่งพมิพ 174
จํานวนสาํเนา 152

ฉ
ฉลาก

การใส 84
ลักษณะเฉพาะ 279

เฉดสี, การเปลีย่นลักษณะใน
การพิมพ 95

ช
ชื่อบริการ mDNS 60
ชื่ออุปกรณ (Bluetooth)

65
ชื่อไฟลไมถูกตอง 247
ชอง, การสื่อสารแบบไร
สาย 63

ชองใสฟลมเนกาทีฟและ
ฟลมสไลด
การใส 70

เชื่อมตอ
การเชือ่มตอเครือขาย
แบบใชสาย (อีเธอ
รเน็ต) 36
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ไรสาย, มีสถานีแม
ขาย 39

ไรสาย, ไมมีสถานีแม
ขาย 39

ซ
ซองจดหมาย

การใส 83
ลักษณะเฉพาะ 279

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พมิพจาก 89

ซับเน็ต มาสก 60, 62
ซีด/ีดีวดีี

สแกนไปยัง 145
เซิรฟเวอร DNS 62
เซิรฟเวอร DNS (แบบใช
สาย 802.3) 61

ด
ดฟีอลตเกตเวย 62
ดภูาพตวัอยางงานพิมพ

97
ดแูลรกัษา

การเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึก 170

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 169

ตั้งคาโหมด FEMP
178

ต
ตลบับรรจหุมึก

การจายผิดพลาด 263
การสัง่ซื้อ 181
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 191

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 259, 266

ขอแนะนํา 185
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 169

ทําความสะอาดแถบ
176

ลมเหลว 262
หมดอายุ 262
หมึกพมิพ HP ถูกใช
งาน 264

หมึกพมิพท่ีไมใชของ
HP 263

หายไป 261
เปลีย่น 170
เปลีย่นในเร็วๆ นี้ 265
เสยีหาย 261
ไมถูกตอง 260, 266
ไมมีหมึก 261

ตลับหมกึพิมพ
หมึกพมิพเหลอืนอย

226
ตัง้คา

ตัวเลือกการพมิพ 90,
98

ตาแดง, แก 130
ตดิ, กระดาษ 87, 192
ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอกี
ครั้ง 195

ถ
ถอดการตดิตั้งซอฟตแวร

195

ท
ทําความสะอาด

ตัวเครือ่งภายนอก 169
แผนรองฝาปด 168

ทําสําเนา
การครอบตัดไมถูก
ตอง 241

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 237

ขนาดกระดาษ 153
ขอมูลขาดหายไป 239

ความเรว็ 155
คุณภาพ 155
จํานวนสาํเนา 152
พอดหีนาลมเหลว 240
วางเปลา 242
ออนเกินไป 238
เขมเกินไป 238
เลอะ 211
แบบไมมีขอบมีขอบ

240
ทําความสะอาด

หวัพิมพ 175
แถบตลับบรรจหุมึก

176
ทําใหสวางขึ้น

สําเนา 156
ทําใหเขมขึน้

สําเนา 156
ท่ีอยู MAC 60, 61
ท่ีอยู Media Access

Control (MAC) 60
ท่ีอยู, การพิมพ 113
ท่ีอยูสถานีแมขาย HW 64
ท่ีอยูฮารดแวร (แบบใชสาย

802.3) 60
แท็บช็อตคัตการพิมพ 98
โทนสี, การเปลี่ยนลกัษณะใน
การพิมพ 95

โทรสาร
ความกวางกระดาษไมถกู
ตอง 256

ระดับเสยีง 22
เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ํา 208,
209

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 208, 209
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น
เนกาทีฟ

การใส 70
สแกน 145
เปลี่ยนประเภทตน
ฉบับ 145

บ
บริการ

ตดิตอ 270
บัตรดชันี, ใส 82
บัตรอวยพร, การใส 84
บันทึก

ภาพลงในคอมพิวเตอร
126

รูปภาพที่สแกนแลว
143

แบงปน 25
แบงปนไดรฟซีดี/ดีวดีี 25

ป
ประกาศขอบังคบั

Directive 2002/95/
EC 283

คาํประกาศวาดวยระบบ
ไรสาย 288

จีน 283
หมายเลขรุนตามขอ
บังคบั 285

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กาํหนด 21

ประเภทกระดาษ 92
ประเภทการเชื่อมตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 35

ประเภทของการพิสจูนตัว
ตน 63

ประเภทของการเชือ่มตอท่ี
รองรับ
อเีทอรเน็ต 27

ประเภทตนฉบับ 145
ปรบัขนาดภาพ

ปุม 131
ภาพถาย 131

ปรบัแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 147

ปรมิาณหมึก, ปรบั 96
ปลั๊ก RJ-45 38, 66
ปญหา

การพิมพ 218
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 242

ทําสาํเนา 237
สแกน 233

ปญหาดานการสื่อสาร
การขาดการสือ่สารสอง
ทาง 258

การทดสอบลมเหลว
256

ปญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ
HP All-in-One ไมทํา
งาน 189

