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1 เริม่ตนใชงาน
คูมือผูใชฉบบันี้จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีใชอุปกรณและการแกไขปญหา
ตางๆ
• คนหาแหลงขอมูลอืน่ในสวนของ
• รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ

คนหาแหลงขอมูลอื่นในสวนของ
คุณสามารถคนหาขอมลูผลิตภัณฑและแหลงที่มาของปญหาเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม
ไดรวมอยูในคูมือผูใชฉบับน้ีไดจากแหลงขอมูลตอไปน้ี:

แหลงขอมลู รายละเอยีด ตาํแหนงทีต่ัง้

โปสเตอรการตัง้คา แสดงขอมูลการตดิตั้งพรอมภาพ
ประกอบ

เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกบั
อุปกรณ

คูมือการเริ่มตนใชงานโทรสาร แสดงคําแนะนําในการติดตัง้อปุกรณ
และขอมูลเกี่ยวกบัการรับประกันและ
การใชงานอยางปลอดภัย

เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกบั
อุปกรณ

ไฟล Readme และบันทึกหมายเหตุ แสดงขอมูลลาสดุและคําแนะนําใน
การแกไขปญหา

รวมอยูในแผนซีดเีร่ิมตนการใชงาน

กลองเคร่ืองมือ (Microsoft®

Windows®)
มเีคร่ืองมือทีช่วยปรับตําแหนง
อุปกรณ ทาํความสะอาดตลับหมึก
พิมพ พิมพหนาทดสอบ ดูระดับหมึก
ของตลับหมึกพิมพ และสั่งซื้อวัสดุสิ้น
เปลืองแบบออนไลน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
กลองเคร่ืองมือ (Windows)

โดยปกติแลว กลองเคร่ืองมือจะไดรับ
การติดตั้งพรอมกบัซอฟตแวร
อปุกรณตามตัวเลือกการติดตั้งที่
สามารถใชงานได

ยทูิลิตี้เคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)
(HP Officejet J3600 รองรับ Mac
OS เทานั้น)

ประกอบดวยเคร่ืองมอืสําหรับ
กําหนดคาการตั้งคาการพิมพ ปรับ
ตําแหนงอุปกรณ ทาํความสะอาด
ตลับหมึกพิมพ ดูระดับหมึกของตลับ
หมึกพิมพ สัง่ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบ
ออนไลน และคนหาขอมูลสนับสนุน
จากเว็บไซต

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ยทูิลิตี้เคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)

โดยปกติแลว ยทูิลิตี้ของเคร่ืองพิมพ
HP จะไดรับการติดตั้งพรอมกบั
ซอฟตแวรอปุกรณ

แผงควบคุม แสดงขอมูลสถานะ ขอผดิพลาด และ
คําเตือนเกีย่วกบัการทํางาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ปุมบนแผงควบคุมและไฟ

บันทึกและรายงาน แสดงขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกดิ
ขึ้น

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การตรวจสอบอุปกรณ

เว็บไซตของ HP แสดงขอมูลเกีย่วกับซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพลาสดุ และขอมูลเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑและการสนับสนุน

www.hp.com/support
www.hp.com
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แหลงขอมลู รายละเอยีด ตาํแหนงทีต่ัง้

การใหบริการชวยเหลือทางโทรศัพท แสดงรายการขอมูลในการติดตอกับ
HP หากอยูในระยะเวลาการรับ
ประกัน คุณจะสามารถขอรับบริการ
ชวยเหลือนี้ไดโดยไมเสียคาใชจาย

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การขอการสนับสนุนทางโทรศัพท
จาก HP

วิธีใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถาย
ของ HP

แสดงขอมูลเกีย่วกบัการใช
ซอฟตแวร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพ
ถายของ HP

รูจกักับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
• มมุมองดานหนา
• อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
• มมุมองดานหลัง
• ปุมบนแผงควบคุมและไฟ
• ขอมูลการเชื่อมตอ

มมุมองดานหนา

1 ถาดปอนเอกสาร

2 หนาจอแผงควบคุม

3 ตัวปรับกระดาษ

4 แผงควบคุม

5 ฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพ

6 ถาดปอนกระดาษ

7 แกนรองรับกระดาษ

บท 1

(ทําตอ)

12 เร่ิมตนใชงาน



8 ตวัปรับความกวางกระดาษ

9 ตัวจับเอกสาร

10 แกนรองรับของตวัจับเอกสาร

11 โทรศัพท

อปุกรณสิ้นเปลอืงสาํหรบัการพมิพ

1 ฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพ

2 ตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําเทานั้น

มมุมองดานหลงั

1 การเชือ่มตอสายไฟ

2 พอรตบสัอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหลัง

3 พอรตโทรสาร (1-LINE และ 2-EXT)

4 ฝาปดดานหลัง

5 แถบฝาปดดานหลัง

(ทําตอ)
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ปุมบนแผงควบคมุและไฟ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบติัของแผงควบคุม

ฉลาก ชือ่และรายละเอยีด

1 โทรดวน: เลือกหมายเลขโทรดวน

2 โทรซ้าํ/หยดุชัว่คราว: โทรซ้ําหมายเลขทีโ่ทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทสีําหรับหมายเลขโทรสาร

3 สวางขึน้/เขมขึน้: เพิ่มความสวางหรือความเขมของโทรสารทีส่งไป

4 ความละเอยีดแฟกซ: ปรับความละเอียดสําหรับโทรสารขาวดําทีจ่ะสง

5 ไฟแสดงสถานะ เปด: เมื่อไฟสวาง แสดงวาอปุกรณเปดอยู เมื่ออุปกรณทํางาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ

6 ไฟสัญญาณเตือน เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกดิขอผิดพลาดที่คณุตองระมัดระวัง

7 จอแสดงผล: ดเูมนูและขอความ

8 ตอบรับอตัโนมตั:ิ การสลับการตั้งคาโหมดการรับสาย อปุกรณจะตอบรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติ คุณจะตองรับ
โทรสารดวยตนเอง หรือให "ฟง" สัญญาณโทรสาร ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัการตั้งคา

9 แฟลช: ยกเลิกโทรสารและสงสัญญาณโทรศัพท และใชเพื่อรับสายเรียกซอน

10 ตัง้คา: แสดง Setup Menu (เมนูการตั้งคา) สําหรับการสรางรายงาน การเปลี่ยนคาโทรสารและการดูแลรักษา
อื่นๆ รวมถึงการเขาใชงานเมนู Help (วิธีใช) กด  เพื่อเล่ือนไปตามหัวขอวิธใีชทีม่ี แลวกด ตกลง เพ่ือเลือกหัวขอ
หวัขอวิธีใชทีคุ่ณเลือกปรากฏขึน้บนหนาจอคอมพิวเตอร

11 เมนูโทรสาร: ตั้งโหมดโทรสารสําหรับอุปกรณและแสดง Fax Menu (เมนูโทรสาร) กด เมนูโทรสาร ซ้ําๆ เพื่อเล่ือน
ดูตัวเลือกตางๆ ใน Fax Menu (เมนูโทรสาร)

12 สแกนไปยงั: ตัง้คาอุปกรณในโหมดสแกนและแสดงเมนู Scan To (สแกนไปยัง) สําหรับเลือกปลายทางการสแกน

13 เมนูทาํสาํเนา: ตัง้คาอุปกรณในโหมดทําสําเนาและแสดง Fax Menu (เมนูโทรสาร) กด เมนทูาํสาํเนา ซ้ําๆ เพื่อเล่ือน
ดูตัวเลือกตางๆ ใน Copy Menu (เมนูทําสําเนา)

14 เริ่มพมิพ สดีาํ: เร่ิมงานทําสําเนาขาวดํา สแกน หรือโทรสาร

เริ่มพมิพส:ี เร่ิมงานทําสําเนาส ีสแกน หรือโทรสาร (สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

บท 1
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ฉลาก ชือ่และรายละเอียด

15 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

16 ลูกศรขวา: เพิ่มคาบนจอแสดงผล

17 ตกลง: เลือกเมนูหรือการตั้งคาบนจอแสดงผล

18 ลูกศรซาย: ลดคาบนจอแสดงผล

19 เปด/ปด: เปดหรือปดอุปกรณ ไฟแสดงสถานะเปดทีอ่ยูถดัจากปุม เปด/ปด จะสวางเมือ่อุปกรณเปดอยู ไฟจะกะพริบ
ในขณะทํางาน

เมื่อปดอุปกรณแลว ยงัคงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกบัอุปกรณ ถาตองการตัดไฟที่จายใหกับ HP All-in-One
ใหปดอุปกรณ แลวถอดปลั๊กไฟออก

20 แปนตัวเลข : ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

21 ปุมหมายเลขโทรดวนแบบสัมผัสเดียว เขาใชงานหมายเลขโทรดวนสบิหมายเลขแรก กดปุมหมายเลขโทรดวนหนึ่ง
คร้ังเพื่อเลือกรายการหมายเลขทีแ่สดงอยูในคอลัมนทางซาย กดปุมหมายเลขโทรดวนเดิมสองครั้งเพื่อเลือกรายการ
หมายเลขโทรดวนในคอลัมนทางขวา

ขอมลูการเชือ่มตอ

คาํอธบิาย จาํนวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นาํใหเชือ่มตอ เพือ่ใหเกดิ
ประสทิธภิาพการทํางานสงูสดุ

คณุสมบตัขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คาํแนะนําในการตดิตัง้

การเชื่อมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเชื่อม
ตอเขากบัพอรตความเร็วสูง
USB 2.0 ที่ดานหลังของ
อุปกรณ โดยใชสาย USB

ระบบรองรับคณุลักษณะ
เฉพาะทั้งหมด

อานรายละเอยีดคําแนะนําการ
ใชงานไดจากคูมือโปสเตอร
การติดตั้ง

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน คอมพิวเตอรสงูสุดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
อยูตลอดเวลา มิฉะนั้น
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ จะไม
สามารถสัง่พิมพมายงัอุปกรณ
นี้ได

ระบบรองรับคุณลักษณะทั้ง
หมดทีอ่ยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย เฉพาะ
การพิมพเทาน้ันที่จะไดรับการ
รองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร
อื่นๆ

สําหรับ Windows ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําใน ใชอุปกรณ
รวมกันบนเครือขายสําหรับใช
รวมกนัเฉพาะที ่สําหรับ Mac
OS ใหปฏิบัตติามคําแนะนํา
ใน ใชอุปกรณรวมกนับนเครือ
ขายสําหรับใชรวมกนัเฉพาะที่

(ทําตอ)
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2 การใชอปุกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การใชเมนูที่แผงควบคุม
• ชนิดของขอความบนแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
• การใช ศูนยบริการโซลูชันของ HP (Windows)
• การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
• ขอความและสัญลักษณ
• การวางตนฉบับ
• การเลือกวัสดุพิมพ
• การวางวัสดุพิมพ
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง
• การตั้งคารายการโทรดวน

การใชเมนูทีแ่ผงควบคุม
เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับเมนูระดับบนที่ปรากฏ
บนจอแสดงผลของแผงควบคุม หากตองการใหแสดงเมนู ใหกดปุมเมนูของการ
ทํางานที่คุณตองการใช

• เมนสูแกน: แสดงรายการปลายทาง เชน ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ
HP

• เมน ูโทรสาร: ใหคุณปอนหมายเลขโทรดวนหรือหมายเลขโทรสาร หรือ
แสดงเมนู โทรสาร ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
• การปรับความละเอียด
• ความสวาง/ความเขม
• การเลื่อนเวลาการสงโทรสาร
• การตั้งคาเริ่มตนใหม

• เมน ูทาํสาํเนา: ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
• การเลือกจํานวนสําเนา
• การยอ/ขยาย
• การเลือกชนิดและขนาดของวัสดุพิมพ

การใชอุปกรณ 17



ชนิดของขอความบนแผงควบคมุ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• ขอความแจงสถานะ
• ขอความแจงเตือน
• ขอความแจงขอผิดพลาด
• ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง

ขอความแจงสถานะ
ขอความแจงสถานะจะแสดงสภาวะปจจุบนัของอุปกรณ ซึง่จะแจงการทํางานตาม
ปกติและไมจําเปนดําเนินการเพื่อลบขอความ ขอความเหลานี้จะเปลี่ยนไปเมื่อ
สถานะของอุปกรณเปลี่ยนไป เมื่ออุปกรณพรอมใชงาน ไมไดทํางานอยู และไมมี
ขอความแจงเตือนคางอยู ขอความแจงสถานะ READY (พรอม) จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปดอุปกรณ

ขอความแจงเตอืน
ขอความแจงเตือนจะแจงใหทราบถึงเหตุการณที่จําเปนตองระวัง แตไมไดขัด
ขวางการทํางานของอุปกรณ ตัวอยางขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย ขอ
ความเหลานี้จะปรากฏอยูจนกวาคุณจะแกไขปญหานั้นๆ

ขอความแจงขอผดิพลาด
ขอความแจงขอผิดพลาดจะแจงใหทราบวาตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน
ปอนวัสดุพิมพเพ่ิม หรือแกไขปญหาวัสดุพิมพติดขัด ขอความเหลาน้ีมกัจะ
ปรากฏขึ้นพรอมกับท่ีไฟเตือนสีแดงกะพริบ ใหดําเนินการใหถูกตองกอนพิมพ
ตอ

หากขอความแจงขอผิดพลาดแสดงรหัสขอผิดพลาดดวย ใหกดปุมเปด/ปด เพ่ือ
ปดอุปกรณ แลวจงึเปดใชงานอุปกรณอีกคร้ัง ในกรณีสวนใหญ การทําเชนน้ีจะ
แกไขปญหาได หากขอความยังคงปรากฏขึ้น อาจตองตรวจซอมอุปกรณของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสนับสนุนและการรับประกัน

ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงจะแจงใหทราบวาอปุกรณไมสามารถใชงานได
ขอความแจงเตือนเหลานี้ บางอยางสามารถแกไขไดโดยกดปุมเปด/ปด เพ่ือปด
อุปกรณ แลวจึงเปดใชงานอุปกรณอีกครั้ง หากขอความยังคงปรากฏขึ้น อาจตอง
ตรวจซอมอุปกรณของคุณ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสนับสนุน
และการรับประกัน

บท 2
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การเปลีย่นการตัง้คาอุปกรณ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณจากสวนตอไปนี้:

• จากแผงควบคุม
• จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP (Windows) หรือ HP Device Manager

(ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS) สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การใช
ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

หมายเหตุ เมื่อคุณกําลังกําหนดคาการตั้งคาใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP
หรือใน HP Device Manager คุณจะไมสามารถดูการตั้งคาที่กําหนดคา
จากแผงควบคุมได (ตัวอยางเชน การตั้งคาการสแกน)

การเปลีย่นการตั้งคาจากแผงควบคมุ
1. ที่แผงควบคุม ใหกดปุมเมนูของการทํางานที่คุณตองการใช (ตัวอยางเชน

เมนู ทําสําเนา)
2. หากตองการไปยังตัวเลือกที่คุณตองการเปลี่ยน ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปน้ี:

• กดปุมบนแผงควบคุม แลวใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อปรับคา
• เลือกตัวเลือกจากเมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

3. เลือกคาท่ีตองการ แลวกด ตกลง

การเปลีย่นการตั้งคาจาก ศนูยบรกิารโซลชูนัของ HP (Windows)
▲ โปรดดู การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

การเปลีย่นการตัง้คาจากซอฟตแวรรปูภาพและภาพถายของ HP (Mac OS)
1. คลิกที่ไอคอน HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock
2. เลือกอุปกรณในเมนูดรอปดาวน Devices (อุปกรณ)
3. จากเมนู Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) ใหคลิกที่

รายการที่คุณตองการเปลี่ยน

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

การใช ศนูยบรกิารโซลชูนัของ HP (Windows)
ในคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบติัการ Windows ศูนยบริการโซลูชันของ HP จะ
เปนทางเขาไปยัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใช HP Solution Center เพ่ือ
เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ เปด ตัวชวยติดต้ังโทรสาร สั่งซือ้อุปกรณใชสิ้นเปลือง
และเขาใชงานวิธีใช บนหนาจอ

คุณสมบัติที่มีอยูใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP จะแตกตางกันไปตามอุปกรณที่
คุณติดต้ัง ศูนยบริการโซลูชันของ HP จะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนที่สัมพันธ
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กับอุปกรณท่ีเลือก หากอุปกรณที่เลือกไมมีคุณสมบัติพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติ
นั้นๆ จะไมแสดงใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP
หาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP บนคอมพิวเตอรไมมไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมี
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ในการแกปญหานี้ ใหใช แผง
ควบคุม ใน Windows เพ่ือถอนการติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ให
สมบรูณ แลวจึงติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
วิธีใชบนหนาจอที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปด ศูนยบริการโซลูชันของ HP โปรดดูที่ การใช
ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
คุณสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP เพ่ือเขาใชงานคุณสมบติั
ที่ไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุม

ซอฟตแวรจะติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณในระหวางการติดต้ัง หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ

การเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP จะแตกตางกันไปตาม
ระบบปฏิบติัการ (OS) ตัวอยางเชน หากคุณมคีอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบติัการ
Windows จุดเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือหนาตาง
ซอฟตแวร HP Photosmart หากคุณมคีอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบติัการ
Macintosh จุดเขาใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือหนาตาง
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HP Photosmart Studio โดยไมคํานึงวาจุดเขาใชจะทําหนาที่เปนฐานเรียกใช
งานสําหรับซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และบริการ

การเปด ซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏบิตักิาร
Windows
1. โปรดปฏบิติัตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

• ดับเบิลคลิกไอคอนซอฟตแวร HP Photosmart บนเดสกท็อปของ
Windows

• ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซสิเต็มเท
รยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

• บนทาสกบาร ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) เล่ือนไปที่ Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลวเลือก HP
จากนั้นจึงคลิกที่ซอฟตแวร HP Photosmart

2. หากคุณติดต้ังอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกแถบที่มช่ืีอ
ผลิตภณัฑของคุณอยู

หมายเหตุ ในคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณสมบติัท่ีมอียูใน
ซอฟตแวร HP Photosmart จะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับอุปกรณตางๆ
ที่คุณติดต้ัง ซอฟตแวรจะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนที่สัมพันธกับ
อุปกรณที่เลือก หากอุปกรณที่เลือกไมมคุีณสมบติัพิเศษ ไอคอนของ
คุณสมบัตินั้นๆ จะไมแสดงในซอฟตแวร

เคลด็ลบั หากซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณไมมีไอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร ในการแกปญหานี้ ใหใช แผงควบคุม ใน Windows เพ่ือถอน
การติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใหสมบูรณ แลวจึงติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง
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การเปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบ
ปฏบิตัิการ Macintosh
1. คลิกที่ไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

หนาตาง HP Photosmart Studio จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

2. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)
หนาตาง ตัวจัดการอุปกรณ HP จะปรากฏขึ้น

3. เลือกอุปกรณของคุณจากเมนูดรอปดาวน Device (อุปกรณ)
จากที่น่ี คุณจะสามารถสแกน สงโทรสาร นําเขาเอกสาร และทําข้ันตอนการ
บํารุงรักษา เชน การตรวจสอบระดับหมกึของตลับหมกึพิมพ ได

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Macintosh คุณ
ลักษณะท่ีสามารถใชไดในซอฟตแวร HP Photosmart Studio จะแตก
ตางกันไปตามอุปกรณที่เลือก

เคลด็ลบั เมือ่เปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio แลว คุณจะ
สามารถเขาใชงานช็อตคัตของเมนู Dock โดยการเลือกแลวกดปุมเมาส
คางไวตรงไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

ขอความและสัญลกัษณ
คุณสามารถปอนขอความและสัญลักษณโดยใชปุมกดบนแผงควบคุมได

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนสัญลักษณโดยใชปุมกด เมื่อคุณกดหมายเลขโทร
สารหรือโทรศัพท เมื่ออุปกรณทําการหมนุเลขหมาย อุปกรณจะแปลสัญลักษณ
และดําเนินการตามนั้น ตัวอยางเชน เมื่อคุณใสขีดในหมายเลขโทรสาร อุปกรณ
จะหยุดช่ัวคราวกอนทีจ่ะหมนุตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมปีระโยชนเมือ่
คุณตองตอสายนอกกอนท่ีจะหมนุหมายเลขโทรสาร

หมายเหตุ หากตองการปอนสัญลักษณลงในหมายเลขโทรสาร เชน "-" คุณ
ตองปอนโดยใชคียแพด

พมิพตวัเลขและขอความโดยใชปุมกดบนแผงควบคมุ
คุณสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชคียแพดบนแผงควบคุม

เมื่อคุณปอนขอมลูไปแลว ใหกด ตกลง เพ่ือเก็บบันทึกขอมูล
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การปอนขอความ
1. กดตัวเลขบนปุมกดที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b

และ c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

เคลด็ลบั กดปุมหลายๆ คร้ังจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่ใชได คุณสามารถ
ใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎบนปุมตัวเลขได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
การตั้งคาภาษาและประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ

2. หลังจากที่ตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น ใหรอจนกระทั่งลูกศรเลื่อนไปทาง
ดานขวาโดยอัตโนมัติ หรือกดปุมลูกศรขวา กดปุมหมายเลขที่มีตัวอักษรตัว
ถัดไปที่อยูในช่ือ ใหกดปุมซ้ําจนกวาจะไดตัวอักษรท่ีตองการ ตัวอักษรตัว
แรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดยอัตโนมัติ

การปอนชองวาง หยดุชัว่คราว หรอืสญัลกัษณ
• หากตองการเวนวรรค ใหกด เวนวรรค
• หากตองการเวนชวง ใหกด โทรซ้าํ/หยดุชั่วคราว เครื่องหมายขีดจะปรากฏ

อยูในลําดับตัวเลข
• หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม สญัลกัษณ ซ้ําๆ เพ่ือเลื่อนดู

รายการสัญลักษณที่มีอยู ดอกจัน (*), เครืองหมายขีด (-), แอมเพอแซนด
(&), เครื่องหมายจุด (.), เครื่องหมายขีดหลัง (/), วงเล็บ ( ), แอพโพสโทรฟ
('), เครื่องหมายเทากับ (=), เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#), เครื่องหมายแอด (@),
เคร่ืองหมายขีดลาง (_), เคร่ืองหมายบวก (+), อัศเจรีย (!), เซมโิคลอน (;),
เคร่ืองหมายคําถาม (?), เครื่องหมายจุลภาค (,), โคลอน (:), เครื่องหมาย
เปอรเซน็ต (%), และเครื่องหมายประมาณ (~)

การลบตวัอกัษร ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ
▲ หากคุณทําผิดพลาด ใหกดปุมลูกศรซายเพื่อลบ จากนั้นจึงใสตัวอักษรที่ถูก

ตอง
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สญัลกัษณตางๆ สาํหรบัการกดหมายเลขโทรสาร
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน * ใหกด สญัลกัษณ ซ้ําๆ เพ่ือเลือ่นไปยังรายการ
สัญลักษณ ตารางตอไปน้ีจะแสดงสัญลักษณที่คุณสามารถใชในหมายเลขโทรสาร
หรือโทรศัพท ขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร และหมายเลขโทรดวน

สญัลักษณตางๆ คาํอธบิาย ปรากฏขึน้เมือ่ปอนขอมลู

* แสดงเครื่องหมายดอกจันเมื่อตองการโทร ชื่อหวักระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขโทร
ดวน หมายเลขโทรดวน หมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท และการโทรจาก
หนาจอ

- เมื่อโทรอัตโนมัต ิอุปกรณจะหยดุชั่วคราวใน
ระหวางลําดบัหมายเลข

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

( ) แสดงเครื่องหมายวงเล็บเปดหรือปดเพื่อแยกหมาย
เลขเพื่อใหดูงายขึ้น เชน รหัสพื้นที ่สัญลักษณเหลา
น้ีไมมีผลตอการโทร

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

W เมื่อโทรอัตโนมัต ิเคร่ืองหมาย W จะทําใหอุปกรณ
รอเสียงโทรออกกอนทีจ่ะโทรตอไป

หมายเลขโทรดวนและหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

R เมื่อโทรอัตโนมัต ิเคร่ืองหมาย R จะทําหนาที่
เหมือนกบัปุมแฟลช (Flash) บนโทรศัพทของคุณ

หมายเลขโทรดวนและหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

+ แสดงเครื่องหมายบวก สญัลักษณน้ีไมมผีลตอการ
โทร

ชื่อหวักระดาษโทรสาร หมายเลขหัว
กระดาษโทรสาร ชื่อหมายเลขโทรดวน
หมายเลขโทรดวน และหมายเลขโทรสาร
หรือหมายเลขโทรศัพท

การวางตนฉบับ
คุณสามารถปอนตนฉบบัเพื่อทําสําเนา สงโทรสาร หรือสแกน เขาในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ ตนฉบบัที่ปอนเขาในตัวปอนกระดาษอัตโนมติัจะถูกปอนเขา
ในอุปกรณโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวงั ในพ้ืนที่ที่มีความชื้นและอุณหภมูิสูง ไมควรใสภาพถายตนฉบับ
ผานตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ ซึง่อาจทําใหภาพถายเขาไปติดภายในและเสีย
หายได

เคลด็ลับ หากตองการหลีกเลี่ยงรอยขีดหรอืความเสียหายทีเ่กิดกับภาพถาย
ตนฉบบั ใหวางภาพถายของคุณในซองใสกอนการโหลด
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ปอนตนฉบบัในตวัปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารที่เปนเอกสารขนาด A4, letter หรือ
ขนาด legal ท่ีมีหนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยการวางเอกสารลงในถาดปอน
ตนฉบบั

ถาดปอนตนฉบบัสามารถรองรบักระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดสูงสุดถึง 20
แผน หรือกระดาษขนาด legal 15 แผน

ในการใสวางตนฉบบัลงในทีป่อนเอกสารอตัโนมตัิ
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยใหดานที่พิมพคว่ําลง จัดวาง

หนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน เลื่อนวัสดุพิมพเขาใน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณหรือมขีอความ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลซึ่งแจงใหทราบวาอุปกรณตรวจพบหนาที่คุณปอน
เขาไปแลว

เคลด็ลบั สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมติัเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ีแผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษเขาไปจนชิดขอบดานซายและดานขวา
ของวัสดุพิมพ

การเลอืกวสัดพุมิพ
อุปกรณไดถูกออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพชนิดที่ใชกันทั่วไปในสํานัก
งาน เปนการดีที่สุดท่ีจะทดสอบวัสดุพิมพหลายๆ ชนิดกอนจะสั่งซื้อเปนจํานวน
มาก เพ่ือคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด ควรใชวัสดุพิมพของ HP หากตอง
การขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพของ HP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ที่
www.hp.com
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เคลด็ลบัในการเลอืกและใชวสัดพุมิพ
เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ใหปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอยีดของวัสดุ
พิมพที่สนับสนุน

• ปอนวัสดุพิมพเขาในถาดครั้งละชนิดเดียวเทานั้น
• วางวัสดุพิมพโดยใหดานที่พิมพคว่ําลงและจัดวางตรงแนวกับขอบดานขวา

และดานหลังของถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การวางวัสดุพิมพ
• อยาใสกระดาษในถาดมากเกินไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทําความเขา

ใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
• เพ่ือปองกันไมใหวัสดุพิมพติดขัด, คุณภาพการพิมพที่ไมดี และปญหาใน

การพิมพอื่นๆ พยายามหลีกเลี่ยงวัสดุพิมพตอไปนี:้
• กระดาษแบบฟอรมที่มีหลายสวน
• วัสดุพิมพที่เสียหาย โคงงอ หรือยับยน
• วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
• วัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวขรุขระ มรีอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
• วัสดุพิมพทีน่้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย

บตัรและซองจดหมาย
• หลีกเลี่ยงซองจดหมายที่เคลือบมนัมากๆ มกีาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง และ

ควรหลีกเลี่ยงบัตรหรือซองจดหมายที่มขีอบหนา รูปทรงผิดปกติ หรือมวน
งอ หรือมพ้ืีนที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

• ใชซองจดหมายที่ผลิตอยางแนนหนา และตรวจสอบใหแนใจวารอยพับถูก
กรีดไวจนเรียบ

• ปอนซองจดหมายโดยใหฝาปดของซองจดหมายหงายขึ้น

วสัดุพมิพภาพถาย
• ใชโหมด Best (ดีที่สุด) เพ่ือพิมพภาพถาย โปรดทราบวาการพิมพงานใน

โหมดนี้จะใชเวลานานขึ้น และตองการหนวยความจําของคอมพิวเตอรมาก
ข้ึน

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได
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แผนใส
• ปอนแผนใสโดยใหดานที่มผิีวหยาบคว่ําลง และแถบกาวชี้ไปยังดานหลังของ

อุปกรณ
• ใชโหมด Normal (ปกติ) เพ่ือพิมพแผนใส โหมดน้ีจะใชเวลาในการปลอย

ใหแหงนานขึ้น และทําใหแนใจวาหมกึจะแหงสนิทกอนที่หนาถัดไปจะถูกสง
ไปยังถาดรับกระดาษ

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีท่ีพิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได

วสัดพุิมพทีก่าํหนดขนาดเอง
• ใชแตวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองชนิดที่อุปกรณสนับสนุนเทานั้น
• หากแอพพลิเคชันของคุณสนับสนุนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง ใหต้ังขนาด

วสัดุพิมพในโปรแกรมนั้นกอนที่จะพิมพเอกสาร มฉิะนั้น ใหต้ังขนาดใน
ไดรเวอรการพิมพ คุณอาจตองจัดรูปหนาเอกสารที่มีอยูใหม เพ่ือใหพิมพลง
บนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเองอยางถูกตอง

ทาํความเขาใจกบัขอกําหนดรายละเอยีดของวสัดพุมิพทีส่นบัสนนุ
ใชตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดวัสดุพิมพที่จะใชกับอุปกรณของคุณไดถูกตอง และ
กําหนดวาคุณสมบัติใดบางที่สามารถใชไดสําหรับวัสดุพิมพของคุณ
• การทําความเขาใจเกี่ยวกับขนาดที่รองรับได
• การทําความเขาใจกับประเภทและน้ําหนักของวัสดุพิมพที่รองรับได

การทาํความเขาใจเกีย่วกบัขนาดทีร่องรบัได

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับวัสดุพิมพทั้งหมดที่ระบุในตาราง
ดานลาง HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะกระดาษเทานั้น

ประเภท ขนาด

กระดาษ A4: 210 x 297 มม.

Legal: 216 x 356 มม.

B5–JIS: 182 x 257 มม.

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 มม.

A2: 111 x 146 มม.

DL: 110 x 220 มม.

C6: 114 x 162 มม.

แผนใส Letter: 216 x 279 มม.

A4: 210 x 297 มม.
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ประเภท ขนาด

กระดาษภาพถายพรีเมี่ยม 10 x 15 มม.

Letter: 216 x 280 มม.

A4: 210 x 297 มม.

บัตร บัตรดัชน:ี 127 x 203 มม.

A4: 210 x 297 มม.

ฉลาก Letter: 216 x 279 mm
A4: 105 x 149 มม.

กําหนดเอง 102 x 152 มม. สูงสุด 216 x 356 มม.

การทาํความเขาใจกบัประเภทและน้าํหนกัของวัสดพุิมพทีร่องรบัได

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับวัสดุพิมพทั้งหมดที่ระบุในตาราง
ดานลาง HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดาและกระดาษ
legal เทานั้น

ประเภท น้ําหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรบักระดาษ** ถาดปอนเอกสาร

กระดาษธรรมดา 16 ถงึ 24 ปอนด
(60 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน

(กระดาษ 16 ปอนด)

มากถงึ 20 แผน

(กระดาษ 16
ปอนด)

มากถึง 20 แผน

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

มากถึง 100 แผน

(กระดาษ 16 ปอนด)

มากถงึ 20 แผน

(กระดาษ 16
ปอนด)

มากถึง 15 แผน

บัตร บตัรดัชนีสงูสุด 110
ปอนด (200 แกรม)

20 10 ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

10 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ 25 มากถงึ 10 แผน ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ มากถึง 20 มากถงึ 10 ไมระบุ

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

สูงสุด 75 ปอนด
(280 แกรม)

30 20 ไมระบุ

กระดาษภาพถายขนาด
8.5 x 11 น้ิว (21.5 x
27.7 ซม.)

ไมระบุ 40 20 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด ถาดปอนกระดาษสามารถจุปกกระดาษสูงสุดที่ความสูง 10 มม.

** ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกที่คุณใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษ
ออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษ
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ตัง้คาระยะหางจากขอบกระดาษต่าํสดุ

หมายเหตุ HP Officejet J3500 ไมรองรับซองจดหมายและการด

 ดานบน (ขอบดานหวั
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบดานทาย
กระดาษ)

ขอบดานซายและขวา

กระดาษ U.S. (Letter,
Legal, Executive)

1.5 มม. 12.7 มม. 6.4 มม.

ISO (A4, A5) และ JIS (B5) 1.8 มม. 12.7 มม. 3.2 มม.

ซองจดหมาย 3.2 มม. 3.2 มม. 1.0 มม.

บัตร 1.0 มม. 12.7 มม. 3.2 มม.

การวางวัสดพุมิพ
สวนน้ีจะอธบิายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ในอุปกรณ
ของคุณสําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือสงโทรสาร

เคลด็ลบั คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงท่ีสามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูแิละความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึง่นําไปใชกับอุปกรณ

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
• การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
• การใสบัตรดัชนี
• การใสซองจดหมาย
• การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
คุณสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษของ
อุปกรณได
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การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

2. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจดัใหขอบกระดาษเสมอกนั และตรวจสอบ
วา
• กระดาษไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
• กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทากัน
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เครื่องและคว่ําดานทีจ่ะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

ขอควรระวงั ตรวจสอบดูวาอุปกรณไมไดกําลังทํางานอยูและไมมีเสียง
ใดๆ เมือ่คุณใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หากอุปกรณกําลังใชงาน
ตลับหมกึพิมพหรือมกีารทํางานอยู กระดาษที่หยดุอยูภายในเครื่องอาจยัง
ไมเขาที่ คุณอาจดันกระดาษไปทางดานหนา เพ่ือใหอุปกรณปลอย
กระดาษเปลาออกมา

เคลด็ลบั หากคุณใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. 
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

คุณสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษของ
อุปกรณ เพ่ือการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม.
HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium Photo Paper

การวางวัสดุพิมพ 31



เคลด็ลับ คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ
หรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิและความ
ช้ืนอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับอุปกรณ

เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

วธิกีารใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ทีร่วมแถบลงในถาดปอน
กระดาษ
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยใหขอบ

สัน้อยูดานหนาและคว่ําดานทีจ่ะพิมพลง เล่ือนปกกระดาษภาพถายเขาไปจน
สุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับคุณที่สุด

เคลด็ลบั สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถายขนาดเล็ก
โปรดดูคําแนะนําท่ีอยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษภาพ
ถาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษพอ
ดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

การใสบตัรดชันี
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

คุณสามารถใสบตัรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณเพ่ือพิมพบันทึกยอ
สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ

เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ
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การใสบตัรดัชนลีงในถาดปอนกระดาษ
1. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด
2. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

เลื่อนการดเขาไปจนสดุ
3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และไม
หนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

การใสซองจดหมาย
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหน่ึงซองลงในถาดปอนกระดาษของ
อุปกรณ โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจด
หมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพซอง
จดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของคุณเพื่อใหได
คุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย
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การใสซองจดหมาย
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงที่ดานขวาสุดของถาดปอน

กระดาษเขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายขึ้นและอยูดานซายมอื เลื่อน
ซองจดหมายเขาไปจนสุด

เคลด็ลบั สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผนผัง
ตรงฐานถาดปอนกระดาษ

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวา
ปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุดของ
ตัวปรับความกวางของกระดาษ

การใสกระดาษประเภทอืน่
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

ประเภทกระดาษตอไปน้ีตองใสดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ

หมายเหตุ มกีระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นท่ีใชงานไดกับ
ฟงกชันท้ังหมดในอุปกรณ ขนาดกระดาษบางขนาดและประเภทของกระดาษ
สามารถใชไดก็ตอเมื่อคุณเริ่มงานพิมพจากกรอบโตตอบ Print (พิมพ) ใน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน แตไมสามารถใชทําสําเนาหรอืสงโทรสารได
กระดาษท่ีมใีหเฉพาะสําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะมีการ
ระบุไว
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HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
▲ ใสแผนใสโดยใหแถบสีขาว (ที่มลีูกศรและโลโก HP) อยูดานบนและเลื่อนลง

ในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ อุปกรณไมสามารถตรวจจับขนาดกระดาษหรือประเภท
กระดาษได เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ควรต้ังคาประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนที่จะพิมพหรือทําสําเนาลงบนแผนใส

HP Iron-On Transfers (สาํหรบัการพมิพเทานั้น)
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษท่ีมวนงอลงในเครื่อง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิมจน
กวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของสิ่งพิมพที่ผนึก จากนั้นใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสฟีาหงายขึ้น

HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards หรอื HP Textured
Greeting Cards (สาํหรบัการพิมพเทานั้น)
▲ ใสปก HP greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ

พิมพลง เลื่อนบตัรเขาไปจนสดุ

เคลด็ลบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสสวนทีต่องการพิมพกอน โดยคว่ํา
หนาท่ีจะพิมพลงในถาดปอนกระดาษ

HP Inkjet labels (สําหรบัการพมิพเทานัน้)
1. ใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณอิงคเจ็ต

HP เสมอ (ตัวอยางเชน ฉลากอิงคเจ็ต HP) และตรวจสอบใหแนใจวาฉลาก
นั้นมอีายุไมเกินสองป ฉลากแผนเกาอาจหลุดลอกออกเมือ่ใสกระดาษเขาใน
อุปกรณ ซึ่งทําใหเกิดปญหากระดาษติด

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือการพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
เคล็ดลับในการเลือกและใชวัสดุพิมพ
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การพิมพลงบนวสัดพุิมพพิเศษและวสัดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)
• พิมพลงบนวัสดุพิมพขนาดพิเศษหรอืขนาดท่ีกําหนดเอง (Windows)
• พิมพลงบนวัสดุพิมพขนาดพิเศษหรอืขนาดท่ีกําหนดเอง (Mac OS)

พมิพลงบนวสัดพุมิพขนาดพเิศษหรอืขนาดทีก่าํหนดเอง (Windows)

การพมิพลงบนวสัดพุิมพขนาดพเิศษหรอืขนาดทีก่าํหนดเอง
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุ

พิมพ
2. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากเมนู File (ไฟล) จาก

น้ัน คลิกท่ี Setup (ต้ังคา), Properties (คุณสมบติั) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

3. คลิกที่แถบ Paper/Features (กระดาษ/คุณสมบัติ)
4. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size is (ขนาด)

การตัง้ขนาดวสัดุพมิพทีก่าํหนดเอง:
a. คลิกที่ปุม Custom (กําหนดเอง)
b. พิมพช่ือขนาดท่ีกําหนดเองใหม
c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด

แลวคลิกท่ี Save (บันทึก)
d. คลิก OK (ตกลง) สองครั้ง เพ่ือปดกรอบโตตอบคุณสมบติัหรือลักษณะที่

ตองการ เปดกรอบโตตอบขึ้นมาอีกครั้ง
e. เลือกขนาดที่กําหนดเองขนาดใหม

5. การเลือกชนิดวัสดุพิมพ:
a. คลิก More (เพ่ิมเติม) ในรายการดรอปดาวน Type is (ชนิด)
b. คลิกที่ชนิดวัสดุพิมพที่ตองการ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)

6. เปล่ียนการตั้งคาอื่นๆ จากน้ัน คลิกที่ OK (ตกลง)
7. พิมพเอกสารของคุณ
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พมิพลงบนวสัดพุมิพขนาดพเิศษหรอืขนาดทีก่าํหนดเอง (Mac OS)

การพิมพลงบนวสัดุพิมพขนาดพเิศษหรอืขนาดทีก่าํหนดเอง
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุ

พิมพ
2. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)
3. เลือกขนาดวัสดุพิมพ
4. การตั้งขนาดวัสดุพิมพที่กําหนดเอง:

a. คลิกที่ Manage Custom Sizes (จัดการขนาดที่กําหนดเอง) ในเมนู
พูลดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ)

b. คลิกที่ New (สราง) แลวพิมพช่ือขนาดลงในชอง Paper Size
Name (ช่ือขนาดกระดาษ)

c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด
และหากตองการ ใหต้ังคาระยะหางจากขอบกระดาษ

d. คลิกที่ Done (เสร็จ) หรือ OK (ตกลง) แลวจึงคลิกที่ Save (บนัทึก)
5. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) แลวเลือก

ขนาดที่กําหนดเองใหม
6. คลิกที่ OK (ตกลง)
7. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ)
8. เปดแผง Paper Handling (การจัดการกระดาษ)
9. ใน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกที่แถบ

Scale to fit paper size (ปรับใหพอดีกับขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาด
กระดาษที่กําหนดเอง

10. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง) หรือ Print
(พิมพ)

การตั้งคารายการโทรดวน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารที่ใชบอยเปนรายการโทรดวนได คุณสามารถ
โทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม รายการหารายการแรกใน
ปลายทางเหลานี้จะถูกเช่ือมโยงกับปุมโทรดวนหาปุมบนแผงควบคุม

ตัง้หมายเลขโทรสารใหเปนรายการโทรดวนแบบเดีย่วหรอืแบบกลุม
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารหรือกลุมหมายเลขโทรสารเปนรายการโทร
ดวนได รายการโทรดวนที่ 1 ถึง 5 จะถูกเช่ือมโยงกับปุมโทรดวนหาปุมบนแผง
ควบคุม
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพรายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว
โปรดดูที่ การพิมพและดูรายการหมายเลขโทรดวน

การตัง้คารายการโทรดวน
• ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows): เปด ซอฟตแวร

HP Photosmart และปฏิบติัตามคําแนะนําในวิธีใช บนหนาจอ
• ตวัจดัการอปุกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว

จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมลูและการ
ต้ังคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการโทร
ดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• แผงควบคุม: กด Setup (ต้ังคา) จากนั้นจึงเลือกตัวเลือก Speed Dial
Setup (ต้ังคารายการโทรดวน)
• การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ: เลือก Individual Speed Dial

(รายการโทรดวนแบบเดี่ยว) หรือ Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยังหมายเลขรายการที่ยังไม
ถูกใชงาน หรือพิมพตัวเลขโดยใชปุมกด พิมพหมายเลขโทรสาร จากนั้น
กด ตกลง ใหรวมการเวนระยะหรอืตัวเลขอื่นๆ ท่ีจําเปนดวย เชน รหัส
พ้ืนที่ รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลวจะเปน 9
หรือ 0) หรือรหัสทางไกล พิมพช่ือ จากนั้นกด ตกลง

• การลบรายการเดียวหรือทั้งหมด: เลือก Delete Speed Dial (ลบ
รายการโทรดวน) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนแถบสวางไปยังรายการโทร
ดวนที่ตองการลบ จากนั้นจึงกด ตกลง

การตัง้คากลุมหมายเลขโทรดวน

หากคุณสงขอมูลไปยังหมายเลขโทรสารกลุมเดียวกันเปนประจํา คุณสามารถตั้ง
รายการโทรดวนสําหรับกลุมเพื่อใหสามารถใชงานไดงายยิ่งข้ึน รายการโทรดวน
สําหรับกลุมสามารถเชื่อมโยงกับปุมโทรดวนบนแผงควบคุมได

สมาชิกในกลุมตองอยูในรายการโทรดวนกอนที่จึงจะสามารถเพิ่มสมาชิกนั้นเขา
ในการโทรดวนแบบกลุมได คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารในแตละกลุมได
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มากถึง 20 หมายเลข (ความยาวของหมายเลขโทรสารแตละหมายเลขสูงถึง 50
ตัวอักษร)

• ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows): เปด ซอฟตแวร
HP Photosmart และปฏิบัติตามคําแนะนําในวิธีใช บนหนาจอ

• ตวัจดัการอุปกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ HP) คลิกท่ี Information and Settings (ขอมลูและการ
ต้ังคา) จากน้ันเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการโทร
ดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• แผงควบคุม: กดปุม Setup (ต้ังคา) จากนั้นจึงเลือกตัวเลือก Speed Dial
Setup (ต้ังคาโทรดวน)
• การเพิ่มกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทรดวนแบบกลุม)

เลือกรายการโทรดวนที่ยังไมถูกกําหนด จากน้ันจึงกด ตกลง ใชปุมลูกศร
เพ่ือเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทรดวน จากนั้นจึงกด ตกลง เพ่ือเลือก
(เคร่ืองหมายถูกจะปรากฏขึ้นใกลกับรายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนน้ี
เพ่ือเพิ่มรายการโทรดวนอื่นๆ เขาในกลุมนี ้เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ให
เลือกตัวเลือก Done Selecting (เลือกเสร็จแลว) จากนั้นจึงกด ตกลง
ใชแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนช่ือรายการโทรดวนแบบกลุม จากน้ัน
จึงเลือก Done (เสร็จ)

• การเพิ่มรายการเขาในกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่คุณตองการเปลี่ยน
แปลง จากนั้นจึงกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการ
โทรดวน จากนั้นจึงกด ตกลง เพ่ือเลือก (เคร่ืองหมายถูกจะปรากฏขึ้นใกล
กับรายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนนี้เพ่ือเพิ่มรายการโทรดวนอื่นๆ เขา
ในกลุมนี้ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกตัวเลือก Done Selecting
(เลือกเสร็จแลว) จากนั้นจึงกด ตกลง เลือก Done (เสร็จ) จากหนาจอ
Group Name (ช่ือกลุม)

• การลบรายการออกจากกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่คุณตองการเปลี่ยน
แปลง จากนั้นจึงกด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการ
โทรดวน จากน้ันจึงกด ตกลง เพ่ือเลือก (เครื่องหมายถูกจะถูกลบออกจาก
รายการโทรดวน) ทําซ้ําข้ันตอนนี้เพ่ือลบรายการโทรดวนอื่นๆ ออกจาก
กลุมนี้ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกตัวเลือก Done Selecting
(เลือกเสร็จแลว) จากนั้นจึงกด ตกลง เลือก Done (เสร็จ) จากหนาจอ
Group Name (ช่ือกลุม)

• การลบกลุม: เลือก Delete Speed Dial (ลบรายการโทรดวน) แลวกด
ปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทรดวนที่ตองการลบ จากนั้น
จึงกด ตกลง
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การพมิพและดรูายการหมายเลขโทรดวน
คุณสามารถพิมพหรือดูรายการหมายเลขโทรดวนทั้งหมดที่ต้ังไวได รายการแต
ละรายการจะมีขอมลูดังตอไปน้ี:

• หมายเลขโทรดวน (รายการหารายการแรกจะสอดคลองกับปุมโทรดวนหา
ปุมบนแผงควบคุม)

• ช่ือท่ีเช่ือมโยงกับหมายเลขโทรสารหรือกลุมของหมายเลขโทรสาร
• สําหรับรายการโทรดวนของโทรสาร จะแสดงหมายเลขโทรสาร (หรือหมาย

เลขโทรสารทั้งหมดของกลุม)

ดรูายการหมายเลขโทรดวน
• ตวัจดัการอปุกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว

จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมลูและการ
ต้ังคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการโทร
ดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows): เปด ซอฟตแวร
HP Photosmart และปฏิบติัตามคําแนะนําในวิธีใช บนหนาจอ
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3 การพมิพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
• การพิมพท้ังสองดาน (ดูเพล็กซ)
• การยกเลิกงานพิมพ

การเปลีย่นการตัง้คาการพิมพ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ (เชน ขนาดหรือชนิดของกระดาษ) จาก
โปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพได การเปลี่ยนแปลงท่ีทําจากโปรแกรมจะ
ความสําคัญสูงกวาการเปลี่ยนแปลงที่ทําจากไดรเวอรเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
หลังจากปดโปรแกรม การตั้งคาจะกลับสูคาเริม่ตนที่กําหนดไวในไดรเวอร

หมายเหตุ หากตองการกําหนดการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมด
ใหเปลี่ยนการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอรเครื่องพิมพของ
Windows โปรดดูวิธีใชแบบออนไลนในสวนของไดรเวอร หากตองการ
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ โปรดดู
เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับโปรแกรมนั้นๆ

การเปลีย่นการตัง้คาสาํหรบังานปจจบุนัจากแอพพลเิคชนั (Windows)

การเปลีย่นการตั้งคา
1. เปดไฟลเอกสารที่คุณตองการพิมพ
2. จากเมนู File (ไฟล) ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากนั้น คลิกที่ Setup (ต้ัง

คา) Properties (คุณสมบติั) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
(ตัวเลือกที่ระบอุาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมที่คุณกําลังใช)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที ่OK (ตกลง), Print (พิมพ) หรือ
คําส่ังที่คลายคลึงกัน

หมายเหตุ การตั้งคาที่สามารถใชไดจะข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณ
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การเปลีย่นการตัง้คาดฟีอลตสาํหรบังานพมิพตอไปทัง้หมด (Windows)

การเปลีย่นการตัง้คา
1. คลิกที่ Start (เริ่ม) เล่ือนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกท่ี

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทร
สาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่ม) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) และ
ดับเบิลคลิกที่ Printers (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ จากน้ัน คลิกที่ Properties (คุณสมบติั)
Document Defaults (คาเริ่มตนของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพที่ตองการ)

3. เปล่ียนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที ่OK (ตกลง)

หมายเหตุ การตั้งคาที่สามารถใชไดจะข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณ

เปลีย่นการตัง้คา (Mac OS)

การเปลีย่นการตัง้คา
1. จากเมนู File (ไฟล) คลิกท่ี Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)
2. เปล่ียนการตั้งคาตามตองการ (เชน ขนาดกระดาษ) จากนั้น คลิกท่ี OK

(ตกลง)
3. จากเมนู File (ไฟล) คลิกท่ี Print (พิมพ) เพ่ือเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ
4. เปล่ียนการตั้งคาตามตองการ (เชน ชนิดของวัสดุพิมพ) จากนั้น คลิกท่ี OK

(ตกลง) หรือ Print (พิมพ)

หมายเหตุ การตั้งคาที่สามารถใชไดจะข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณ

การพิมพทัง้สองดาน (ดเูพลก็ซ)
ดวยการใชไดรเวอรการพิมพของ Windows คุณสามารถพิมพลงบนวัสดุพิมพ
ทัง้สองดานไดโดยการพลิกวัสดุพิมพดวยตนเองแลวปอนกลับเขาไปในอุปกรณ
อีกครั้ง
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ใน Mac OS คุณสามารถพิมพบนทัง้สองดานไดโดยการพิมพหนาหมายเลขค่ี
กอน พลิกกลับหนา แลวพิมพหนาหมายลขคู HP Officejet J3600 รองรับ Mac
OS เทาน้ัน
• คําแนะนําสําหรบัการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• พิมพดูเพล็กซ

คาํแนะนาํสาํหรบัการพิมพงานบนหนากระดาษทัง้สองดาน
• ใชวัสดุพิมพท่ีตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอยีดของวัสดุ
พิมพที่สนับสนุน

• อยาพิมพงานลงบนทั้งสองดานของแผนใส ซองจดหมาย กระดาษภาพถาย
วัสดุพิมพเคลือบมนั หรือกระดาษที่บางกวากระดาษปอนด 16 ปอนด (60
กรัม/ตรม.) หรือหนากวากระดาษปอนด 28 ปอนด (105 กรัม/ตรม.) เนื่อง
จากอาจทําใหวสัดุพิมพเหลาน้ีติดขัดได

• วัสดุพิมพหลายชนิดจะมีวิธีวางท่ีแตกตางกันไป เมือ่คุณพิมพลงบนทั้งสอง
ดาน เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรมท่ีพิมพไวลวงหนา และ
กระดาษที่มีลายน้ํา และกระดาษเจาะรู

พมิพดเูพลก็ซ

การพิมพบนหนากระดาษทัง้สองดาน (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนํา

สําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน และ การวางวัสดุพิมพ
2. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกท่ี Print (พิมพ) จากเมนู File (ไฟล) จาก

นั้น คลิกที่ Setup (ต้ังคา), Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

3. คลิกที่แถบ Features (คุณสมบติั)
4. เลือกรายการดรอ็ปดาวน Two-sided printing (การพิมพสองดาน)
5. หากตองการปรับขนาดหนาแตละหนาใหตรงกับการวางรูปแบบเอกสารที่

แสดงบนหนาจอโดยอตัโนมัติ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Preserve
Layout (การวางรูปแบบที่กําหนด) แลว การลบตัวเลือกน้ีอาจทําใหมีการ
แบงหนาในตําแหนงที่ไมตองการได

6. เลือกหรือลบเครื่องหมายในกลองตัวเลือก Flip Pages Up (พลิกหนาข้ึน)
ตามวิธีที่คุณตองการเย็บเลม ดูตัวอยางจากภาพกราฟกในไดรเวอรการพิมพ

7. เลือกการวางรปูแบบหนังสือเลมเล็กจากรายการดร็อปดาวน การวางรปูแบบ
หนงัสอืเลมเลก็ ตามตองการ
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8. เปล่ียนการตั้งคาอื่นๆ จากน้ัน คลิกที่ OK (ตกลง)
9. พิมพเอกสารของคุณ

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนํา

สําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน และ การวางวัสดุพิมพ
2. เมื่อเปดเอกสาร ใหคลิก Print (พิมพ) บนเมนู File (ไฟล)
3. จากรายการแบบดึงลง ใหเลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

คลิก Print: Odd numbered pages (พิมพ: หนาหมายเลขคี)่ แลวกด
Print (พิมพ)

4. พลิกกระดาษ แลวพิมพหนาหมายเลขคู

การยกเลกิงานพิมพ
คุณสามารถยกเลิกงานพิมพไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปน้ี

• แผงควบคุม: กด  (ปุม ยกเลกิ) การทําเชนนี้จะลบงานที่อุปกรณกําลัง
ประมวลผลในปจจุบนั ซึ่งจะไมมีผลตองานที่กําลังรอการประมวลผล

• Windows: ดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพท่ีมมุดานขวาลางของหนาจอ
คอมพิวเตอร เลือกงานพิมพ แลวจึงกดปุม Delete (ลบ) บนแปนพิมพ

• สาํหรบั Mac OS: ดับเบลิคลิกที่เครื่องพิมพใน Printer Setup Utility
(ยูทิลิต้ีการติดต้ังเครื่องพิมพ) เลือกงานพิมพ จากนั้นคลิกที ่Hold (พัก) แลว
คลิกที่ Delete (ลบ)

บท 3
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4 การทาํสําเนา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การทําสําเนาจากแผงควบคุม
• การเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา
• การกําหนดจํานวนสําเนา
• การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา
• การกําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
• การเปลี่ยนความเร็วในการทําสําเนาหรือคุณภาพของสําเนา
• การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การสําเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
• การปรับความสวางและความเขมของสําเนา
• การเพิ่มคุณภาพสวนที่ไมชัดเจนของสําเนา
• การปรับสวนทีม่ีสีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน
• การยกเลิกงานทําสําเนา

หมายเหตุ สามารถใชงานฟงกชันทําสําเนาหลายฟงกชันไดจากซอฟตแวร ดู
วิธีใชซอฟตแวรสําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน
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คุณสามารถทําสําเนาที่มีคุณภาพจากแผงควบคุมได

การทาํสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับดวยการใช ADF สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การวางตนฉบับ
3. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

• กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) เพ่ือเริ่มทําสําเนา
ขาวดํา

• กด START COPY Color (เริ่มทําสําเนาส)ี เพ่ือเริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ หากคุณมตีนฉบบัสี การกด START COPY Black (เริ่มทํา
สําเนาขาวดํา) จะเปนการทําสําเนาขาวดําของตนฉบบัสี สวนการกด
START COPY Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี จะเปนการทําสําเนาตนฉบับสี
เปนสี่สี

การเปลีย่นการตัง้คาการทาํสาํเนา

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทานั้น

คุณสามารถตั้งคาการทําสําเนาไดตามตองการเพื่อจัดการกับงานไดเกือบทุกรปู
แบบ

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนา การเปลี่ยนแปลงจะใชสําหรับงานสําเนา
ปจจุบันเทาน้ัน คุณตองตั้งคาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนคาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา
เพ่ือใชงานสําเนาทั้งหมดในอนาคต

การบนัทกึการตั้งคาปจจบุนัเปนคาเริม่ตนสาํหรบังานในอนาคต
1. เปล่ียนการตั้งคาที่จําเปนใน เมนทูาํสาํเนา
2. กด เมนทูาํสาํเนา จากนั้น กดปุมลูกศรซ้ําๆ จนกระทั่งขอความ Set New

Defaults (ต้ังคาเริ่มตนใหม) ปรากฏขึ้น
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลือก Yes (ใช) จากน้ัน กด ตกลง

การกาํหนดจาํนวนสําเนา
คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาท่ีตองการพิมพได โดยใชตัวเลือก Number
of Copies (จํานวนสําเนา)

บท 4
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หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

วธิีการกาํหนดจาํนวนสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

จดัวางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา Number of

Copies (จํานวนสําเนา) จะปรากฏ
4. กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนาไดสูงสุดไมเกินท่ีกําหนดไว

(จํานวนสําเนาสูงสดุจะตางกันไปตามรุน)

เคลด็ลบั และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณมาก
ไดสะดวกขึ้น ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่มข้ึนทีละ
5 ฉบบั

5. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY
Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี

การกําหนดขนาดกระดาษสาํเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดในอุปกรณ ขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกบักระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา Copy Paper Size

(ขนาดกระดาษทําสําเนา) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏขนาดกระดาษที่ตองการ
3. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี

การกําหนดประเภทกระดาษทาํสําเนา
คุณสามารถกําหนดประเภทกระดาษในอุปกรณได

การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา 47



หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทานั้น

วธิกีารกาํหนดประเภทกระดาษสาํหรบัสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา Paper Type (ชนิด

กระดาษ) จะปรากฏ
2. กด  จนกวาจะปรากฏประเภทกระดาษที่เหมาะสม
3. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เริ่มทําสําเนาส)ี

โปรดดูตารางตอไปนี้ เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย กระดาษธรรมดา

HP Bright White Paper กระดาษธรรมดา

HP Premium Plus Photo Paper, Glossy Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper, แบบดําดาน กระดาษภาพถายพรีเมี่ยม

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

HP Premium หรือ Premium Plus Inkjet Transparency Film แผนใส

แผนใสอื่นๆ แผนใส

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา กระดาษธรรมดา

กระดาษมันHagaki Premium photo

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) กระดาษภาพถายพรีเมี่ยม

บท 4
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การเปลีย่นความเร็วในการทาํสาํเนาหรอืคณุภาพของสาํเนา
อปุกรณมีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรบักําหนดความเร็วและคุณภาพในการทํา
สําเนา:

• Best (ดีที่สุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาท่ีดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และขจัดแถบ (เสน) ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดีที่สุด)
จะทําสําเนาไดชากวาคาคุณสมบติัแบบอื่น

• ธรรมดา ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาท่ีแนะนําสําหรับการทํา
สําเนาสวนใหญของคุณ ธรรมดา จะทําสําเนาไดเร็วกวา Best (ดีที่สุด) และ
เปนคาดีฟอลต

• Fast (เร็ว) ทําสําเนาไดเร็วกวาการตั้งคาแบบ ธรรมดา หากตนฉบบัเปนขอ
ความ คุณภาพสําเนาท่ีไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ ธรรมดา แตหากเปน
รูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การตั้งคาแบบ Fast (เร็ว) จะชวย
ประหยัดน้ําหมกึ และชวยยืดอายุการใชงานตลับหมกึพิมพของคุณได

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

การเปลีย่นคุณภาพสาํเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

จดัวางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน ทําสําเนา ใหกด Quality (คุณภาพ) จนกวาสัญญาณไฟการตั้งคา

คุณภาพท่ีเหมาะสมจะสวาง
4. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี

การปรบัขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter
หรอื A4

หากภาพหรือขอความในตนฉบบัพอดีกบัหนากระดาษท้ังหมดโดยไมเหลือขอบ
กระดาษ ใหใช Fit to Page (พอดีกับหนา) หรือ Full Page 91% (เต็มหนา

การเปลี่ยนความเร็วในการทาํสําเนาหรือคณุภาพของสําเนา 49



91%) เพ่ือยอขนาดตนฉบบัและปองกันไมใหมกีารตัดขอความหรือภาพที่อยู
บริเวณขอบกระดาษ

เคลด็ลับ นอกจากนี ้คุณยังสามารถใช Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือ
ขยายรูปภาพขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นที่การพิมพของกระดาษแบบเต็มแผน
ไดดวย หากตองการใชคุณสมบติันี้โดยไมเปล่ียนขนาดของตนฉบับหรือตัด
ขอบ อุปกรณอาจตองเหลือพื้นที่วางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทานั้น

การปรบัขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

จดัวางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน ทําสําเนา ใหกดปุม Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย)
4. กด  จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ
5. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เริ่มทําสําเนาส)ี

การสาํเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
คุณสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% เพ่ือลดขนาดสําเนาเอกสารที่มี
ขนาด legal ใหเปนขนาดที่พอดีกับกระดาษ letter ได

หมายเหตุ เปอรเซน็ตดังกลาวในตัวอยาง Legal > Ltr 72% อาจไมตรงกับ
เปอรเซน็ตที่ปรากฏบนหนาจอ

บท 4
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หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

ในการพิมพเอกสารขนาดทางการลงบนกระดาษจดหมายจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางเอกสารขนาด legal โดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลงในถาดปอนเอกสาร

ใหวางกระดาษลงในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน ทําสําเนา ใหกดปุม Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย)
4. กด  จนกวา Legal > Ltr 72% จะปรากฏ
5. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เร่ิมทําสําเนาส)ี

การปรบัความสวางและความเขมของสําเนา
คุณสามารถใชตัวเลือก สวางขึ้น/เขมขึ้น เพ่ือปรับความคมชัดของสําเนาที่คุณทํา
ข้ึนได

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

การปรบัความเขมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

จดัวางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา สวางขึ้น/เขมขึ้น จะ

ปรากฏ
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4. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี
• กด  เพ่ือทําใหสําเนาเขมข้ึน
• กด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้น

5. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY
Color (เริ่มทําสําเนาส)ี

การเพิม่คณุภาพสวนทีไ่มชดัเจนของสาํเนา
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความที่เปนสีดําใหคมชัดข้ึน หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสีออนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

คุณลักษณะการเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกดีฟอลต ใชการเพิ่ม
คุณภาพ Mixed (ผสม) เพ่ือทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบับสวนใหญคมชัดข้ึน

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทานั้น

การทาํสาํเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันรอยขีดขวนหรือความเสยีหายอื่นๆ กับภาพถายตน
ฉบบั ใหใสภาพถายลงในซองใสกอนที่จะวาง

3. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา Enhancements
(การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  จนกวา Text (ขอความ) จะปรากฏ
5. กด START COPY Black (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ START COPY

Color (เริ่มทําสําเนาส)ี

ถาเกิดเหตุการณใดตอไปนี้ ใหปดการเพิ่มคุณภาพของ Text (ขอความ) โดยการ
เลือก Photo (ภาพถาย) หรือ None (ไมมี)
• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนท่ีเปนสีซึง่มลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
• มเีม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง
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การปรบัสวนทีม่ีสีออนของสําเนาใหคมชดัขึน้
คุณสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนที่อาจกลาย
เปนสีขาวคมชัดข้ึน นอกจากนี ้ทานยังสามารถใชคุณสมบติัการเพิ่มคุณภาพของ
Photo (ภาพถาย) เพ่ือขจัดหรือลดปญหาที่อาจเกดิข้ึนดังตอไปนี้เมื่อทําสําเนา
ดวยคุณสมบติัการเพิ่มคุณภาพของ Text (ขอความ) ไดอีกดวย

• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
• มเีมด็ตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับการทําสําเนาขาวดําบนกระดาษ
ธรรมดาเทาน้ัน

การทาํสาํเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกนิไปจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

เคลด็ลบั เพ่ือปองกันรอยขีดขวนหรือความเสยีหายอื่นๆ กับภาพถายตน
ฉบับ ใหใสภาพถายลงในซองใสกอนที่จะวาง

3. ในสวน ทําสําเนา ใหกด เมนทูาํสาํเนา คางไว จนกวา Enhancements
(การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  จนกวา Photo (ภาพถาย) การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพจะปรากฏ
5. กด START COPY Color (เร่ิมทําสําเนาสี)

การยกเลิกงานทาํสาํเนา
▲ หากตองการหยุดการทําสําเนา ใหกด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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5 การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสารตนฉบบั และสงไปยังปลายทางตางๆ เชน โฟลเดอรบน
เครือขาย หรือโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรได คุณสามารถใชแผงควบคุม
ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และโปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN
หรือ WIA ในเคร่ืองคอมพิวเตอรได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การสแกนตนฉบบั
• การสแกนจากโปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
• การแกไขตนฉบับที่สแกน
• การเปลี่ยนการตั้งคาการสแกน
• การยกเลิกงานสแกน

การสแกนตนฉบับ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุม

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช ซอฟตแวร HP Photosmart เพ่ือ
สแกนภาพ การใชซอฟตแวรนี้ คุณสามารถแกไขรูปภาพท่ีสแกนแลวและ
สรางโปรเจ็กตพิเศษตางๆ ได โดยการใชรูปภาพที่สแกนแลว หากตองการ
ขอมลูเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอร หรือวิธีปรับ ปรับขนาด หมนุ ตัด
และทําใหการสแกนคมชัด โปรดดูหนาจอ วิธีใชซอฟตแวร
HP Photosmart ซึง่มาพรอมกับซอฟตแวรของคุณ

หากตองการใชคุณสมบัติการสแกน อุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณตองเช่ือม
ตอกันและเปดใชงานอยู นอกจากนี้ ยังตองติดต้ังและรันซอฟตแวรของ
เครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรกอนทีจ่ะเริ่มงานสแกน หากตองการตรวจสอบการ
รันซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบติัการ Windows
โปรดดูที่ไอคอนของเครื่องพิมพในซิสเต็มเทรยที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกลกับ
นาฬิกา หากตองการตรวจสอบการรนัในคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS ใหเปด ตัว
จัดการอุปกรณ HP แลวคลิกท่ี Scan Picture (สแกนภาพ) หากมสีแกนเนอรที่
ใชงานได แอพพลิเคชัน HP ScanPro จะเปดข้ึน มฉิะน้ัน ขอความจะปรากฏ
ข้ึนเพ่ือแจงใหทราบวาไมพบสแกนเนอร
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หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเท
รยของ Windows อาจทําใหอุปกรณไมสามารถทํางานสแกนบางอยางได
และจะทําใหขอความแจงขอผิดพลาด No Connection (ไมมีการเชื่อมตอ)
ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ คุณสามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวย
การรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณหรอืเร่ิมการใชงาน ซอฟตแวร
HP Photosmart

สแกนตนฉบบัไปยงัโปรแกรมบนคอมพวิเตอร
หากอุปกรณของคุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบลิ USB ให
ปฏบิัติตามข้ันตอนตอไปน้ี

เมื่อสแกนเสร็จสมบูรณแลว โปรแกรมที่คุณเลือกจะเปดข้ึน และแสดงเอกสารที่
คุณสแกนไว

การสงงานสแกนไปยงัโปรแกรมทีค่อมพิวเตอรจากซอฟตแวรรปูภาพและภาพ
ถายของ HP
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช บนหนาจอ

การสงการสแกนไปยงัโปรแกรมบนคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับลงใน ADF สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การวางตนฉบับ
2. กดปุม Scan Menu (เมนูสแกน) หรือปุม สแกนไปยงั
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลือกโปรแกรมที่ตองการใช (เชน ซอฟตแวรรูปภาพและ

ภาพถายของ HP) จากน้ันจึงกด ตกลง
4. กด START SCAN (เร่ิมสแกน)

การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
อุปกรณสอดคลองกับ TWAIN และ WIA และสามารถทํางานไดกับโปรแกรมที่
สนับสนุนการสแกนที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA เมื่อคุณอยูในโปรแกรม
ที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA คุณสามารถใชงานคุณสมบติัการสแกนและ
สแกนภาพเขาสูโปรแกรมไดโดยตรง