ไมพบอปุกรณ 257
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณภาพการพิมพต่ํา
209

หมึกพมิพเปอน 208
ปดเครื่องไมถูกตอง 258
ปุม, แผงควบคุม 13
โปสการด

ใส 82
โปสเตอร 113

ผ
ผลติภัณฑหมึกพมิพ

การซื้อ 181
แผงควบคุม

คุณลกัษณะ 13
ปุม 13
ภาพรวม 12

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 168

แผนใส
การใส 84
ลักษณะเฉพาะ 279
สาํเนา 154

ฝ
ฝายบริการลกูคา

การรบัประกัน 269

พ
พอดกีับหนา 158
พอดหีนาลมเหลว 240
พิมพ

ขอบไมถกูตอง 224
คณุภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 213,
215

ฉลากซีดี/ดวีีดี 103
ซองจดหมายพิมพไมถูก
ตอง 218

สซีีดจาง 214
หนาเว็บ 114
อกัขระที่ไมมีความ
หมาย 221

เครื่องไมทํางาน 221
เรียงลําดับหนากลับ

223
เสนริว้ตามแนวตั้ง

216
แบบไมมีขอบลมเหลว

219
พนละอองหมึกมากเกินไป,
ลด 96

แพ็กเกตทั้งหมดที่สง (แบบ
ใชสาย 802.3) 61

แพ็กเกตทั้งหมดที่ไดรับ
(แบบใชสาย 802.3)
61
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ฟ
ฟลม

การใส 70
สแกน 145
เปลี่ยนประเภทตน
ฉบับ 145

ไฟล
ชื่อไมถูกตอง 247
รูปแบบที่ไมถูก
สนับสนุน 247

อานไมได 246

ภ
ภาพถาย

การสงโดยใช
HP Photosmart
124

ครอบตัด 131
ตาแดง, แก 130
ปรับขนาดภาพ 131
ปรับความสวาง 130
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 147

พลกิภาพตามแนว
นอน 130

พิมพบนกระดาษภาพ
ถาย 102

พิมพแบบไมมีขอบ
101

หมึกพมิพพนกระจาย
226

หมุน 132
หายไป 246
อีเมล 124
เพิ่มเฟรม 130
เพิ่มเอฟเฟกตสี 130
เมนู photosmart

express 16

เมนูของ photosmart
express 15

แลกเปลีย่น 124
ภาพถายแบบไมมีขอบ

การครอบตัดไมถูก
ตอง 241

การพิมพ 101
สาํเนามีขอบ 240

ภาพถายแบบไมมีขอบขนาด
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)
การพิมพ 101

ภาวะพัก 14
ภาษา, การกําหนด 21

ม
เมนู

การตั้งคา 17
วิธีใช 17
สําเนา 15
สแกนไปยัง 16

ไมมีกระดาษ 254
ไมมีขอผดิพลาดในตวัเลอืก
การสแกน 250

ย
ยกเลิก

ปุม 13
พิมพงาน 115
สําเนา 163
สแกน 149

ยอ/ขยายสาํเนา
ขนาดท่ีกาํหนดเอง

159
ปรบัขนาดเพื่อใหพอดกีบั
กระดาษ Letter หรอื
A4 158

ร
รวมแพ็คเกจ

สง 64
ไดรับ 64

รหสัผาน (Bluetooth)
65

รหสัผาน admin 60
รหสัผาน, เวบ็เซิรฟเวอร
แบบฝงตวั 60

ระดับหมึก
ไอคอน 14

ระดับหมึกพิมพ, การตรวจ
สอบ 169

ระดับเสียง, การปรบั 22
ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศพัท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 271

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 165

รายงานการทดสอบเครื่อง
165

รไีซเคลิ
ตลบัหมึกพมิพ 282

รปูภาพ
ครอบตัด 131
ปรับขนาดภาพ 131
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 147

สแกน 141
สงงานสแกน 148
หมุน 132

รปูภาพตวัอยาง, แกไข
148

เราเตอร 38
เราเตอรแบบไรสาย 38
เริม่ทําสาํเนาขาวดํา 13
เริม่ทําสาํเนาสี 13
ไรสาย

ตัวชวยตดิตั้ง, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 199,
203

วิทยุ, การปด 54
สถานะ 62
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ล
ลําดับหนา 110
ลิงค

การกําหนดคา 61
ความเรว็ 55

เลอืกกระดาษ 74

ว
วิทยุ, การปด 31, 54
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การตดิตั้งซอฟตแวร
193