TWAIN รองรับระบบปฏบิัติการ Windows และ Mac OS ทั้งหมด
ในระบบปฏิบัติการ Windows WIA จะไดรับการสนับสนุนการเช่ือมตอโดยตรง
ใน Windows XP และ Windows Vista เทานั้น WIA ไมไดรับการสนับสนุน
ใน Mac OS
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สแกนจากโปรแกรมทีใ่ชไดกบั TWAIN
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับ TWAIN จะมคํีาสั่ง เชน
Acquire (รับขอมลู), File Acquire (รับไฟล), Scan (สแกน), Import
New Object (นําเขาวัตถุใหม), Insert from (แทรกจาก) หรือ Scanner
(สแกนเนอร) หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกันหรือไม หรือไมทราบวา
จะใชคําสั่งใด โปรดดู วิธีใช หรือเอกสารประกอบของโปรแกรมซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN หากตองการขอมลู
เกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนการใชงาน โปรดดู วิธีใช หรือเอกสารประกอบของ
โปรแกรมซอฟตแวร

หมายเหตุ หากคุณเริ่มตนสแกน TWAIN ในระหวางที่กําลังรับโทรสาร ขอ
ความแจงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และการสแกนจะไมถูกดําเนินการ ใหรอ
จนกวาจะรับโทรสารเสรจ็ แลวจึงเริ่มสแกนใหมอีกครั้ง

สแกนจากโปรแกรมทีใ่ชไดกบั WIA
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับ WIA จะมคํีาสั่ง เชน Picture/
From Scanner or Camera (ภาพ/จากสแกนเนอรหรือกลอง) ในเมนู
Insert (แทรก) หรือ File (ไฟล) หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกัน
หรือไม หรือไมทราบวาจะใชคําสั่งใด โปรดดู วิธีใช หรือเอกสารประกอบของ
โปรแกรมซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ WIA หากตองการขอมูลเกี่ยว
กับคําสั่งและขั้นตอนการใชงาน โปรดดู วิธีใช หรอืเอกสารประกอบของ
โปรแกรมซอฟตแวร

การแกไขตนฉบับทีส่แกน
คุณสามารถแกไขภาพท่ีสแกนไดโดยใช ซอฟตแวร HP Photosmart นอกจาก
นี้ ยังสามารถแกไขเอกสารที่สแกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร (Optical
Character Recognition - OCR)

แกไขภาพถายทีส่แกนหรอืภาพกราฟก
คุณสามารถแกไขภาพถายที่สแกนหรือภาพกราฟกไดโดยใช ซอฟตแวร
HP Photosmart ใชซอฟตแวรน้ีเพ่ือปรับความสวาง ความเปรียบตางของสี
เฉดส ีและอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหมุนภาพไดโดยใช ซอฟตแวร
HP Photosmart
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart ที่หนาจอ
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แกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจาํตวัอกัษร (OCR)
คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR เพ่ือนําเขาขอความที่สแกนเขาในโปรแกรม
ประมวลผลคําที่คุณตองการใชเพ่ือแกไขได ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถแกไขโทร
สาร จดหมาย เอกสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมายได

คุณสามารถระบุโปรแกรมประมวลผลคําที่คุณตองการใชในการแกไขได หาก
ไอคอนประมวลผลคําไมปรากฏขึ้นหรือไมทํางาน แสดงวาคุณอาจไมไดติดต้ัง
ซอฟตแวรประมวลผลคําในคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรสแกนเนอรไมรูจัก
โปรแกรมในระหวางการติดต้ัง หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสรางการเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมประมวลผลคํา โปรดดู วิธีใช บนหนาจอของซอฟตแวรรูปภาพ
และภาพถายของ HP
ซอฟตแวร OCR ไมสนับสนุนการสแกนขอความสี ขอความสีจะถูกแปลงเปน
ขาว-ดํา กอนสงไปยัง OCR ดังน้ัน ขอความทั้งหมดในเอกสารที่ไดออกมาขั้นสุด
ทายจะอยูในรูปขาว-ดํา ไมวาสีตนฉบับจะเปนอยางไร

เนื่องจากความซบัซอนของโปรแกรมประมวลผลคําบางโปรแกรม และการตอบ
สนองของโปรแกรมเหลาน้ันกับอุปกรณ ในบางครั้ง จึงควรสงงานสแกนไปยัง
Wordpad (โปรแกรมเสริมของ Windows) แลวจึงตัดและวางขอความลงใน
โปรแกรมประมวลผลคําที่ตองการใช

การเปลีย่นการตั้งคาการสแกน

การเปลีย่นการตัง้คาการสแกน
• ตวัจดัการอปุกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว

จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมลูและการ
ต้ังคา) แลวเลือก Scan Preferences (ลักษณะงานสแกนท่ีตองการ) จาก
เมนูดรอปดาวน

• Windows: เปดซอฟตแวรของอุปกรณ เลือก Settings (การตั้งคา) แลว
เลือก Scan Settings and Preferences (การตั้งคาการสแกนและ
ลักษณะงานสแกนท่ีตองการ) แลวเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

การยกเลกิงานสแกน
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม
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6 โทรสาร
คุณสามารถใชอุปกรณนี้เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีได คุณสามารถ
จดัตารางเวลาการสงโทรสารในภายหลังและสามารถตั้งคารายการโทรดวนเพื่อ
สงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย จากแผงควบคุม
คุณยังสามารถตั้งคาตัวเลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัด
ระหวางความสวาง/ความเขมของโทรสารที่คุณสงได

หากอุปกรณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง คุณสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพ
และภาพถายของ HP เพ่ือทําข้ันตอนการสงโทรสารที่ไมสามารถใชงานไดจาก
แผงควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถาย
ของ HP

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาอุปกรณ
สําหรับโทรสารอยางถูกตอง คุณอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทําการติดต้ังเบือ้งตน
แลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ คุณสามารถตรวจ
สอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยการรันการทดสอบการติดต้ังโทร
สารจากแผงควบคุม เพ่ือดําเนินการทดสอบโทรสาร กด Setup (ต้ังคา)
เลือก Tools (เครื่องมอื) เลือก Run fax test (รันการทดสอบโทรสาร) จาก
นั้น กด OK (ตกลง)

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
• การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
• การใชรายงาน
• การยกเลิกการรับและสงโทรสาร

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดจาก
แผงควบคุม คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่เช่ือมตออยู ซึ่ง
ชวยใหคุณสามารถพูดสายกับผูรับกอนที่จะสงโทรสารได
• การสงโทรสารเบื้องตน
• การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพท
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• การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ
• การสงโทรสารจากหนวยความจํา
• การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
• การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
• การสงโทรสารตนฉบบัที่เปนสีหรือภาพถาย
• การเปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา สวางขึ้น/เขมข้ึน
• การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

การสงโทรสารเบือ้งตน
คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุม

หมายเหตุ หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมือ่สงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบติัการยนืยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

เคลด็ลับ นอกจากนี ้คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ ซึง่จะชวยใหสามารถควบคุมความเร็วในการโทรได
คุณลักษณะเหลานี้มีประโยชนมากเมื่อคุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระ
คาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร

การสงโทรสารเบีอ้งตนจากแผงควบคุม
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางตนฉบับ
2. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขโทร

ดวนแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวน หรือกด โทรซ้าํ/หยดุชั่ว
คราว เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขลาสุดที่มีการโทร

เคลด็ลบั หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด
โทรซ้าํ/หยดุชั่วคราว หรือกดปุม สญัลกัษณ (*) คางไวจนกวาจะมเีครื่อง
หมายยติภงัค (-) ปรากฏที่หนาจอ

3. กด เริม่โทรสารขาวดาํ
หากอปุกรณตรวจพบวามตีนฉบบัอยูในตวัปอนเอกสารอัตโนมตัิ อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบบันั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

เคลด็ลบั ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่คุณใช คุณ
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศพัท
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่คุณจะสงโทรสาร คุณลักษณะนี้มปีระโยชนในกรณีที่คุณตองการแจงใหผู
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รับทราบวาคุณกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปนหูฟง
โทรศัพท ซึง่จะชวยใหใชบตัรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเคร่ืองโทรสารจัดการ ข้ึนอยูกับวาผูรับต้ังคา
เคร่ืองโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับ
กอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรง
ถึงเครื่องโทรสารเมือ่ไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องรับโทรสาร

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะโทรสารขาวดําเทานั้น

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับใน

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
2. กดหมายเลขที่ปุมกดของโทรศัพทที่ตอกับอุปกรณ

หมายเหตุ อยาใชปุมกดที่แผงควบคุมของอุปกรณเมื่อทําการสงโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองใชปุมกดที่อยูโทรศัพทเพ่ือกดหมายเลขของผูรับ

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องรับโทรสาร ใหทําตามขั้นตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริม่โทรสารขาวดาํ หรือ เริม่โทรสารสี

หมายเหตุ เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก Send Fax (สงโทรสาร) แลว
จึงกด เริม่โทรสารขาวดํา หรือ เริม่โทรสารส ีอีกครั้ง

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม เริม่ ท่ีโทรสารของ
ผูรับเมือ่ไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายใน
ชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศพัทดวยการใชโทรศัพททีเ่ชื่อมตอไว
1. วางตนฉบบัโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไปตรง

กลางถาดปอนกระดาษ
2. ยกหูโทรศัพทที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One แลวกดหมายเลขโทรศัพทโดย

ใชคียแพดบนแผงควบคุม
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3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเครื่องโทรสารรับสายนี้ คุณจะไดยินสัญญาณโทร
สารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ใหทําตามขั้นตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริม่โทรสารขาวดํา หรือ เริม่โทรสารสี

หมายเหตุ เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax (สงโทร
สาร) และกด เริม่โทรสารขาวดาํ หรือ เริม่โทรสารส ีอีกครั้ง

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมือ่ไดยินสญัญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึง่คุณสามารถวางสายใน
ชวงน้ีได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ
การโทรโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอจะชวยใหคุณสามารถกดหมายเลข
บนแผงควบคุมเหมือนกับการโทรศัพทปกติ เมื่อสงโทรสารโดยการโทรโดยการ
กดปุมบนหนาจอ คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียงโทรศัพท หรือเสียง
อื่นๆ จากลําโพงของอุปกรณ ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถตอบสนองไดทันทีในขณะ
ที่กดปุม รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

เคลด็ลับ หากคุณไมปอนรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที อุปกรณอาจ
เริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป และทําใหบริการบตัรโทรศัพทไมจดจํา
รหัส PIN ในกรณีนี้ คุณสามารถสรางรายการโทรดวนเพื่อบันทึกรหัส PIN
ของบตัรโทรศัพทของคุณได

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มเิชนนั้นคุณจะไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทรสาร

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะโทรสารขาวดําเทาน้ัน

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปอนตนฉบับใน

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
2. กด เริม่โทรสารขาวดาํ หรือ เริม่โทรสารสี

หากเครื่องพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ คุณจะไดยิน
สัญญาณการโทร
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3. เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุม
กดบนแผงควบคุม

4. ปฏบิติัตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

เคลด็ลบั ถาคุณใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมรีหัส PIN ของบตัร
บันทึกไวเปนหมายเลขลัดอยูแลว เมือ่เครื่องใหคุณใสรหัส PIN ใหกด
โทรดวน หรือปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเพื่อเลือกหมายเลขรหัส
PIN ที่คุณบันทึกไว

โทรสารของคุณจะถูกสงเมื่อเคร่ืองโทรสารที่รับตอบรับ

การสงโทรสารจากหนวยความจาํ 
คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดําลงในหนวยความจําแลวสงโทรสารจากหนวย
ความจําได คุณสมบติันี้จะมปีระโยชนหากหมายเลขโทรสารทีคุ่ณพยายามติดตอ
ไมวางหรือไมสามารถติดตอไดช่ัวคราว อุปกรณจะสแกนตนฉบบัลงในหนวย
ความจําและสงตนฉบับทันทีที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องรับโทรสาร หลังจาก
อปุกรณสแกนหนาลงในหนวยความจํา คุณสามารถเอาตนฉบับออกจากถาดปอน
ตนฉบบัไดทันที

หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารขาวดําจากหนวยความจําได

วธิีการสงโทรสารจากหนวยความจาํ
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร

วิธีการแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขลัด

แบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้าํ/หยดุชัว่คราว เพ่ือโทร
ซ้ําหมายเลขลาสุดที่มกีารโทร

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทร
สาร) จะปรากฏ

5. กด  จนกวา Scan & Fax (สแกนโทรสาร) จะปรากฏ แลวกด ตกลง
6. กด เริม่โทรสารขาวดาํ

เครื่องจะสแกนตนฉบบัมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสารออกไป
เมื่อเครื่องรับโทรสารปลายทางพรอม

การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลงั
คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดําภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไปได ซึง่จะ
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
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โทรศัพทวางหรือเมื่อมอีัตราคาโทรถูกลง เครื่องจะสงโทรสารของคุณโดย
อัตโนมติัเมือ่ถึงเวลาที่กําหนดไว

คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารหนึ่งหมายเลขตอหนึ่งคร้ังเทานั้น อยางไรก็ตาม
คุณสามารถสงโทรสารไดตามปกติ ขณะที่ต้ังเวลาสงโทรสารไว

หมายเหตุ คุณสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดําเนื่องจากขอจํากัดของ
หนวยความจํา

วธิกีารตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทร

สาร) จะปรากฏ
3. กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) จะปรากฏ แลวกด

ตกลง
4. ปอนเวลาท่ีตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากน้ันกด ตกลง หากเครื่องแจง

เตือน ใหกด 1สําหรับAM หรือ 2 สําหรับ PM
5. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขลัด

แบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้าํ/หยดุชั่วคราว เพ่ือโทร
ซ้ําหมายเลขลาสุดที่มีการโทร

6. กด เริม่โทรสารขาวดาํ
อปุกรณจะสแกนเอกสารทุกหนาและเวลาสงท่ีถูกกําหนดไวจะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล โทรสารจะไดรับการสงเมือ่ถึงเวลาที่กําหนดไว

วธิกีารยกเลกิการกาํหนดเวลาสงโทรสาร
1. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทร

สาร) จะปรากฏ
2. กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) จะปรากฏ แลวกด

ตกลง
หากมโีทรสารท่ีกําหนดเวลาสงไวแลว การแจงเตือน ยกเลกิ จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

3. กด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่ต้ังเวลาสงไวไดดวยการกด ยก
เลกิ บนแผงควบคุมเมื่อเวลาที่กําหนดไวปรากฏบนจอแสดงผล

บท 6

64 โทรสาร



การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคน
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• สงโทรสารไปยังผูรับหลายคนจากแผงควบคุม
• สงโทรสารใหผูรับหลายคนจากซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac

OS)

สงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคนจากแผงควบคุม

คุณสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดโดยไมตองตั้งคาการโทรดวนแบบ
กลุมกอน

หมายเหตุ รายการผูรับท่ีคุณกําหนดเพื่อสงโทรสารนี้จะไมมีการบนัทึกไว
และใชงานไดกับการสงโทรสารแบบขาวดําเทาน้ัน หากคุณตองการสงโทร
สารอื่นๆ ไปยังรายการผูรับเดียวกัน คุณควรสรางรายการโทรดวนแบบกลุม
ข้ึน หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ต้ังหมายเลขโทรสารใหเปนรายการ
โทรดวนแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม

การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคนโดยไมใชกลุมหมายเลขโทรดวน
1. กด เมนโูทรสาร แลวเลือก Broadcast Fax (สงโทรสารไปยังผูรับหลาย

คน)
2. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด หรือใชปุมลกูศรเพื่อเขาใชงานรายการ

โทรดวน

หมายเหตุ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารไดถึง 20 หมายเลข

3. กด เริม่โทรสารขาวดาํ
4. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหวางตนฉบับโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนและใหสวน

หัวของกระดาษเขาไปตรงกลางของถาดปอนตนฉบบั หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

5. กด เริม่โทรสารขาวดาํ อีกครั้ง
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คุณสามารถสงโทรสารไปยังผูรบัหลายคนไดในคร้ังเดียวโดยการจัดกลุมรายการ
หมายเลขโทรดวนเปนรายการหมายเลขโทรดวนแบบกลุม

การสงโทรสารไปยังผูรบัหลายคนโดยใชกลุมหมายเลขโทรดวน
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง
2. กด โทรดวน คางไวจนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ

เคลด็ลบั ถาคุณเลือ่นดูรายการหมายเลขลัดโดยกด  หรือ  หรือคุณ
สามารถเลือกรายการหมายเลขลดัโดยใสรหัสหมายเลขลัดโดยใชปุมตัว
เลขบนแผงควบคุม

3. กด เริม่โทรสารขาวดาํ
หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนตนฉบบัอัตโนมติั เครื่องจะสง
เอกสารไปยังแตละหมายเลขในกลุมหมายเลขโทรดวน

หมายเหตุ คุณสามารถใชกลุมหมายเลขโทรดวนเพื่อสงโทรสารแบบขาว
ดําไดเทาน้ัน เนื่องจากขอจํากัดของหนวยความจํา อุปกรณจะสแกนโทร
สารลงในหนวยความจํา จากนั้นจึงหมนุหมายเลขแรก เมื่อมกีารเชื่อมตอ
เครื่องจะสงโทรสารและหมุนหมายเลขถัดไป ถาหมายเลขไมวางหรือไม
มสีัญญาณตอบรับ อุปกรณจะทํางานตามคาสําหรับ Busy Redial (โทร
ซ้ําเมือ่สายไมวาง) และ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไมมผูีรับ
สาย) ถาไมไดทําการเช่ือมตอ เครื่องจะหมนุหมายเลขถัดไป และจะสราง
รายงานขอผิดพลาดใหคุณ

สงโทรสารใหผูรบัหลายคนจากซอฟตแวร HP Photosmart Studio (Mac
OS)

การสงโทรสารใหผูรบัหลายคนจากซอฟตแวร
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง
2. เลือก HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จากใน Dock

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
3. ในปอปอัพเมนู Devices (อุปกรณ) เลือก HP All-in-One จากนั้นให

ดับเบิลคลิกที่ Send Fax (สงโทรสาร)
กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น

4. ในเมนูปอปอัพ Printer (เคร่ืองพิมพ) ใหเลือก HP All-in-One (โทรสาร)
5. จากเมนูปอปอัพ ใหเลือก Fax Recipients (ช่ือผูรับโทรสาร)
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6. ใสขอมลูผูรับ จากนั้นคลิก Add to Recipients (เพ่ิมผูรับ)

หมายเหตุ คุณยังสามารถเพิ่มผูรับจาก Phone Book (สมดุโทรศัพท)
หรือจาก Address Book (สมดุที่อยู) การเลือกผูรับจาก Address
Book (สมุดที่อยู) คลิก Open Address Book (เปดสมุดที่อยู) แลว
ลากและปลอยผูรับในพื้นที ่Fax Recipients (ช่ือผูรับโทรสาร)

7. ใสผูรับรายตอไป โดยคลิก Add to Recipients (เพ่ิมผูรับ) ทีละช่ือ จน
กระทั่งช่ือผูรับที่เลือกไวทั้งหมดอยูใน Recipient List (รายชื่อผูรับ)

8. คลิก Send Fax Now (สงโทรสารเดี๋ยวนี้)

การสงโทรสารตนฉบบัทีเ่ปนสหีรอืภาพถาย
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

คุณสามารถสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถายไดจากอุปกรณ หากเครื่อง
ของคุณระบุวาเครื่องโทรสารของผูรบัรองรับไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทาน้ัน
เครื่องจะสงโทรสารเปนสีขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตนฉบับสสีําหรับการสงโทรสารที่เปนสี

วธิีการสงโทรสารตนฉบบัสีหรอืภาพถายจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร

การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขลัด

แบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้าํ/หยดุชัว่คราว เพ่ือโทร
ซ้ําหมายเลขลาสุดที่มกีารโทร

4. กด เริม่โทรสารสี
หากอุปกรณตรวจพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมติั อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบบันั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

หมายเหตุ หากเคร่ืองโทรสารของผูรับรองรับเฉพาะโทรสารขาวดํา
เคร่ือง HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสีขาวดําโดยอัตโนมติั ขอความ
จะปรากฏข้ึนหลังจากสงโทรสาร โดยระบวุาสงโทรสารเปนแบบขาวดํา
กด ตกลง เพ่ือลบขอความ

การเปลีย่นความละเอยีดโทรสารและคา สวางขึน้/เขมขึน้ 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Resolution (ความละเอียด) และ สวางขึ้น/เขม
ขึน้ สําหรับเอกสารที่คุณจะสงโทรสารได
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หมายเหตุ คาเหลานี้ไมมผีลตอคาการทําสําเนา ความละเอียดและความสวาง/
ความเขมของสําเนาจะถูกต้ังคาแยกจากความละเอียดและความสวาง/ความ
เขมของโทรสาร นอกจากนี้ คาที่เปลี่ยนจากแผงควบคุมจะไมมีผลตอโทรสาร
ที่สงจากคอมพิวเตอรของคุณ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร
• การเปลี่ยนการตั้งคา สวางขึ้น/เขมข้ึน
• การตั้งคาดีฟอลตใหม

การเปลีย่นคาความละเอยีดของโทรสาร

การตั้งคา Resolution (ความละเอียด) จะมผีลตอความเร็วในการสงโทรสาร
และคุณภาพของเอกสารขาวดําที่สงมา หากเครื่องรับโทรสารไมรองรับความ
ละเอียดท่ีคุณเลือก HP All-in-One จะสงโทรสารดวยความละเอียดสูงสุดที่
เครื่องรับโทรสารรองรับได

หมายเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนคาความละเอียดเฉพาะของโทรสารทีจ่ะสงเปน
สีขาวดําเทาน้ัน อุปกรณจะสงโทรสารสีเมือ่ใชความละเอียด Fine (ละเอียด)

คาความละเอียดตอไปนี้ใชไดกับการสงโทรสาร Fine (ละเอียด), Very Fine
(ดีมาก), Photo (ภาพถาย) และ Standard (มาตรฐาน)

• Fine (ละเอียด): ใหขอความมคุีณภาพสูงเหมาะสําหรับการสงโทรสาร
เอกสารสวนใหญ ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต เมือ่สงโทรสารที่เปนสี อุปกรณ
จะใชการตั้งคา Fine (ละเอียด)

• Very Fine (ดีมาก) ใหคุณภาพในการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมือ่คุณสงโทรสาร
เอกสารที่มคีวามละเอียดสูงมาก หากคุณเลือก Very Fine (ดีมาก) การสง
โทรสารจะใชเวลานานขึ้น และคุณสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทา
น้ันเมือ่ใชคาความละเอียดนี้ ถาคุณสงโทรสารที่เปนสี โทรสารจะถูกสงโดย
ใชความละเอียด Fine (ละเอียด) แทน

• Photo (ภาพถาย) ใหคุณภาพการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อสงภาพถายขาวดํา
หากคุณเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น เมือ่ภาพ
ถายที่จะสงโทรสารเปนขาวดํา HP ขอแนะนําใหคุณเลือก Photo (ภาพ
ถาย)

• Standard (มาตรฐาน) จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได แตโทรสารมคุีณภาพต่ําท่ีสุด

เมื่อคุณออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปสูคาดีฟอลต เวนเสียแตวาคุณจะ
ต้ังคาการเปลี่ยนแปลงของคุณไวเปนคาดีฟอลต
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การเปลีย่นคาความละเอยีดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน
2. ในสวนโทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร

การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขโทร

ดวนแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขโทรดวนน้ัน หรือกด โทรซ้าํ/
หยุดชัว่คราว เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา Resolution (ความ
ละเอียด) จะปรากฏ

5. กด  เพ่ือเลอืกคาความละเอียด แลวกด ตกลง
6. กด เริม่โทรสารขาวดาํ

หากอุปกรณตรวจพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมติั อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบบันั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

การเปลีย่นการตั้งคา สวางขึน้/เขมขึน้ 

คุณสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบบั
คุณสมบัตินี้มปีระโยชนหากคุณกําลังโทรสารเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ คุณสามารถทําใหตนฉบบัเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด

หมายเหตุ การตั้งคาของ สวางขึ้น/เขมขึ้น จะใชไดกับโทรสารที่เปนขาวดํา
เทานั้น ไมสามารถใชไดกับโทรสารที่เปนสี

เมื่อคุณออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปเปนคาดีฟอลต เวนเสียแตวาคุณ
จะต้ังคาการเปลี่ยนแปลงของคุณไวเปนคาดีฟอลต

วธิีการเปลีย่นการตัง้คา สวางขึน้/เขมขึ้น จากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร

การแจงเตือน Enter Number (ใสหมายเลข) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด โทรดวน หรือปุมหมายเลขลัด

แบบสัมผัสโทรดวนเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทรซ้าํ/หยดุ
ชัว่คราว เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา สวางขึน้/เขมขึน้ จะ
ปรากฏ
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5. กด  เพ่ือเพิ่มความสวางของโทรสารหรือกด  เพ่ือเพิ่มความเขมของโทร
สารแลวจึงกด ตกลง
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อคุณกดปุมลูกศร

6. กด เริม่โทรสารขาวดาํ
หากอุปกรณตรวจพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบบันั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

การตัง้คาดฟีอลตใหม

คุณสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของ Resolution (ความละเอียด) และ สวางขึน้/
เขมขึน้ โดยใชแผงควบคุมได

วธิกีารตั้งคาดีฟอลตใหมโดยใชแผงควบคุม
1. เปล่ียนคา Resolution (ความละเอียด) และ สวางขึน้/เขมขึน้
2. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา Set New Defaults

(กําหนดคาดีฟอลตใหม) จะปรากฏ
3. กด  จนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ แลวกด ตกลง

การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผดิพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ปองกันการสูญ
หายของขอมูลอันเกิดจากขอขัดของของสายโทรศัพทโดยโหมดดังกลาวจะตรวจ
หาขอผิดพลาดที่เกดิข้ึนระหวางการสงและจะสงสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีกคร้ัง
โดยอัตโนมัติ หากเปนสายโทรศัพทที่มคุีณภาพดีก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท
และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปนสายโทรศัพทท่ีคุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสง
ขอมูลจะมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน คาดีฟอลตจะกําหนดเปน On (เปด) ใหปด ECM
หากทําใหคุณเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และคุณยอมรับคุณภาพการรับสงที่
ดอยกวาได

กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM
• จะมผีลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง
• Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกต้ังคาเปน Medium (ปานกลาง)

โดยอัตโนมัติ
• คุณจะไมสามารถรับสงโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป
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การเปลีย่นการตั้งคา ECM โดยคาํสัง่จากแผงควบคุม
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 5 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

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

การรบัโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัติหรอืรับดวยตนเองได หากคุณปดตัวเลือก
ตอบรบัอตัโนมตัิ คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หากคุณเปดตัวเลือก ตอบรบั
อตัโนมตัิ (คาเร่ิมตน) อปุกรณจะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
หลังจากครบจํานวนเสียงเรียกเขาที่กําหนดโดยการตั้งคา Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา) (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่กําหนดเปน
คาเริ่มตนคือหาครั้ง)

หากคุณรับโทรสารขนาด legal และอุปกรณไมไดต้ังขนาดกระดาษเปน legal
ในขณะนั้น เครื่องจะยอขนาดโทรสารจนพอดีกับกระดาษที่ปอนไว หากคุณไม
ไดเปดใชคุณสมบัติ Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)
อุปกรณจะพิมพโทรสารเปนสองหนา

หมายเหตุ HP Officejet J3500 สามารถรับไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทา
นั้น

• การรับโทรสารดวยตนเอง
• การตั้งคาการรับโทรสารสํารอง
• การพิมพโทรสารที่ไดรับจากหนวยความจําซ้ํา
• การขอรับโทรสาร
• การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
• การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
• การตั้งการยอขนาดอัตโนมติัสําหรับโทรสารที่เขามา
• การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การรบัโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะท่ีคุณยังคงคุยอยู ซึง่เปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

การรับโทรสาร 71



หมายเหตุ คุณสามารถรับโทรศัพทเพ่ือพูดคุยหรือฟงสัญญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:

• ตอสายตรงเขากับอุปกรณ (ท่ีพอรต 2-EXT)
• ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณโดยตรง

หมายเหตุ HP Officejet J3500 สามารถรับไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทา
นั้น

วธิกีารรบัสงโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานอุปกรณแลว และมีกระดาษปอนอยูในถาด

ปอนกระดาษ
2. นําตนฉบบัออกจากถาดปอนตนฉบบั
3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขที่มีคามากๆ เพ่ือให

คุณสามารถรับสายเรียกเขากอนอุปกรณจะรับสาย หรือปดการตั้งคา ตอบรับ
อตัโนมตัิ เพ่ือใหอุปกรณไมรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ

4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด เริม่ บนเคร่ืองโทรสาร
5. เมือ่ไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องทีส่งโทรสารเขามา กรุณาปฏิบติัดังน้ี

a. กด เริม่โทรสารขาวดาํ หรือ เริม่โทรสารส ีบนแผงควบคุม
b. เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหเลือก Fax Receive (รับโทรสาร)
c. หลังจากอุปกรณเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือ

สายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางรับ-สงโทรสาร

การตัง้คาการรบัโทรสารสาํรอง
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บเฉพาะโทรสาร
ที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไวเลย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ลักษณะท่ีตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย
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โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ตอไปน้ีสามารถใช
งานได

On (เปด) คาเร่ิมตน เมื่อตั้งคา Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปน On (เปด)
อุปกรณจะเก็บโทรสารทัง้หมดทีไ่ดรับไวในหนวยความจํา ซึง่คุณจะสามารถสั่งพมิพโทร
สารลาสดุที่บนัทึกไวในหนวยความจําไดไมเกนิ 8 ชุด

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจํานอยลง อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหม
ทบัขอมูลโทรสารที่เกาทีสุ่ดซึ่งพิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเต็มเนื่องจากยงัไมไดสั่ง
พิมพโทรสาร อปุกรณจะหยดุรับสายโทรสารทีเ่ขามา

หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารทีม่ีขนาดใหญเกนิไป เชน ภาพสีที่มีรายละเอียดมาก อาจ
ไมมีการเกบ็บันทึกในหนวยความจําเน่ืองจากขอจํากดัของหนวยความจํา

On Error Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกดิขอขัด
ของ)

ทําใหอุปกรณเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเมือ่เกิดขอขัดของ ซึ่งทําใหอุปกรณไม
สามารถพิมพโทรสารนั้นได (เชน หากกระดาษหมด) อุปกรณจะเก็บโทรสารที่เขามาไว
เร่ือยๆ ตราบเทาที่ยงัมีพื้นที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะหยดุ
รับโทรสารที่เขามา) เมื่อแกไขขอขัดของแลว โทรสารทีเ่ก็บไวในหนวยความจําจะถกูพิมพ
ออกมาโดยอัตโนมัติ และโทรสารนั้นจะถกูลบออกจากหนวยความจํา

Off (ปด) โทรสารจะไมถูกเก็บบันทกึไวในหนวยความจําเลย เชน คณุอาจตองการปด Backup Fax
Reception (การรับโทรสารสํารอง) เพื่อความปลอดภัย หากเกิดขอขัดของทีท่ําให
อุปกรณพิมพโทรสารไมได (เชน กระดาษหมด) อปุกรณจะหยดุรับโทรสารที่สงเขามา

หมายเหตุ หากเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) และคุณปดอุปกรณ โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูก
ลบท้ิง รวมทั้งโทรสารท่ียังไมไดพิมพ ซึง่อาจถูกสงมาถึงคุณในขณะที่อุปกรณ
กําลังเกิดขอขัดของ คุณตองติดตอขอใหผูสงทําการสงโทรสารน้ันมาใหใหม
อีกครั้ง หากตองการดูรายการโทรสารที่ไดรับ ใหสั่งพิมพ Fax Log (ไฟล
บันทึกการสงโทรสาร)Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไมถูกลบเมือ่
ปดอุปกรณ

วธิีต้ังการรบัโทรสารสํารองจากแผงควบคมุ
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. เลือก Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก

Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
3. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมือ่เกิด

ขอขัดของ) หรือ Off (ปด)
4. กด ตกลง

การพมิพโทรสารทีไ่ดรบัจากหนวยความจาํซ้าํ
หากคุณต้ังคาโหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปน
On (เปด) โทรสารที่ไดรบัจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ไมวาอุปกรณจะเกิดขอ
ขัดของหรือไมก็ตาม
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หมายเหตุ หลังจากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ได
รับเขามาใหมทับขอมลูโทรสารที่เกาท่ีสุดที่พิมพออกมาแลว หากโทรสารที่
บนัทึกไวทั้งหมดยังไมถูกพิมพออกมา อุปกรณจะไมรับสายโทรสารเพิ่มจน
กวาคุณจะพิมพหรือลบโทรสารจากหนวยความจํา คุณอาจตองการลบโทรสาร
ในหนวยความจําเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนสวนบคุคล

คุณสามารถพิมพซ้ําโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดไดถึงแปดแผนหากยังคงบันทึก
อยูในหนวยความจํา ข้ึนอยูกับขนาดของโทรสารในหนวยความจํา ยกตัวอยาง
เชน คุณอาจตองการพิมพโทรสารซ้ําหากทําสําเนาของเอกสารลาสุดหาย

การพมิพโทรสารจากหนวยความจําซ้าํโดยใชแผงควบคุม
1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. เลือก Tools (เคร่ืองมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in Memory (พิมพ

โทรสารในหนวยความจําซ้าํ)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด ยกเลกิ

การลบโทรสารทัง้หมดในหนวยความจาํจากแผงควบคุม
▲ ปดเครื่องโดยการกดปุม เปด/ปด

โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่คุณ
ปดเครื่อง

การขอรบัโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเคร่ือง HP All-in-One แจงใหเครื่องโทรสารอีก
เครื่องหนึ่งสงโทรสารลําดับถัดไป เมื่อคุณใชคุณลักษณะ Poll to Receive (รับ
โทรสาร) HP All-in-One จะติดตอเครื่องโทรสารที่กําหนดและขอใหสงโทรสาร
มา เครื่องโทรสารที่กําหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับโทรสารและมีโทรสารที่พรอม
สงแลว

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับโทรสาร รหัส
ผานการขอรับโทรสารเปนคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยซึ่งเครื่องรับ
โทรสารจําเปนตองใชรหัสผานกับอุปกรณท่ีขอรับโทรสาร ตรวจสอบใหแนใจ
วาอุปกรณที่คุณกําลังจะขอรับโทรสารไมมกีารตั้งรหัสผานเอาไว (หรือไดเคย
เปลี่ยนรหัสผานที่เปนดีฟอลต) มฉิะนั้นเคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถ
รับโทรสารได
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หมายเหตุ HP Officejet J3500 สามารถรับไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทา
นั้น

การตั้งคาขอรบัโทรสารจากแผงควบคุม
1. ในสวน โทรสาร ใหกด เมนโูทรสาร คางไว จนกวา How to Fax (วิธีสงโทร

สาร) จะปรากฏ
2. กด  จนกวา Poll to Receive (รับโทรสาร) จะปรากฏ แลวกด ตกลง
3. ใสหมายเลขโทรสารของเครื่องที่ตองการติดตอ
4. กด เริม่โทรสารขาวดาํ หรือ เริม่โทรสารสี

หมายเหตุ หากคุณกด เริม่โทรสารส ีแตผูสงสงโทรสารเปนสีขาวดํา
อุปกรณจะพิมพโทรสารเปนสีขาวดํา

การสงตอโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งคาใหอุปกรณสงตอโทรสารของคุณไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได
โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอเปนแบบขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการโอนโทรสาร
ไปนั้นเปนสายโทรสารที่สามารถใชงานได สงโทรสารสําหรับทดสอบเพ่ือใหแน
ใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่คุณโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคมุ
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. เลือก Advance Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก Fax

Forwarding Black Only (สงตอโทรสารขาวดําเทาน้ัน)
3. กดปุมลูกศรขวาจนกระทั่ง On-Forward (เปดการสงตอ) หรือ On-Print

& Forward (เปดการพิมพและสงตอ)จะปรากฏขึ้น จากนั้นกด ตกลง
• หากคุณตองการสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่นโดยไมพิมพสําเนา

สํารองที่อยูในอุปกรณ ใหเลือก On-Forward (เปดการสงตอ)

หมายเหตุ หากอุปกรณไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทร
สารท่ีกําหนดไวได (ตัวอยางเชน หากเครื่องโทรสารไมไดเปดอยู)
อุปกรณจะพิมพโทรสารออกมา หากคุณต้ังคาใหอุปกรณพิมพ
รายงานขอผิดพลาดของโทรสารที่ไดรับ อุปกรณจะพิมพรายงานขอ
ผิดพลาดออกมาดวย

• เลือก On-Print & Forward (เปดการพิมพและสงตอ) เพ่ือพิมพ
สําเนาสํารองของโทรสารที่ไดรับขณะสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
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4. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สง
ตอ

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
6. กด ตกลง

Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลของแผง
ควบคุม
หากอุปกรณไมไดรับกระแสไฟเมื่อต้ังคา Fax Forwarding (การโอนโทร
สาร) อุปกรณจะบันทึกการตั้งคา Fax Forwarding (การโอนโทรสาร)
และหมายเลขโทรศัพทไว เมือ่อุปกรณไดรับกระแสไฟแลว การตั้งคา Fax
Forwarding (การโอนโทรสาร) จะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลกิการสงตอโทรสารไดดวยการกด ยกเลกิ
บนแผงควบคุมเมื่อขอความ Fax Forwarding (การโอนโทรสาร)
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หรือคุณอาจเลือก Off (ปด) จากเมนู Fax
Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดําเทานั้น)

การตัง้ขนาดกระดาษสาํหรบัรบัโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับโทรสารขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษทีใ่สไวในถาดปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจะ
ไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมขีอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดง
ผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม ตกลง เพ่ือพิมพ
โทรสาร

วธิกีารกาํหนดขนาดกระดาษสาํหรบัโทรสารทีไ่ดรบัจากแผงควบคุม
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 4 จากนั้นกด 4

ซึง่จะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก Fax
Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด ตกลง

การตัง้การยอขนาดอตัโนมตัสิาํหรบัโทรสารทีเ่ขามา
การตั้งคา Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะกําหนดการทํา
งานของเครื่อง HP All-in-One เมื่อไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญกวาขนาด
กระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไว การตั้งคาน้ีจะถูกใชงานเปนคาดีฟอลต ดังนั้นภาพของ
โทรสารที่เขามาจะถูกลดขนาดใหพอดีกับหนึ่งหนาหากเปนไปได หากไมใชคุณ
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ลักษณะนี้ ขอมูลที่เกินหนึ่งหนาจะถูกพิมพออกมาในหนาที่สอง Automatic
Reduction (การยอขนาดอัตโนมติั) มปีระโยชนเมื่อคุณรับโทรสารที่ใช
กระดาษขนาด legal แตใสกระดาษขนาด letter ไวในถาดรับเอกสารเขา

วธิีการตัง้คายอขนาดอตัโนมตัจิากแผงควบคุม
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 5 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวเลือก
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

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

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
หากคุณสมคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ คุณสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กําหนดได เพ่ือใหอุปกรณไมพิมพโทร
สารที่ไดรับจากหมายเลขดังกลาว เมื่อมสีายโทรสารเขามา อุปกรณจะเทียบหมาย
เลขนั้นกับรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพ่ือกําหนดวาสายนั้นจะถูก
บล็อกหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่
ถูกบล็อก จะไมมีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่
คุณสามารถบล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)

หมายเหตุ ไมรองรับคุณลักษณะนี้ในทุกประเทศ/พ้ืนที่ ในกรณีท่ีไมรองรับ
คุณลักษณะนี้ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ Junk Fax Blocker Set Up (การ
ต้ังคาบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะไมปรากฏในเมนู Basic Fax Setup
(การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

หมายเหตุ หากไมมกีารเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร
ใหสันนิษฐานเอาวาผูใชไมไดลงทะเบยีนบริการหมายเลขผูโทรกับบริษทั
โทรศัพท
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การตัง้โหมดโทรสารทีไ่มตองการ

ตามปกติแลว โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะเปน
On (เปด) หากคุณไมไดสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการรหัสผูโทรผานผูใหบริการ
โทรศัพท หรือคุณไมตองการใชคุณสมบติันี้ คุณสามารถปดการตั้งคานี้ได

การตัง้โหมดโทรสารทีไ่มตองการ
▲ กดปุม Junk Fax Blocker (การบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) เลือกตัว

เลือก Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) แลวเลือก On (เปด)
หรือ Off (ปด)

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ

การเพ่ิมหมายเลขลงในรายการที่ไมตองการสามารถทําไดสองวิธี โดยคุณ
สามารถเลือกหมายเลขจากประวัติหมายเลขผูโทรของคุณ หรือปอนหมายเลข
ใหมเขาไปได หมายเลขในรายการที่ไมตองการของคุณจะถูกบล็อกหากตั้งคา
โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ) เปน On (เปด)

วธิกีารเลอืกหมายเลขจากรายการหมายเลขผูโทร
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Basic Fax Setup  (การตั้งคาโทรสารเบี้องตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
3. กด Add number to Junk List  (เพ่ิมหมายเลขลงในรายการที่ไมตอง

การ) แลวกด Select Number (เลือกหมายเลข)
4. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลื่อนดูหมายเลขที่สงโทรสารมา เมื่อหมายเลขที่คุณตอง

การบล็อกปรากฏขึ้น ใหกด ตกลง เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น
5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น

ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี:
• หากคุณตองการเพิม่หมายเลขอื่นเขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes  (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที ่4 อีกครั้งสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)

การปอนหมายเลขทีต่องการบลอ็กดวยตนเอง
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบีอ้งตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

บท 6

78 โทรสาร



3. กด Add number to Junk List  (เพ่ิมหมายเลขลงในรายการที่ไมตอง
การ) แลวกด Enter Number(ปอนหมายเลข)

4. กดปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อก แลวกด ตกลง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนจอแสดง
ผลของแผงควบคุม ไมใชหมายเลขโทรสารที่ปรากฏตรงสวนหัวของโทรสาร
ที่ไดรับ เน่ืองจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน

5. เมื่อขอความแจงเตือน Enter Another? (ใสรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น ให
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากคุณตองการเพิม่หมายเลขอืน่เขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนท่ี 4 อีกครั้งสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทาํเสรจ็แลว ใหกด No (ไม)

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้น
ออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได

วธิีกาลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Basic Fax Setup(การตั้งคาโทรสารเบีอ้งตน) แลวกด Junk Fax

Blocker Setup (การตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
3. กด Remove Number from Junk List (ลบหมายเลขจากรายการที่ไม

ตองการ)
4. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลื่อนดูหมายเลขที่บล็อกไว เมือ่หมายเลขที่คุณตองการ

ลบปรากฏขึ้น ใหกด ตกลง เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น
5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น

ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากคุณตองการลบหมายเลขอืน่ออกจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes(ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนท่ี 4 อีกคร้ังสําหรับแตละ
หมายเลขท่ีตองการบล็อก

• หากทาํเสรจ็แลว ใหกด No (ไม)
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การเปลี่ยนการตัง้คาโทรสาร
หลังจากปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืเริ่มตนใชงานท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเรียบ
รอยแลว ใหปฏิบติัข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน หรือกําหนดคาตัว
เลือกอื่นๆ สําหรับการโทรสาร
• การกําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
• การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมติั)
• การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การเปลี่ยนรูปแบบเสยีงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขาเฉพาะ
• การตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
• การตั้งคาชนิดการโทร
• การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
• การตั้งความเร็วโทรสาร

การกําหนดคาหวักระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือคุณและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนท่ีคุณสงไป HP ขอแนะนําใหคุณต้ังคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่คุณไดติดต้ังไวกับอุปกรณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาหัว
กระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนที่ กําหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

การตัง้คาหรอืเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบีอ้งตน) แลวกด Fax Header

(หัวกระดาษโทรสาร)
3. ปอนช่ือบุคคลหรือบริษัทโดยใชปุมกดตัวเลข จากนั้นกด ตกลง
4. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง

การตัง้โหมดตอบรบั (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ
โหมดตอบรับจะกําหนดวาอุปกรณจะรับสายเรยีกเขาหรือไม

• หากคุณตองการใหอุปกรณรับโทรสาร อตัโนมตัิ ใหเปดใชงานการตั้งคา
ตอบรบัอตัโนมตัิ อุปกรณจะรับสายเรียกเขาและโทรสารทั้งหมด

• หากคุณตองการรับโทรสาร ดวยตนเอง ใหปดใชงานการตั้งคา ตอบรับ
อตัโนมตัิ คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะอุปกรณจะไมรับโทร
สาร
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การตั้งโหมดตอบรับเปนแบบดวยตนเองหรอือตัโนมตัิผานทางแผงควบคมุ
▲ กด ตอบรบัอตัโนมตัิ เพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่คุณเห็นสมควร

เมื่อไฟสัญญาณ ตอบรบัอตัโนมตัิ สวางขึ้น อุปกรณจะรับสายโดยอัตโนมติั
เมื่อไฟสัญญาณไมสวางขึ้น อุปกรณจะไมรับสาย

การกําหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขากอนตอบรบั
หากคุณเปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ คุณจะสามารถกําหนดจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขากอนที่อปุกรณจะตอบรบัสายเรียกเขาอัตโนมัติได