การวดัคาท่ีไมถกูตอง
193

วิธีใช
เมนู 17

วางเปลา
ทําสาํเนา 242
สแกน 235

เวลาใหหมึกพิมพแหง,
ปรบั 96

เวอรชันเฟรมแวร 60
เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั

การตัง้รหัสผาน 60
การเขาถึงโดยใชเว็บเบ
ราเซอร 57

ตวัชวยตดิตั้ง 58
เวนระยะขอบดานซาย

161

ส
สถานะ, เครือขาย 59
สถานีกลาง. ด ูการเชื่อมตอ
สถานีแมขาย

สภาพแวดลอม
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 281

สาย USB
การขาดการสื่อสาร

258

สายเคเบิลอเีธอรเน็ต
CAT-5 37

สาํเนา
การตัด 160
การตัง้คาดีฟอลต 156
การทําสําเนา 151
การเวนระยะขอบ 161
ขนาด, กาํหนดเอง

159
ขยาย 159
ขอความ, การเพิม่
คุณภาพ 161

ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 154

ภาพตัวอยาง 151
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 161

ภาพถายแบบไมมีขอบ
157

ยกเลิก 163
ยอ 159
ลักษณะเฉพาะ 280
เมนู 15

สาํเนาสีเขม 238
สาํเนาแบบไมมีขอบ 157
สิง่พมิพท่ีผนึกดวยเตารีด

111
สิง่พมิพท่ีผนึกลงบนเสือ้ยืด.
ด ูสิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี

สี
หมน 214
เลอะ 211

สือ่. ด ูกระดาษ
สแกน

การครอบตัดไมถูก
ตอง 235

การสงโดยใช
HP Photosmart
Share 149

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 233

ขอความจะปรากฏเปน
เสนประ 235

ขอความไมถูกตอง
236

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 281

คณุลักษณะ 141
จากแผงควบคุม 143
บันทึกลงคอมพิวเตอร

143
บันทึกลงในซีดี 145
บันทึกลงในดีวดีี 145
บันทึกไวท่ีการดหนวย
ความจํา 144

บันทึกไวท่ีอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล 144

ปรับแตงรูปภาพ 147
ภาพถาย 141, 143
ยกเลิก 149
รูปภาพตัวอยาง, แก
ไข 148

รูปแบบขอความไมถูก
ตอง 236

ลมเหลว 234, 243
วางเปลา 235
สไลด 145
หยุด 149
หยุดชะงัก 233
เคาโครงหนาไมถกู
ตอง 235

เนกาทีฟ 145
เปลี่ยนประเภทตน
ฉบับ 145

เอกสาร 141, 143
แลกเปลี่ยนรปูภาพ

148
ไปยังการดหนวยความ
จํา 144

ดัชนี
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ไปยังซีดี/ดีวดีี 145
ไมมีขอผิดพลาดในตัว
เลอืกการสแกน 250

สแกนไปยัง
เมนู 16

สไลด
การใส 70
สแกน 145
เปลี่ยนประเภทตน
ฉบับ 145

เสยีง, การปรบัระดับ 22
เสยีหาย, ตลับบรรจุหมึก

261
แสดงผล

เปลี่ยนการวดัคา 193
เปลี่ยนภาษา 191

ใส
กระดาษ Hagaki 82
กระดาษภาพถายขนาด

10 x 15 ซม. 80
กระดาษภาพถายขนาด 4

x 6 นิ้ว 80
บัตรดชันี 82
โปสการด 82

ห
หนังสือท่ีมีขนาดใหญ การ
ใส 73

หนาการกําหนดคา
802.11 ไรสาย 61
802.3 ใชสาย 60
Bluetooth 65
ขอมูลท่ัวไป 59

หนาการกาํหนดคาเครือ
ขาย 59

หนาจอการคนพบ
เครื่องพมิพ,
Windows 50

หนาเวบ็, พิมพ 114

หมายเลขโทรศพัท, การ
บริการลูกคา 270

หมึก, การขจัดหมึกออกจาก
ผิวหนังและเสื้อผา 178

หมึกพิมพ
พนกระจายอยูดานใน

HP All-in-One
226

พนละอองหมึกภายใน
อปุกรณ 217

เปลีย่นในเร็วๆ นี้ 265
เวลาใหหมึกพิมพแหง

254
เหลือนอย 226
ไมมีหมึก 261

หมึกพิมพเปอน, โทรสาร
208

หมุนภาพถาย 132
หยุด

พิมพงาน 115
สําเนา 163
สแกน 149

หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 272

หวัพมิพ
ติดขดั 264
ทําความสะอาด 175
ไมทํางาน 265

หวัพมิพ, สิง่กีดขวาง 192
หวัพมิพมีสิ่งกีดขวาง 192
หายไป

ขอความจากการ
สแกน 236

ขอมูลจากสําเนา 239
ตลบับรรจหุมึก 261

แหลงท่ีมาของการกาํหนด
คา 62

โหมดโครงสรางพืน้ฐาน
39

อ
อพัเกรดสูเครือขาย 50
อปุกรณ

ไมตอบสนอง 219
ไมพบ 257

ออน
ทําสาํเนา 238

เอกสาร
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 147

สแกน 141
แอดเดรสอุปกรณ

(Bluetooth) 65

ฮ
ฮารดแวรแอดเดรส 61
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