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมีความสําคัญหากคุณใช
เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกับอุปกรณ โดยที่คุณตองการใหเครื่องตอบรับ
อัตโนมติัรับสายโทรศัพทกอนอุปกรณ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
ของอุปกรณ ควรมากกวาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ

เชน ต้ังคาใหเครื่องตอบรับของคุณมจีํานวนครั้งของเสียงเรยีกเขาตอบรับนอย
กวา และอุปกรณใหรับสายโดยมจีํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสดุ (จํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการตั้งคานี้
เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และอุปกรณจะตรวจสอบสายนั้น หากอุปกรณตรวจพบ
สัญญาณโทรสาร อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะ
บันทึกขอความไว

การกาํหนดจาํนวนเสยีงเรยีกเขากอนตอบรบัผานทางแผงควบคมุ
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Basic Fax Setup  (การตั้งคาโทรสารเบีอ้งตน) แลวกด Rings to

Answer (จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ)
3. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกดปุมลูก

ศรซายหรือขวาเพื่อแกไขจํานวนครัง้ของเสียงเรียกเขา
4. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา

การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาใหเปนเสยีงเรยีกเขาเฉพาะ 
บริษทัโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหคุณมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมือ่คุณใชบริการนี้
รปูแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป คุณสามารถ
ต้ังคาใหอุปกรณรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได

หากคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพททีม่ีเสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดให
บริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและสายโทรสารแตก
ตางกนั HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียงเรียกเขาแบบ
สามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมือ่อุปกรณตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
กําหนดไว อุปกรณจะรับสายและรับโทรสาร
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หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

หมายเหตุ โทรสารของ HP จะไมสามารถรับโทรสารไดหากมีการยกหู
โทรศัพทของหมายเลขหลัก

การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาสาํหรบัเสยีงเรยีกเขาเฉพาะผานทางแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาอุปกรณใหตอบรับสายโทรสารอัตโนมติั
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด Advance Fax Setup  (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวกด

Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)
4. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด ตกลง

เมือ่โทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสําหรับสายโทรสาร อุปกรณจะรับ
สายและรับโทรสาร

การตัง้คาโหมดแกไขขอผดิพลาดของโทรสาร
โดยปกติ อุปกรณจะตรวจสอบสัญญาณตามสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือรับ
โทรสาร หากตรวจพบสัญญาณผิดพลาดระหวางการรับ-สงและเปดใชงานการตั้ง
คาการแกไขขอผิดพลาดไว อุปกรณจะสามารถสงสัญญาณขอใหสงโทรสารบาง
สวนใหมได

ปดใชงานการแกไขขอผิดพลาด เมื่อคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสาร
และคุณตองการยอมรับขอผิดพลาดในการรับ-สงเทานั้น การปดใชงานการตั้งคา
อาจมีประโยชนเมือ่คุณพยายามสงโทรสารไปยังอีกประเทศ/พ้ืนที่หนึ่ง หรือรบั
โทรสารจากยังอีกประเทศ/พ้ืนที่หน่ึง หรือหากคุณใชการเชื่อมตอโทรศัพทผาน
ดาวเทียม

การตัง้โหมดการแกไขขอผดิพลาดของโทรสาร
▲ แผงควบคุม: กด เมนโูทรสาร เปดเมนู Advance Fax Setup  (การตั้งคา

โทรสารขั้นสูง) แลวใชตัวเลือก Error correction mode (โหมดการแก
ไขขอผิดพลาด)

การตัง้คาชนดิการโทร
ใชข้ันตอนน้ีเพ่ือต้ังคาโหมดการโทรระบบหมนุหรือการโทรระบบกด คาเริ่มตนที่
ต้ังมาจากโรงงานคือ ระบบหมนุ หามเปลี่ยนการตั้งคาจนกวาคุณจะทราบวาสาย
โทรศัพทของคุณไมสามารถใชการโทรระบบหมุนได

หมายเหตุ ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พ้ืนที่
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การตั้งคาชนดิการโทร
▲ แผงควบคุม: กด Setup (ต้ังคา) กด Basic Fax Setup (การตั้งคาโทร

สารเบี้องตน) แลวใชตัวเลือก Tone or Pulse Dialing (โทรศัพทระบบ
หมนุหรือโทรศัพทระบบกดปุม)

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํ
หากอุปกรณไมสามารถสงโทรสารไดเน่ืองจากเครื่องโทรสารที่จะรับไมตอบรับ
หรือสายไมวาง อปุกรณจะพยายามโทรซ้ําตามการตั้งคาตัวเลือกโทรซ้ําเมือ่สาย
ไมวางและโทรซ้ําเมือ่ไมมผูีรับสาย ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปดใชงานหรือปดใช
งานตัวเลือก

• โทรซ้าํเมือ่สายไมวาง: หากเปดใชงานตัวเลือก อุปกรณจะโทรซ้ําโดย
อัตโนมติัหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาเริ่มตนที่ต้ังมาจากโรงงานสําหรับ
ตัวเลือกนี้คือ ON (เปด)

• โทรซ้าํเมือ่ไมมผีูรบัสาย: หากเปดใชงานตัวเลือกนี้ อุปกรณจะโทรซ้ําโดย
อัตโนมติัหากเครื่องโทรสารตัวรับไมตอบรับ คาเริ่มตนที่ต้ังมาจากโรงงาน
สําหรับตัวเลือกนี้คือ OFF (ปด)

การตั้งคาตัวเลอืกการโทรซ้าํ
▲ แผงควบคุม: กด Setup (ต้ังคา) กด Advance Fax Setup (การตั้งคา

โทรสารขั้นสูง) แลวใชตัวเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง)
หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไมผูรับสาย)

การตัง้ความเรว็โทรสาร
คุณสามารถตั้งคาความเร็วโทรสารที่ใชติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณของคุณกับ
เคร่ืองโทรสารอื่นๆ ในขณะที่รับ-สงโทรสารได คาความเร็วในการโทรสารที่
กําหนดเปนคาเริ่มตน คือ Fast(เร็ว)

หากคุณใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:

• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol

- FoIP)
• โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital

network - ISDN)
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หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร คุณอาจจะตองลองตั้งคาFax
Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium  (ปานกลาง) หรือ Slow(ชา) ตาราง
ตอไปนี้จะแสดงการตั้งคาความเร็วโทรสารที่สามารถใชงานได

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium(ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow(ชา) v.29 (9600 บอด)

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. เลือก Advanced Fax Setup(การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลวกด Fax

Speed(ความเร็วโทรสาร)
3. เลือกตัวเลือกโดยใชลูกศร แลวกด OK (ตกลง)

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
คุณอาจสมคัรสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึง่จะชวยใหคุณ
สามารถสงและรับโทรสารดวยอุปกรณโดยใชอินเทอรเน็ตได วิธีนี้เรียกวาการใช
โทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)
คุณอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) หากคุณ:

• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มกีลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมพีอรต

โทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ คุณสามารถสงและรับโทรสารไดดวยการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรตที่มตัีวหนังสือ "1-LINE" กํากับอยูบนอุปกรณเทานั้น ซึง่หมาย
ความวาการเช่ือมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลง
สัญญาณ (ซึง่จะมแีจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับเช่ือมตอโทรสาร)
หรือผานบริษัทโทรศัพท

บริการการสงโทรสารผานอนิเทอรเน็ตบางอยางจะทํางานไมถูกตองเมื่ออุปกรณ
กําลังสงหรือรับโทรสารดวยความเร็วสูง (33600bps) หากคุณพบปญหาในการ
สงหรือรับโทรสารขณะใชบรกิารโทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็วโทร
สารในระดับตํ่าลง ซึง่สามารถทําไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคา Fax Speed
(ความเร็วโทรสาร) จาก High (สูง) (คาเริ่มตน) เปน Medium (กลาง) หากตอง
การขอมลูเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคานี้ โปรดดูที่ การตั้งความเร็วโทรสาร

ถามีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอแผนก
สนับสนุนดานการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต
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การทดสอบการตัง้คาโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของอุปกรณ
และเพื่อใหแนใจวาเครือ่งถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร ทําการทด
สอบนี้หลังจากท่ีคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว การทดสอบ
จะทําสิ่งตอไปนี้:

• ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
• ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับอุปกรณ
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

อุปกรณจะพิมพรายงานผลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดู
รายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีแกไขปญหาแลวทําการทดสอบใหม

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
1. ติดต้ังอุปกรณสําหรับรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสํานักงาน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมกึพิมพไดรับการติดต้ังแลว และปอนกระดาษ

เต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษเขากอนทําการทดสอบ
3. กดปุม Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุม
4. เลือก Tools (เครื่องมอื) จากน้ันเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบโทร

สาร)
อปุกรณจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบผาน แตคุณยังพบปญหาเกี่ยวกับการรับและสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคางโทรสารที่แสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบวา
การตั้งคาน้ันถูกตอง การตั้งคาโทรสารเปนคาวาหรือไมถูกตองอาจจะ
เปนสาเหตุของปญหาในการรับและสงโทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

การใชรายงาน
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและรายงานการยืนยันของ
การรับหรือสงโทรสารแตละครัง้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถพิมพรายงานระบบ
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ดวยตนเองไดเมือ่ตองการ รายงานเหลานี้จะแสดงขอมลูระบบท่ีเปนประโยชน
เกี่ยวกับอุปกรณ

โดยปกติ อปุกรณจะถูกกําหนดใหพิมพรายงานเฉพาะเมือ่มีปญหาในการสงและ
การรับโทรสารเทาน้ัน ขอความการยืนยันทีร่ะบุวามกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณ
จะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมหลังจากการสงแตละ
ครั้ง
• การพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• การพิมพรายงานขอผิดพลาดของการสงโทรสาร
• การพิมพและดูบนัทึกการรับและสงโทรสาร

การพมิพรายงานยนืยนัการโทรสาร
หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทร
สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (รับ
สง) อยางใดอยางหนึ่ง

คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึง่หมายความวารายงานยืน
ยันจะไมถูกพิมพสําหรับโทรสารที่สงและรับแตละคร้ัง ขอความการยืนยันที่ระบุ
วามีการสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของ
แผงควบคุมหลังจากการสงแตละคร้ัง

การใชการยนืยนัการโทรสาร
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax Confirmation

(การยืนยันการโทรสาร)
3. กดปุมลูกศรขวาเพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

Off (ปด) ไมพิมพรายงานการยนืยนัโทรสารเมื่อคุณสงและรับโทรสารเสร็จ ซึง่จะตัง้ไวเปนคา
ดีฟอลต

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พมิพรายงานยนืยนัการสงโทรสารทุกชุด

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พมิพรายงานยนืยนัการรับโทรสารทกุชุด
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Send & Receive
(รับสง)

พมิพรายงานยนืยนัการรับสงโทรสารทุกชุด

เคลด็ลบั หากคุณเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ
Send & Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความ
จํา คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax Sent
Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) กด Setup (ต้ังคา)กด Fax
Confirmation (การยืนยันการโทรสาร) จากนั้นกด On Fax Send
(เปดการสงโทรสาร) อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมนู Image on Fax
Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร)

การพมิพรายงานขอผดิพลาดของการสงโทรสาร
คุณสามารถกําหนดคาอุปกรณเพ่ือใหพิมพรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิด
พลาดขณะรับและสงโทรสารได

วธิีการตัง้คาอุปกรณเพือ่พมิพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดยอตัโนมตัิ
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax Error Report

(รายงานขอผิดพลาดโทรสาร)
3. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปน้ี จากนั้นกด ตกลง

Send & Receive
(รับสง)

พมิพรายงานเมื่อใดก็ตามทีเ่กดิขอผิดพลาดของการรับและสงโทรสาร ซึ่งจะตั้งไวเปน
คาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกดิขึ้นกับโทรสาร

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พมิพรายงานเมือ่ใดก็ตามทีเ่กิดขอผิดพลาดของการสงขอมูล

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พมิพรายงานเมือ่ใดก็ตามทีเ่กิดขอผิดพลาดของการรับขอมูล

การพมิพและดบูนัทกึการรบัและสงโทรสาร
บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุมและโทรสารทั้งหมดท่ีได
รับ

คุณสามารถพิมพบนัทึกของโทรสารที่ไดรับและสงโดยอุปกรณได รายการแตละ
รายการในบนัทึกจะมขีอมลูดังตอไปนี:้

• วันที่และเวลาสงขอมลู
• ประเภท (รับหรือสง)
• หมายเลขโทรสาร
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• ชวงเวลา
• จํานวนหนา
• ผล (สถานะ) ของการสงขอมลู

การดบูนัทึกการรบัและสงโทรสารจาก HP Photo และซอฟตแวรรปูภาพ
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชท่ีแสดงบนหนาจอ ในสวนของ

ซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP
บนัทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุมซอฟตแวรรูปภาพ
และภาพถายของ HP และโทรสารทั้งหมดที่ไดรับ

วธิกีารพิมพบนัทึกการรบัสงโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุม
2. กดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยัง Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นกด ตกลง
3. กดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยัง Fax Log (บนัทึกการรับและสงโทรสาร) จาก

น้ันกด ตกลง
4. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อพิมพบนัทึก

การยกเลกิการรบัและสงโทรสาร
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การยกเลกิการรบัและสงโทรสาร
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุมเพ่ือระงบัโทรสารคุณกําลังจะสงหรือรับ หาก

อุปกรณไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด ยกเลกิ อีกคร้ัง
อุปกรณจะพิมพเอกสารอื่นที่ไดถูกสั่งพิมพและ จากนั้นจะยกเลิกการรับและ
สงโทรสารที่ยังคางอยู ซึง่จะใชเวลาสักครู

การยกเลกิหมายเลขทีก่ําลงัโทร
▲ กด ยกเลกิ เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่คุณกําลังโทรอยู
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7 การกาํหนดคาและการจดัการ
เนื้อหาในสวนนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูดูแลระบบหรือผูท่ีรับผิดชอบในการจัดการ
อุปกรณ เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปน้ี:
• การจัดการอุปกรณ
• การใชเครื่องมอืจัดการอุปกรณ
• การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร
• การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
• การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
• การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

การจดัการอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ัวไปตอไปน้ีสามารถใชจัดการอุปกรณได หากตองการขอมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเขาใชงานและการใชงานเคร่ืองมอื โปรดดูที่ การใชเครื่องมือจัดการ
อุปกรณ

หมายเหตุ กระบวนการเฉพาะตางๆ อาจตองใชวิธีอื่นๆ รวมดวย

Windows
• แผงควบคุมของอุปกรณ
• ไดรเวอรเครื่องพิมพ
• กลองเครื่องมือ

Mac OS
• แผงควบคุมของอุปกรณ
• ยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

• การตรวจสอบอุปกรณ
• การดูแลอุปกรณ

การตรวจสอบอปุกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําในการตรวจสอบอุปกรณ
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หมายเหตุ ระดับหมึกที่แสดงจะเปนปริมาณโดยประมาณ ปริมาณหมึกที่
เหลือจริงอาจแตกตางไป

ใชเครื่องมอืนี.้.. เพือ่ดขูอมลูตอไปนี้...

แผงควบคมุ ดขูอมูลเกีย่วกบัสถานะของงานพิมพทีก่ําลังดําเนินการอยู
สถานะการทํางานของอปุกรณ และสถานะของตลับหมึก
พิมพ

กลองเครื่องมอื (Windows) ขอมลูของตลบัหมกึพมิพ: คลิกที่แถบ Estimated Ink
Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เพื่อดูขอมูลเกีย่วกบั
ระดับหมึกพิมพ แลวเล่ือนไปจนกระทัง่ปุม Cartridge
Details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) ปรากฏ
ขึ้น คลิกทีปุ่ม Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตลับหมึกพิมพ) เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่จะนํา
มาเปล่ียนและวันหมดอายุ

ยทูลิติีเ้ครื่องพมิพ HP (Mac OS) (รองรับโดย
HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

ขอมลูของตลบัหมกึพมิพ: เปดแผง Information and
Support (ขอมูลและการสนับสนุน) แลวคลิกที่
Supplies Status (สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง)

การดแูลอปุกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะใหขอมลูเกีย่วกับการดูแลอุปกรณและการเปลี่ยนการตั้งคา

ใชเครื่องมอืนี.้.. เพือ่ทาํสิง่ตอไปนี.้..

แผงควบคมุ • ภาษาและประเทศ/พืน้ที:่ กด Setup (ตั้งคา) แลวจึงเปด
เมนู Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ถาไมพบ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ใหกด 99 จากน้ันหาประเทศ/
ภมูิภาคของคุณจากรายการ

• ระดบัเสยีงของแผงควบคมุ: กด Setup (ตั้งคา) แลวจึง
เปดเมนู Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

• ระดบัเสยีงของโทรสาร: กด Setup (ตั้งคา) แลวจึงเลือก
Fax Sound Volume (ระดับเสยีงของโทรสาร)

• การพมิพรายงานอัตโนมัต:ิ กดSetup (ตั้งคา) แลวจึงเปด
เมนู Advance Fax Setup (การตัง้คาโทรสารขัน้สูง)

• การตัง้คาชนดิการโทร: กดSetup (ตั้งคา) แลวจึงเปด
เมนู Basic Fax Setup (การตัง้คาโทรสารเบีอ้งตน)

• การตัง้คาตวัเลือกการโทรซ้าํ: กดSetup (ตั้งคา) แลวจึง
เปดเมนู Advance Fax Setup (การตัง้คาโทรสารขั้น
สูง)

• การตัง้วนัทีแ่ละเวลา: กด Setup (ตั้งคา) กด Tools
(เคร่ืองมือ) จากน้ันกดDate and Time (วันที่และเวลา)

กลองเครื่องมอื (Windows) การปฏบิตังิานเพื่อบาํรงุรกัษาอปุกรณ:คลิกทีแ่ถบ Device
Services (บริการอุปกรณ)

ยทูลิติีเ้ครื่องพมิพ HP (Mac OS) (รองรับโดย
HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

การปฏบิตังิานเพื่อบาํรงุรกัษาอปุกรณ: เปดแผง Information
and Support (ขอมูลและการสนับสนุน) แลวคลิกที่ตัวเลือก
สําหรับงานทีคุ่ณตองการทํา
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การใชเครือ่งมือจดัการอุปกรณ
• กลองเครื่องมือ (Windows)
• ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS)

กลองเครือ่งมอื (Windows)
กลองเครื่องมอืจะใหขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ

หมายเหตุ กลองเครื่องมอืสามารถติดต้ังไดจากแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน
โดยเลือกตัวเลือกการติดต้ังแบบเต็ม หากคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติตรงตามขอ
กําหนดเก่ียวกับระบบ

เปดกลองเครือ่งมอื
• จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิกที่ Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไป

ที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นใหคลิกที่ Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

• คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซสิเต็มเทรย ช้ีไปที่
Printer Model Name (ช่ือรุนเครื่องพิมพ) แลวจึงคลิกที่ Display
Printer Toolbox (แสดงกลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
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แถบกลองเครือ่งมอื

ในกลองเครื่องมอืจะมีแถบตอไปนี้

แถบ เนื้อหา

ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ • ขอมลูระดบัหมกึพมิพ: แสดงระดบัหมึกพมิพโดย
ประมาณของตลับหมึกพมิพแตละตลับ

หมายเหตุ ระดับหมกึที่แสดงจะเปนปริมาณโดย
ประมาณ ปริมาณหมึกที่เหลือจริงอาจแตกตางไป

• รานคาแบบออนไลน: ใหคณุสามารถเขาใชงานเว็บไซต
ซึง่คุณสามารถส่ังซื้ออุปกรณใชสิน้เปลืองของอุปกรณ
แบบออนไลน

• สัง่ซื้อทางโทรศัพท: แสดงหมายเลขโทรศัพทที่คุณ
สามารถโทรติดตอเพื่อสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ หมายเลขโทรศัพทเหลาน้ีไมไดสามารถใชไดใน
ทุกประเทศ/พื้นที่

• รายละเอยีดของตลับหมกึพมิพ: แสดงหมายเลขการสัง่ซื้อ
และวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพที่ติดตั้งไว

บริการอุปกรณ • การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพ: จะแนะนําการดําเนิน
งานตามขั้นตอนการปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ

• ทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพ: จะแนะนําการดําเนินงาน
ตามขัน้ตอนการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

• พมิพหนาทดสอบ: จะะแนะนําการดําเนินงานตามขั้นตอน
การพิมพหนาทดสอบ

ยทูลิติีเ้ครือ่งพมิพ HP (Mac OS)
ยูทิลิต้ีของเคร่ืองพิมพ HP ประกอบดวยเครื่องมือในการกําหนดการตั้งคาการ
พิมพ ปรับต้ังอุปกรณ สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบออนไลน และหาขอมูลสนับสนุน
จากเว็บไซต

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

เปดยทูิลติี้ของเครือ่งพิมพ HP

การเปดยทูลิติี้ของเครือ่งพิมพ HP จากเดสกทอ็ป
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือก Library (ไลบรารี่) แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)
3. เลือก HP จากนั้นเลือก Utilities (ยูทิลิต้ี) แลวจึงเลือก HP Printer

Selector(ตัวเลือกเครื่องพิมพ HP)
4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยูทิลิต้ี)
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การเปดยทูลิติีข้องเครือ่งพมิพ HP จาก Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตั้ง
คาเครือ่งพมิพ)
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือกอุปกรณจากรายการ แลวกด Utility (ยูทิลิต้ี)
3. เลือกอุปกรณจากเมนู แลวกด Launch Utility (เริ่มใชงานยูทิลิต้ี)

แผงของยทูลิติีเ้ครือ่งพมิพ HP

แผง Information and Support (ขอมลูและการสนบัสนุน)
• สถานะอปุกรณใชสิน้เปลอืง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังอยู
• ขอมลูอปุกรณใชสิน้เปลอืง: แสดงตัวเลือกการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• ขอมลูของอปุกรณ: แสดงขอมลูเกี่ยวกับรุนและหมายเลขผลิตภณัฑ หนาดัง

กลาวจะมีขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและอุปกรณใชสิ้นเปลือง
• ทาํความสะอาด: จะแนะนําการดําเนินงานตามขั้นตอนการทําความสะอาด

ตลับหมกึพิมพ
• ปรับตําแหนง: จะแนะนําการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับตําแหนงตลับ

หมกึพิมพ
• HP Support: เขาใชงานเว็บไซตของ HP ที่คุณสามารถคนหาการ

สนับสนุนสําหรับอุปกรณ ลงทะเบยีนอุปกรณ และคนหาขอมลูเกี่ยวกับการ
สงคืนอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพเพ่ือการนํากลับไปใชใหม

การตัง้คาอุปกรณสําหรบัการสงโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในคูมือเริ่มตนใชงานเสร็จเรียบรอยแลว ให
ใชวิธีการใชงานในบทนี้เพ่ือดําเนินการตั้งคาโทรสารใหเสร็จสมบรูณ เก็บคูมือ
เริ่มตนใชงานของคุณไวเพ่ือใชในภายหลัง

ในสวนนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหการสงโทรสารสามารถทํา
งานไดกับอุปกรณและบริการที่คุณอาจมีอยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน
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เคลด็ลับ นอกจากนี ้คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร
สาร HP) (Mac) เพ่ือชวยติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสาย
หรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาใชงาน Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility
(ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร HP) (Mac) ผานทางซอฟตแวรที่คุณติดต้ังเพ่ือใช
กับอุปกรณ หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร)
(Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร HP)
(Mac OS) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนในสวนน้ีเพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ

การตัง้คาโทรสาร (ระบบโทรศพัทแบบขนาน)
กอนที่คุณจะเริ่มต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของระบบโทรศัพท
ที่ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณใช คําแนะนําในการตั้งคาโทรสารจะแตกตางกันไป โดย
ข้ึนอยูกับวาคุณมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

• หากไมพบรายชื่อประเทศ/พ้ืนที่ของคุณในตารางนี้ แสดงวาคุณอาจใชระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัวเสียบ
ของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมติั) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" บนอุปกรณ แต
อุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่อยูบนผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนที่ที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณอาจมชีองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังเพิ่ม
เติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทําใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่คุณใชเสียบเขา
กับอุปกรณได

• หากประเทศ/พ้ืนที่ของคุณมช่ืีออยูในตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศัพทแบบ
ขนานอยูก็เปนได ในระบบโทรศัพทแบบขนาน คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรศัพทที่ใชรวมกันเขากับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่อยูดาน
หลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบขนาน HP ขอแนะนําให
ใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอ
อุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
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ตาราง 7-1 ประเทศ/พื้นทีท่ีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ

การเลอืกการตั้งคาโทรสารทีถ่กูตองสาํหรบับานหรอืสาํนกังานของคณุ

ในการสงโทรสาร คุณตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทใด (หากมี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณของคุณ ซึง่เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากคุณอาจตองเช่ือม
ตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับอปุกรณโดยตรง และอาจจะตอง
เปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสงโทรสารได

เพ่ือหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะติดต้ังอุปกรณในบานหรือสํานักงานของคุณ กอนอื่นให
อานคําถามในสวนนี้แลวบันทกึคําตอบไว จากน้ัน ใหดูขอมลูอางอิงในตารางใน
สวนตอไปนี ้แลวเลือกการติดต้ังที่แนะนําโดยอิงจากคําตอบของคุณ

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. คุณมบีริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของคุณ
ใชหรือไม? (ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณอาจเรียก DSL วา ADSL)
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การตั้งคาอุปกรณที่ม ีDSL โดยไมตอง
ตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป

2. คุณใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี C: การตั้งคาอุปกรณที่มีระบบโทรศัพท PBX
หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคําถามอ่ืนๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป
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3. คุณใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
คุณ ซึง่ใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารที่มบีรกิารเสียงเรียกเขาเฉพาะอยู
บนสายเดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป
คุณไมแนใจวาคุณใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะใชหรือไม? บริษัท
โทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบติัเสียงเรียกเขาเฉพาะท่ีชวยใหคุณมหีมาย
เลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได
เมื่อคุณใชบริการน้ี รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขของ
โทรศัพทจะแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดเสียงเรยีก
เขาดังหนึ่งครั้ง สองครั้งและสามครั้งไดสําหรับหมายเลขที่แตกตางกัน คุณ
อาจจะกําหนดหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขาดังหนึ่ง
สําหรับสายสนทนา และหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขา
ดังสองครั้งสําหรับสายโทรสาร ซึ่งจะใชใหคุณแยกความแตกตางระหวาง
สายสนทนาและสายโทรสารไดเมือ่โทรศัพทดัง

4. คุณรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารจาก
อุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป

5. คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ
หรือไม?
คุณไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากคุณตอบ
ใช สําหรับคําถามตอไปนี้ คุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม?
• คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
• คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

connection?
ตอบคําถามตอไป
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6. คุณมอีุปกรณตอบรับโทรศัพทท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับท่ีจะใช
รับโทรสารจากอุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป

7. คุณสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษทัโทรศัพทของคุณดวย
หมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่คุณใชสําหรับการโทรเพื่อรับสงโทรสารจาก
อุปกรณของคุณหรือไม?
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสารใน
กรณีตางๆ

เลอืกวธิีติดตั้งโทรสารสาํหรบักรณขีองคณุ

ตอนน้ีเมื่อคุณตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับอุปกรณแลว คุณก็พรอมที่จะเลือกประเภทการติดต้ังที่ดีที่สุด
สําหรับบานหรือสํานักงาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการทั้งหมดที่ใชงานได
กับการติดต้ังที่บานหรือสํานักงานของคุณ ตอจากน้ันใหดูกรณีการติดต้ังที่เหมาะ
สมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของคุณ ในบทนี้จะมคํีาแนะ
นําทีละข้ันตอนสําหรบัแตละกรณี

ถาคุณตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบท
นี้ ใหติดต้ังอุปกรณเหมอืนเปนโทรศัพทระบบอนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือมตอปลายสายเขากับชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังและอีกปลายสายเขากับพอรตที่ติดปายไววา 1-
LINE ที่อยูดานหลังของอุปกรณ หากคุณใชสายโทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับ
ปญหาการสงและรับโทรสาร

อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบอนกุรม

ไมมี

(คุณไดตอบคําถามทุกขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมรับสายสนทนา)

อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการ DSL
(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 1 วา ใช)

กรณี B: การตั้งคาอุปกรณทีม่ี DSL อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม

ระบบ PBX หรือ ISDN
(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 2 วา ใช)

กรณี C: การตั้งคาอุปกรณทีม่ีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการเสียงเรียกเขาพิเศษ

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 3 วา ใช)

กรณี D: โทรสารทีม่ีบริการเสียงเรียก
เขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกนั

อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม
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อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

สายสนทนา

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4 วา ใช)

กรณี E: สายทีใ่ชโทรศัพท/โทรสาร
รวมกนั

อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 7
วา ใช)

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกบัวอยซเมล

อางอิงประเทศของคุณใน การติดตั้ง
โทรสารแบบอนุกรม

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารทีใ่ชรวมกบั
โมเด็มของคอมพวิเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 5
วา ใช)

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชรวม
กบัโมเด็มของคอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 6
วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวม
กบัเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
6 วา ใช)

กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช
รวมกบัโมเด็มของคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการฝากขอความ
เสียง

(คณุตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
7 วา ใช)

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและวอยซเมล

ไมสามารถใชได
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กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรบัสายสนทนา)

หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายเพื่อสนทนา และคุณไมมี
อุปกรณอ่ืนท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคาอุปกรณของคุณตามท่ีไดอธิบาย
ไวในสวนน้ี

ภาพ 7-1 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกบัพอรต1-LINE

การติดตัง้อปุกรณโดยใชสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตท่ีมปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
3. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อปุกรณจะตอบรับโดยอัตโนมติัหลังจากมเีสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งทีคุ่ณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

การตัง้คาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร 99



กรณ ีB: การตั้งคาอปุกรณทีม่ี DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานทางบริษทัโทรศัพทและไมไดเช่ือมตออุปกรณใดๆ
เขากับอุปกรณ ใหใชคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและอุปกรณของคุณ ตัวกรองสัญญาณ
DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลท่ีอาจรบกวนอุปกรณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถสื่อ
สารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (ในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณอาจเรียก DSL
วา ADSL)

หมายเหตุ หากคุณมสีาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวกรองสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารโดยใชอุปกรณได

ภาพ 7-2 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต1-LINE
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การตั้งคาอปุกรณทีม่ี DSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

พอรตท่ีวางบนตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขา
กับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบพิเศษ
นี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

เน่ืองจากมสีายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจตองหาสายโทรศัพท
มาเพิ่มสําหรับการติดต้ังแบบนี้

3. ตอสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง

4. รันการทดสอบโทรสาร
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กรณ ีC: การตั้งคาอปุกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏบิติัดังน้ี
• หากคุณใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN ใหเช่ือมตอ

อุปกรณเขากับพอรตที่กําหนดใหใชสําหรับโทรสารและโทรศัพท นอกจากนี้
ใหตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภทระบบ
ชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุณกําหนดพอรตสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน คุณอาจจะกําหนดพอรตหนึ่ง
สําหรับโทรศัพทและกลุมโทรสาร 3 และอีกพอรตหน่ึงเปนพอรตอเนก
ประสงค หากคุณพบปญหาขณะเช่ือมตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของ
อุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กําหนดใหเปนพอรต
อเนกประสงค ซึง่อาจจะระบวุา "multi-comb" หรือคําอื่นท่ีมคีวามหมาย
ในทํานองเดียวกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสยีงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบ PBX แบบดิจิตอลสวนใหญจะมเีสียงเรียกสายซอนที่
กําหนดคาเริ่มตนเปน "เปด" เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทรสาร
และคุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารโดยใชอุปกรณได ดูคําแนะนํา
ในการปดเสียงของสายเรียกซอนในเอกสารที่ใหมาพรอมกับระบบ
โทรศัพท PBX

• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือ
เช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะหากไมใชสาย
ดังกลาว คุณอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจาก
สายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทที่ใหมามี
ขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซือ้ตัวตอพวงเพื่อตอขยายสายโทรศัพทจากราน
จําหนายเครือ่งใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีม่บีรกิารเสยีงเรยีกเขาเฉพาะอยูบนสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่
ทําใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละ
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หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคาอุปกรณตามท่ีได
อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 7-3 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกบัพอรต1-LINE

การตั้งคาอปุกรณทีม่บีรกิารเสยีงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตท่ีมปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษทัโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ โดยปกติแลว อุปกรณจะถูกต้ังคาใหรับเสียงเรียกเขาทุกรูป
แบบ หากคุณไมไดต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ) ให
ถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดใหกับหมายเลขโทรสาร
อปุกรณอาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไมรับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

อุปกรณจะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซึง่คุณเลือก (การตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมติัหลังจากมเีสียงเรียก
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เขาตามจํานวนที่คุณเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
อุปกรณจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีE: สายทีใ่ชโทรศพัท/โทรสารรวมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณ
ไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือวอยซเมล) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณ
ของคุณตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 7-4 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต1-LINE

3 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตัง้คาอปุกรณทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกนั
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. โปรดปฏบิัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:
• หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปล๊ักสีขาวออกจากพอรตที่มี

ปาย 2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้
• หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดยตรง

ท่ีดานบนของสายเคเบิลของอุปกรณที่มีการตอกับชองเสียบสายบนผนัง
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3. คุณจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมติัหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากคุณต้ังคาใหอุปกรณรับสาย อตัโนมตัิ อุปกรณจะรับสายเรียกเขา

และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี อุปกรณจะไมสามารถแยกระหวางสาย
สนทนาหรอืสายโทรสารได หากคุณสงสัยวาเปนสายสนทนา คุณตองรับ
สายกอนที่อุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับสายอัตโนมัติ
ใหเปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ

• หากคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง คุณตองอยูรับสายโทร
สารท่ีเขามาเอง มฉิะนั้น จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา
อุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากอุปกรณท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกบัวอยซเมล
หากคุณรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และคุณยังสมคัรบริการวอยซเมลผานทางบริษทัโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาอุปกรณตามที่ไดอธิบายในสวนนี้

หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมติัได หากบริการวอยซเมล
ของคุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากคุณตอง
การรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ
สมคัรใชบรกิารเสียงเรยีกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

ภาพ 7-5 ภาพดานหลงัของอปุกรณ
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1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

การตัง้คาอปุกรณที่มบีรกิารวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น อุปกรณจะไม
สามารถรับโทรสารได คุณตองเริ่มสงโทรสารดวยตนเองกอนที่วอยซเมลจะรับ
สาย

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพวิเตอร (ไมรบัสายสนทนา)
หากคุณมสีายโทรสารที่ไมรบัสายสนทนาและมโีมเด็มคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
สายนี้ ใหต้ังคาอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ หากคุณใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอร โมเด็มนั้นจะใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ คุณจะไมสามารถใชงานโมเด็มและอุปกรณได
ในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสาร
ขณะที่คุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

• การตั้งคาอุปกรณที่มีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• การตั้งคาอุปกรณที่มีโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
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การตั้งคาอปุกรณทีม่โีมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
หากคุณกําลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพ่ือทําการสงโทรสารและตอกับโมเด็ม
dial-up คอมพิวเตอร ใหปฏบิัติตามคําสั่งเหลานี้ในการตั้งคาอุปกรณ

ภาพ 7-6 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกบัพอรต "1-LINE"

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การตั้งคาอปุกรณทีม่โีมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังอุปกรณ

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตท่ีมปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

4. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครือ่งคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได
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5. เปดใชงานการต้ังคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

การตัง้คาอปุกรณทีม่โีมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทนั้นเพ่ือสงโทรสาร ใหปฏิบติัตามคํา
แนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
ตอปลายสายโทรศัพททีม่าพรอมกบัอุปกรณเพื่อเชือ่มตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลัง
ของอุปกรณ ตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลกบัตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 Computer (คอมพิวเตอร)

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
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หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ักท่ีดาน
หลัง

การตั้งคาอปุกรณทีม่โีมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

ตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอกีดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับดานหลังของอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
4. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
6. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อปุกรณจะตอบรับโดยอัตโนมติัหลังจากมเีสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งทีคุ่ณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใชรวมกบัโมเด็มของคอมพิวเตอร
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคาอปุกรณตามท่ีอธิบาย
ไวในสวนน้ี
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หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็มของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
อุปกรณ คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียวกัน
ได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารขณะที่คุณกําลัง
ใชโมเด็มของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

• สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของ

คอมพิวเตอร

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกนักบัโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ให
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมสีองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซือ้ตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11
สองพอรตท่ีดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 7-7 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคาอุปกรณดังน้ี

ภาพ 7-8 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 สายโทรศัพททีม่าพรอมกับอุปกรณซึ่งเสียบเขากับพอรต 1-LINEทีด่านหลังของ
อุปกรณ

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอร

5 โทรศัพท

การตั้งคาอปุกรณบนสายโทรศัพทเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศพัท
พอรตเดยีว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายออกจาก
ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและเสียบเขากับตัวแยกสายแบบขนาน

3. เสียบสายโทรศัพทจากตัวแยกสายแบบขนานเขากับพอรต 2-EXT ดานหลัง
ของอุปกรณ

4. การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับตัวแยกสายแบบขนาน
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5. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครือ่งคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม อุปกรณของ HP จะไมสามารถรับโทรสารได

7. คุณจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมติัหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากคุณต้ังคาใหอุปกรณใหรับสาย อตัโนมตั ิอุปกรณจะรับสายเรียกเขา

และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีนี้ อุปกรณจะไมสามารถแยกระหวางสาย
สนทนาหรอืสายโทรสารได หากคุณสงสยัวาเปนสายสนทนา คุณตองรับ
สายกอนที่อุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับสายอัตโนมัติ
ใหเปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ

• หากคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง คุณตองอยูรับสายโทร
สารที่เขามาเอง มิฉะนั้น จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา
อุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอตัโนมติั

8. รันการทดสอบโทรสาร

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทดานหลังสองพอรต คุณ
ไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน คุณสามารถเสียบสายโทรศัพทเขากับ
พอรต "OUT" ที่โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรได

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากอุปกรณที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคาโทร
สารของคุณ
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สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกนักบัโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
ใชคําแนะนําเหลานี้หากคอมพิวเตอรของคุณมโีมเด็ม DSL/ADSL

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทที่มาพรอมกบัอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 คอมพิวเตอร

7 โทรศัพท

หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ักท่ีดาน
หลัง
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การตัง้คาอปุกรณทีม่โีมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการ DSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL
เพ่ิมเติม มฉิะน้ันคุณจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหน่ึงเขากับ
ตัวตอแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบพิเศษ
น้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

3. หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปล๊ักสีขาวออกจากพอรตที่มปีาย
2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้

4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกบัเครื่องตอบรบัอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและเชื่อม
ตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา
อุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 7-9 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกบัอุปกรณเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

3 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตั้งคาอุปกรณทีม่สีายสนทนา/รบัสงสายโทรสารใชรวมกนักบัเครือ่งตอบรับ
โทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตท่ีมปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึกลง
บนเคร่ืองตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของคุณได
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3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนน้ี

5. เปดใชงานการต้ังคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
7. เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปนจํานวน

เสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได (จํานวนคร้ังของ
เสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนที่กําหนด และจะสงเสียงคําทักทายท่ีบนัทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมีเสียง
โทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถ
บนัทึกขอความเสียงได

กรณ ีJ: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็มของคอมพวิเตอรและเครือ่ง
ตอบรบัโทรศัพท

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็ม PC และเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทน้ีดวย ให
เช่ือมตออุปกรณ HP ของคุณตามที่อธิบายไวในสวนน้ี
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หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสาย
โทรศัพทรวมกับอุปกรณ HP คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและอุปกรณใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณ HP เพ่ือรับสงโทร
สารถาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ต

• สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองตอบรับ

• สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
และเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอรและ
เครือ่งตอบรบั

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคาอุปกรณ HP กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งน้ีข้ึน
อยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่ทานจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซือ้ตลับแยก
สายแบบขนาน ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตลับ
แยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยกสายแบบ
ขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ 7-10 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคา
อุปกรณ HP ตามที่ไดอธิบายไวขางลางน้ี

ภาพ 7-11 ภาพดานหลังของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 สายโทรศัพทที่ตอเขากบัตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

การตัง้คาอปุกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกบัคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศพัท
พอรตเดยีว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของอุปกรณ HP
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดาน
หลังอุปกรณ
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3. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ
เขากับพอรตท่ีมปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานไมเช่ือมตอเครื่องรับโทรศัพทของทานเขากับ
อุปกรณโดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารอาจจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสาร
ดวยอุปกรณนี้ได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ HP ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขา
กับพอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูดานหลังอุปกรณ HP

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต"OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครือ่งคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนอุปกรณ HP เปน

จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณ HP ของคุณจะสามารถรองรับได
(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

หมายเหตุ หากคุณกําลังใชคอมพิวเตอรท่ีมพีอรตโทรศัพทสองพอรต
คุณไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน คุณสามารถตอเครื่องตอบรับ
โทรศัพทเขากับพอรต "OUT" ดานหลังของคอมพิวเตอรได
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เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนที่กําหนด และจะสงเสียงคําทักทายท่ีบนัทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมีเสียง
โทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถ
บนัทึกขอความเสียงได

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครือ่งตอบรบั

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณซึ่งตอกบัพอรต 1-LINEทีด่านหลังของอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 คอมพิวเตอร

7 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

8 โทรศัพท (ทางเลือก)

หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดาน
หลัง
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การตั้งคาอปุกรณทีม่โีมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSLจากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL

ของคุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอ่ืนของท่ีพักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการDSL/ADSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ
DSL/ADSL เพ่ิมเติม มิฉะนั้นคุณจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลัง
สนทนา

2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL/
ADSL เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพท
แบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานัก
งาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย
4. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตท่ีมปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึกลง
บนเคร่ืองตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของคุณได

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
8. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปนจํานวน

เสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีอุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได

หมายเหตุ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/พ้ืนท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร
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เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนที่กําหนด และจะสงเสียงคําทักทายท่ีบนัทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมีเสียง
โทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถ
บนัทึกขอความเสียงได

หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร
และมโีมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคา
โทรสารของคุณ

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร
และวอยซเมล

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครบริการวอ
ยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการวอยซเมล
ของคุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากคุณตอง
การรับโทรสารอัตโนมติั โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการเสียงเรยีกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับอุปกรณ
คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียวกันได ตัวอยาง
เชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up
ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอนิเทอรเน็ต

การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมสีองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซือ้ตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
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แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11
สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 7-12 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 7-13 ภาพดานหลงัของอปุกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัอุปกรณ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต1-LINE

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

4 โทรศัพท

การตั้งคาอปุกรณบนสายโทรศัพทเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศพัท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังอุปกรณ

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
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4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครือ่งคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมติัใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะรับสายโทรสารที่เขามา มฉิะนั้น อุปกรณจะไมสามารถรับโทร
สารได

การตดิตัง้โทรสารแบบอนกุรม
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณสําหรับการรับและสงโทร
สารโดยการใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูที่เว็บไซตการกําหนดคาโทร
สารสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

สวีเดน www.hp.se/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

เบลเยยีม (ดัตช) www.hp.be/nl/faxconfig

เบลเยยีม (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig
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สเปน www.hp.es/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือคุณสามารถใช
อุปกรณรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได

หมายเหตุ ตองติดต้ัง Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาบน
ระบบคอมพิวเตอรจึงจะรันโปรแกรมการติดต้ังนี้ได

คุณจะตองมสีิทธิของผูดูแลระบบจึงจะสามารถติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพบน
ระบบ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista ได
ไดรเวอรของเครื่องพิมพและสแกนเนอรรองรับอุปกรณที่รัน Windows
2000 เทานั้น

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหคุณเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เนื่องจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากคุณเช่ือมตอสาย
เคเบลิไวกอนแลว โปรดดูที่ เช่ือมตออุปกรณกอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร

การเชือ่มตอโดยตรง
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบลิ USB

หมายเหตุ หากคุณติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณและเชื่อมตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณจะสามารถเชื่อมตออุปกรณ
อื่นๆ เขากับคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันโดยใชสายเคเบลิ USB ไดโดยไม
ตองติดต้ังซอฟตแวรซ้ําอีก

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหคุณเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เนื่องจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากคุณเช่ือมตอสาย
เคเบลิไวกอนแลว โปรดดูที่ เช่ือมตออุปกรณกอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร

(ทําตอ)
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ตดิตัง้ซอฟตแวรกอนทีจ่ะเชื่อมตออปุกรณ (แนะนาํ)

การตดิตัง้ซอฟตแวร
1. ปดแอพพลิเคชันท้ังหมดที่ใชงานอยู
2. ใสแผนซดีีเริม่ตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนูของซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนูของ CD ไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบลิคลิกที่ไอคอนการติดต้ังใน
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

3. จากเมนูของซดีีใหคลิกที่ Install (ติดต้ัง) และปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนา
จอ

4. เมื่อมขีอความแจง ใหเปดอุปกรณแลวเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบลิ USB ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม)
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร และไอคอนอุปกรณจะถูกสรางขึ้น
ในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ)

หมายเหตุ คุณอาจตอสายเคเบลิ USB ในภายหลังเมื่อคุณตองการใช
อุปกรณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ โดยใช
ระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับ
ใชรวมกันเฉพาะที่

เชือ่มตออปุกรณกอนทีจ่ะติดตั้งซอฟตแวร

หากคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรกอนจะติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณ
ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ หากคุณเปดอุปกรณแลว อยาเพิ่งปดหรือถอดสายเคเบลิจาก
อุปกรณในระหวางที่โปรแกรมติดต้ังกําลังทํางาน มฉิะนั้น โปรแกรมติดต้ังจะ
ทํางานไมสําเร็จ
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การเชื่อมตออปุกรณ
1. ในกรอบโตตอบ Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) ที่แสดงวิธี

คนหาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก Advanced (ข้ันสูง) แลว
คลิกที่ Next (ถัดไป)

หมายเหตุ อยาใหตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวร
ใหม) คนหาไดรเวอรเครือ่งพิมพโดยอัตโนมติั

2. ทําเครื่องหมายลงในกลองตัวเลือกเพื่อระบทุี่อยูของไดรเวอร และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมเีครือ่งหมายเลือกในกลองตัวเลือกอื่นๆ

3. ใสแผนซีดีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี หากเมนูของแผนซดีีปรากฏขึ้น
ใหปดไป

4. เรียกดูเพ่ือคนหาไดเรกทอรี่รากบนแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน (ตัวอยางเชน
D) แลวคลิกที่ OK (ตกลง)

5. คลิกที่ Next(ถัดไป) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
6. คลิกที่ Finish(เสร็จส้ิน) เพ่ือปดตัวชวย Found New Hardware (พบ

ฮารดแวรใหม) ตัวชวยจะเริ่มการทํางานของโปรแกรมติดต้ังโดยอัตโนมัติ
(อาจใชเวลาสักครู)

7. ทํากระบวนการติดต้ังใหเสร็จสมบรูณ

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวมกัน
เฉพาะที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

ใชอปุกรณรวมกนับนเครอืขายสาํหรบัใชรวมกนัเฉพาะที่

ในเครือขายสําหรับใชรวมกนัเฉพาะที่ อุปกรณจะถูกเช่ือมตอโดยตรงกับข้ัวตอ
USB บนคอมพิวเตอรที่เลือก (เรียกวาเซริฟเวอร) และจะใหคอมพิวเตอรอื่นๆ
(เครื่องลูกขาย) เขาใชรวมกัน
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หมายเหตุ เมื่อใชอุปกรณที่เช่ือมตอโดยตรงรวมกัน ควรใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบติัการใหมลาสุดเปนเซิรฟเวอร ตัวอยางเชน หากคุณมคีอมพิวเตอร
ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP กับคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งท่ีใช
ระบบปฏิบติัการ Windows เวอรชันกอนๆ ใหใชคอมพิวเตอรที่มีระบบ
ปฏบิัติการ Windows XP เปนเซริฟเวอร
ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกบักลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงานต่ําเทานั้น
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมือ่ผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพไปยัง
อุปกรณ

มแีตคุณสมบติัในการพิมพเทานั้นที่จะใชรวมกัน คุณสมบัติในการสแกน ทํา
สําเนา และโทรสารจะไมสามารถใชรวมกันได

การใชอปุกรณรวมกัน
1. คลิกที่ Start (เริ่ม) เล่ือนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกท่ี

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทร
สาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่ม) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) และ
ดับเบิลคลิกที่ Printers (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ คลิกที่ Properties (คุณสมบติั) แลวจึง
คลิกที่แถบ Sharing (การใชรวมกัน)

3. คลิกตัวเลือกเพ่ือใชอุปกรณรวมกัน แลวกําหนดชื่อสําหรับใชรวมกัน
4. หากตองการใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรลูกขายที่ใช Windows เวอรชัน

อื่นๆ ใหคลิกท่ี Additional Drivers (ไดรเวอรเพ่ิมเติม) เพ่ือติดต้ัง
ไดรเวอรเหลานั้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน แผนซดีีเริ่มตนการใช
งานตองอยูในไดรฟซีดี

การกาํหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

คุณสามารถใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องเดียวโดยใชสาย
เคเบิล USB หรืออาจใชรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:

• การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอโดยตรง
• ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
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การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชื่อมตอโดยตรง

การติดตัง้ซอฟตแวร
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสายเคเบลิ USB
2. ใสแผนซีดีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี ดับเบิลคลิกไอคอนซดีี

บนเดสกท็อป แลวจึงดับเบิลคลิกที่ไอคอนติดต้ัง นอกจากนี้ คุณอาจ
หาโฟลเดอร Installer (ตัวติดต้ัง) บนแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน

3. คลิกที่ Install Software (ติดต้ังซอฟตแวร) แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบน
หนาจอ

4. หากจําเปน ใหใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร Macintosh คนอ่ืนๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะที่

ใชอุปกรณรวมกนับนเครอืขายสาํหรบัใชรวมกันเฉพาะที่
เมื่อคุณเช่ือมตออุปกรณโดยตรง คุณจะสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอร
เคร่ืองอื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ทีเ่รียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะที่ ใชการกําหนดคาน้ีเฉพาะกบักลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงาน
ตํ่าเทาน้ัน คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพไป
ยังอุปกรณ

ขอกําหนดเบือ้งตนสําหรับการใชงานรวมกันในสภาพแวดลอม Mac OS รวมถึง
รายการตอไปน้ี:

• คอมพิวเตอร Macintosh จะตองสื่อสารกันบนเครือขายดวย TCP/IP และ
ตองมี IP แอดเดรสเปนของตนเอง (ไมสนับสนุน AppleTalk)

• อุปกรณที่จะใชรวมกันตองเช่ือมตอกับพอรต USB ในตัวของคอมพิวเตอร
Macintosh เคร่ืองแมขาย

• ทั้งคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องแมขายและเครื่องลูกขายท่ีจะใชงาน
อุปกรณรวมกันตองมีซอฟตแวรสําหรับใชอุปกรณรวมกันติดต้ังอยู และมี
ไดรเวอรหรือ PPD ของอุปกรณที่ติดต้ังไวดวย (คุณสามารถรันโปรแกรม
ติดต้ังเพื่อติดต้ังซอฟตแวรสําหรับใชรวมกันของอุปกรณและไฟล Help (วิธี
ใช) ที่เกี่ยวของ)
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หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอุปกรณ USB รวมกัน โปรดดูขอมูล
สนับสนุนจากเว็บไซตของ Apple (www.apple.com) หรือ Help (วิธีใช)
ของ Apple Macintosh บนคอมพิวเตอร 

การใชอปุกรณรวมกนัระหวางคอมพิวเตอรทีใ่ช Mac OS
1. เปดการใชเครือ่งพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอร Macintosh ทั้งหมด (ทั้ง

เครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย) ที่เช่ือมตอเขากับเครื่องพิมพ ปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปน้ี โดยข้ึนอยูกับเวอรชันของระบบปฏบิัติการของคุณ:
• Mac OS 10.3: เปด System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ

ระบบ) คลิกท่ี Print & Fax (พิมพและโทรสาร) แลวทําเคร่ืองหมายลง
ในชองถัดจาก Share my printers with other computers(ใช
เครื่องพิมพของฉันรวมกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น)

• Mac OS 10.4: เปด System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ
ระบบ) คลิกท่ี Print & Fax (พิมพและโทรสาร) คลิกที่แถบ Sharing
(การใชงานรวมกัน) แลวทําเคร่ืองหมายลงในชองถัดจาก Share
these printers with other computers (ใชเคร่ืองพิมพเหลานี้
รวมกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น) แลวเลือกเครื่องพิมพที่จะใชรวมกัน

2. หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องอ่ืน (เครื่องลูกขาย) ที่
อยูบนเครือขาย ใหปฏิบติัตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก  Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) ใน

เอกสารท่ีคุณตองการพิมพ
b. ในเมนูดรอปดาวนถัดจาก Format for (รูปแบบสําหรับ) ใหเลือก

Shared Printers (เครื่องพิมพที่ใชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของ
คุณ

c. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนั้นคลิกที ่OK (ตกลง)
d. ในเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Print (พิมพ)
e. ในเมนูดรอปดาวนถัดจาก Printer (เคร่ืองพิมพ) เลือก Shared

Printers (เคร่ืองพิมพที่ใชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของคุณ
f. หากจําเปน ใหทําการตั้งคาเพิ่มเติม แลวจึงคลิกที่ Print (พิมพ)

การถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครัง้
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน
ของอุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออก
อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมือ่คุณติดต้ังซอฟตแวรที่มา
พรอมกับอุปกรณ
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การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรระบบ Windows จะม ี3 วิธี และ
การถอนการติดต้ังบนคอมพิวเตอร Macintosh จะมหีนึ่งวิธี

การถอนการติดตั้งจาก Windows, วธิทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ
2. กดปุม เปด/ปด เพ่ือปดอุปกรณ
3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เร่ิม) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP เลือก
Officejet J3500/J3600 Series จากนั้นเลือก Uninstall (ยกเลิกการ
ติดต้ัง)

4. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง ใหใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

ของอุปกรณเขาไปในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร ปฏบิติัตามคําแนะนํา
บนหนาจอ และโปรดดูที่ ติดต้ังซอฟตแวรกอนที่จะเช่ือมตออุปกรณ (แนะ
นํา) ดวย

8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของ
คุณ

9. กดปุม เปด/ปด เพ่ือเปดเครื่อง
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง คุณอาจตองรอสักครูขณะคอมพิวเตอร
ดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบรูณ

10. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบรูณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิีที ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมนู Start
(เริ่ม) ของ Windows
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1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) เลือก Settings (การ
ต้ังคา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกที่ Add/Remove
Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่ม) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) และ
ดับเบิลคลิกที่ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ)

2. เลือก Officejet J3500/J3600 Series แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก) หรือ Uninstall/Change (ยกเลิกการติดต้ัง/
เปล่ียนแปลง)
ปฏบิัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

3. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเคร่ือง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบรูณ

5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซดีีรอมของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

6. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูท่ี ติดต้ังซอฟตแวรกอนที่จะ
เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

เมือ่ตองการถอนการตดิตัง้จากคอมพวิเตอรระบบ Windows ซึง่เปนวธิทีี ่3

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

1. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซดีีรอมของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเคร่ือง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบรูณ

5. เริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับอุปกรณอีกครั้ง
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6. เลือก Install (ติดต้ัง)
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ ติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะ

เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร Macintosh
1. เขาใช HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
2. คลิก Information and Settings (ขอมลูและการตั้งคา)
3. เลือก Uninstall HP AiO Software (ยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร HP

AiO) จากเมนูดึงลง
ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
5. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของ

อุปกรณลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรของคุณ
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซดีีรอม แลวดับเบลิคลิกท่ี

HP All-in-One Installer
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การกําหนดคาอุปกรณ (Mac

OS) ดวย

หมายเหตุ หากคุณไมสามารถเรียกใช HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ HP) คุณสามารถถอนการติดต้ังซอฟตแวรโดยการเปดฮารดไดรฟ
เลือก Applications (แอพพลิเคชัน) เลือก Hewlett-Packard และเปด
HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

การถอนการตดิตั้งและตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง 133
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8 การบาํรงุรกัษาและการแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถงึหัวขอตอไปนี้:
• การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
• ทําความสะอาดอุปกรณ
• คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
• การแกไขปญหาการพิมพ
• คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามที่ตองการ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• การแกไขปญหาการทําสําเนา
• การแกไขปญหาการสแกน
• การแกไขปญหาโทรสาร
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• การแกปญหากระดาษติด
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

การทาํงานกับตลบัหมึกพมิพ
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปนี้:
• ตลับหมกึพิมพที่สนับสนุน
• การดูแลตลับหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
• จัดเก็บตลับหมกึพิมพ

ตลบัหมกึพมิพทีส่นบัสนนุ
ตลับหมกึพิมพที่สามารถใชงานไดอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พ้ืนท่ี
ตลับหมกึพิมพอาจมขีนาดแตกตางกัน นอกจากนี้ HP Officejet J3500 ยังรอง
รบัเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับเดียวเทานั้น
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คุณสามารถดูหมายเลขตลับหมกึพิมพไดที่:

• บนฉลากของตลับหมึกพิมพที่คุณกําลังจะเปลี่ยน
• Windows: จาก Toolbox (กลองเครื่องมอื) หากคุณมีการสื่อสารแบบสอง

ทาง ใหคลิกแถบ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เล่ือน
เพ่ือแสดงปุม Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ)
จากนั้นจึงคลิกที่ Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ)

• Mac OS: จาก ยทูลิติี้เครือ่งพมิพ HP คลิกที่ Supply Info (ขอมลูอุปกรณ
ใชสิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูลและการ
สนับสนุน) จากนั้น คลิกที่ Retail Supplies Information(ขอมลูอุปกรณ
ใชสิ้นเปลืองแบบขายปลีก)
HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการพิมพ นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวน
จะอยูในตลับหมกึพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage

การดแูลตลบัหมกึพมิพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ คุณควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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จับตลับหมึกพิมพดานที่เปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมกึพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการเขยา
ตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือตลับหมึก
พิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ีเมื่อระดับหมกึเหลือนอย

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมกึของตลับหมกึพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความ
ข้ึนบนจอแสดงผล นอกจากนี ้คุณยังสามารถตรวจสอบระดับหมกึพิมพไดโดย
การใช Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) (Windows) หรือ
HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP) (Mac OS)

เมือ่คุณไดรับขอความเตือนบนจอวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณมตีลับหมกึพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากนี้ คุณควรเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพเมื่อพบวาขอความมีสีจาง หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ
ซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมกึพิมพ

หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับอุปกรณ ใหไปที่
www.hpshopping.com เมือ่เขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับ
การชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับเดียว
เทานั้น

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 137

http://www.hpshopping.com


หากตองการเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่องแลว

ขอควรระวงั หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะท่ีคุณเปดฝา
ตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมกึพิมพ เครื่องจะไมปลอยตลับหมึกพิมพ
ออกมาใหเปลี่ยน อุปกรณอาจเสียหาย หากคุณนําตลับหมึกพิมพาออกมา
ในขณะที่ตลับหมึกพิมพไมไดติดต้ังอยูอยางมั่นคง

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของอุปกรณ

3. รอจนกระทั่งตลับหมกึพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบนตลับ
หมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี (สําหรับ HP Officejet J3600
เทานั้น) ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางซาย
หากคุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ
ทางขวา

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับ
เดียวเทานั้น

ภาพ 8-1 ถอดตลบัหมกึพิมพออกจาก HP Officejet J3500
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ภาพ 8-2 ถอดตลบัหมกึพมิพออกจาก HP Officejet J3600

4. ดึงตลับหมกึพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากคุณถอดตลับหมึกพิมพออกเนื่องจากหมึกเหลือนอยหรือหมกึหมด ใหนํา

ตลับหมกึพิมพนั้นไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ตของ HP ดําเนิน
งานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซ
เคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอ
ไปน้ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html
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6. นําตลับหมกึพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอืน่นอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพู

1 แถบหนาสัมผัสทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวงั หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลาน้ีจะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุดของ
ตลับหมึกพิมพออกไปขางหนา เมื่อตลับหมกึพิมพเขาที่จะไดยินเสียงดังคลิก
หากคุณใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบดาน
ซาย
หากคุณใสตลับหมกึพิมพสีดํา ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทางขวา

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับ
เดียวเทานั้น
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ภาพ 8-3 ใสตลบัหมกึพิมพเขาใน HP Officejet J3500

ภาพ 8-4 ใสตลบัหมกึพิมพเขาใน HP Officejet J3600

8. ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพ
HP All-in-One จะมีขอความแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพทุกครั้งที่
คุณติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ คุณยังสามารถปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังในอุปกรณไดดวย การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มคุีณภาพสูง

หมายเหตุ ถาคุณนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม อุปกรณ
จะไมแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ อุปกรณจะจดจําคาการปรับ
ตําแหนงของตลับหมกึพิมพไว คุณจึงไมตองปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพใหม

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับเดียว
เทานั้น
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การปรบัแนวตลับหมกึพมิพจากแผงควบคุมเมือ่เครือ่งแจงเตอืน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ

A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้นใหกด ตกลง
2. อุปกรณจะพิมพหนาทดสอบและปรับต้ังเคร่ืองพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมา

ใชใหมหรือท้ิงไป

หมายเหตุ ถาคุณใสกระดาษสไีวในถาดปอนกระดาษเมือ่ปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใสกระดาษสีขาว
ที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ันลองปรับตําแหนงใหมอีก
ครั้ง

หากการปรับตําแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซน็เซอรหรือตลับหมึก
พิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปท่ี
www.hp.com/support เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาค
แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการสนับสนุนทาง
เทคนิค

วธิกีารปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด 6 จากนั้นกด 2

ซึง่เลือก Tools (เครื่องมอื) แลวเลือก Align Print Cartridge (ปรับ
ตําแหนงตลับหมกึพิมพ)

4. อุปกรณจะพิมพหนาทดสอบและปรับต้ังเคร่ืองพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมา
ใชใหมหรือท้ิงไป
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การปรบัตําแหนงตลบัหมกึพิมพจาก ซอฟตแวร HP Photosmart
(Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

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

Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

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

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

อุปกรณจะพิมพหนาทดสอบและปรับต้ังเครื่องพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมา
ใชใหมหรือทิ้งไป

การปรบัตําแหนงตลับหมกึพมิพโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart Studio
(Mac OS)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ยทูลิติี้เครือ่งพมิพ HP (Mac OS): เปดยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS) คลิก Align (ปรับ
ตําแหนง) แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

การทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพ
ใชคุณสมบติัน้ีเมื่อปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวในแถบส ีหรือเมือ่สีขุนมัวหลัง
จากใสตลับหมกึพิมพในครั้งแรก อยาทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจํา
เปน เพราะจะทําใหเปลอืงหมึกและหัวฉีดหมกึพิมพจะมอีายกุารใชงานสั้นลง

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมกึพิมพสีดําตลับเดียว
เทานั้น
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การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด 6 จากนั้นกด 1

ซึง่เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Clean Print Cartridge (ทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ)
อุปกรณจะพิมพหนาเอกสารที่คุณสามารถนํากลับมาใชใหมหรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพกอนแลวจึง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวร 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 คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ)
ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

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

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพกอนแลวจึง
เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

ยทูลิติี้เครือ่งพมิพ HP (Mac OS)
1. เปดยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ยูทิลิ

ต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS)
2. คลิก Clean (ทําความสะอาด) แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทานั้น

การทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
ทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ําบน
หนาจอใหคุณตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่คุณไดทําความสะอาดหรือปรับ
ตลับหมกึพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมกึพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมีอะไรติดอยูบนหนาสมัผัสตลับหมกึพิมพ แลวจึงใสตลับหมกึ
พิมพเขาไปใหม หากยังมีขอความใหตรวจสอบตลับหมกึอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปน้ี

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลานั้นอาจทําให
ตลับหมกึพิมพหรือ HP All-in-One เสียหาย

วธิีทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ
1. เปดอุปกรณแลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของอุปกรณ
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ วนัที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมือ่เสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป
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3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับ
(HP Officejet J3600) ใหนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความ
สะอาดทีละตลับ อยาท้ิงตลับหมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One
นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบบีผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมกึไปดานหนาจน
กระทั่งเขาท่ีดังคลิก

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน (สําหรับ
HP Officejet J3600 เทานั้น)

10. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของอุปกรณ

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หวัฉดีหมกึ
หากอุปกรณถูกใชงานในสภาพแวดลอมท่ีมฝุีนละออง อาจมเีศษฝุนขนาดเล็ก
สะสมอยูท่ีดานในของอุปกรณได เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม พรม
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หรือใยผา เมือ่เศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมกึพิมพ อาจทําใหหมึกกระจายเปน
ริว้หรือเปนรอยเปอนในหนาท่ีพิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไขได
โดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมกึตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมกึ หากคุณยังคงเห็นเสน
ริว้และรอยเปอนอยูบนหนาที่พิมพหลังจากท่ีทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
เรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมหรือหรือซอฟตแวรที่คุณติดต้ังกับ
HP All-in-One

คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปน้ี:

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกดิการอุดตัน การฉีดหมกึผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทาํความสะอาดบรเิวณรอบๆ หัวฉดีหมกึ
1. เปดอุปกรณแลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของอุปกรณ
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ วนัที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมือ่เสียบปล๊ักไฟกลับ
เขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับ ให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ หามนําตลับ
หมกึพิมพออกนอกอุปกรณนานกวา 30 นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมกึหงายขึ้น
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5. นําผายางชุบนํ้าสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชแผนยางทําความสะอาดบรเิวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมกึดังรูป

ดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวงั หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. เลื่อนตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมกึไปดานหนาจน
กระทั่งเขาท่ีดังคลิก

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของอุปกรณ

จดัเก็บตลบัหมกึพมิพ
คุณสามารถปลอยตลับหมึกพิมพไวในอุปกรณเปนระยะเวลานานกวาปกติได
หากคุณนําตลับหมกึพิมพออกมา ใสตลับหมึกพิมพในถุงที่ผนึกแนนเพ่ือไมให
หมึกแหง เชน ถุงพลาสติกแบบรูดปดได

ทาํความสะอาดอุปกรณ
เพ่ือใหสําเนาและงานสแกนสะอาด คุณอาจตองทําความสะอาดแถบกระจกแถบสี
ขาวท่ีอยูดานในของตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ คุณยังอาจตองทําความสะอาดภาย
นอก HP All-in-One เพ่ือเอาฝุนออก

การทาํความสะอาดแถบกระจก
บริเวณแถบสีขาวใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอาจมีฝุนผงจับตัวอยู
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การทาํความสะอาดแถบกระจกในตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิ
1. ปดอุปกรณ และถอดสายไฟ

หมายเหตุ วนัที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กอุปกรณ
คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมติัข้ึน

มแีถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
3. ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบนํ้ายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวงั หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายตอเครื่อง
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4. ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมติั

ขอควรระวงั โปรดตรวจสอบวาคุณไดปดฝาชองปอนเอกสารอัตโนมติั
แลวกอนจะใสกระดาษหรือตนฉบับใดๆ ถายังไมปดฝา อาจทําใหกลไก
เครื่องเสียหาย

5. เสียบสายไฟแลวเปดอุปกรณ

การทาํความสะอาดแถบสขีาว
บริเวณแถบสีขาวใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอาจมีฝุนผงจับตัวอยู

การทาํความสะอาดแถบสขีาว
1. ปดอุปกรณ และถอดสายไฟ

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถกูลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กอุปกรณ
คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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3. ทําความสะอาดแถบสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบนํ้าอุนผสมสบูออนๆ
ลางแถบอยางเบามือเพ่ือชะลางเศษผงตางๆ ออก อยาขัดแผนแถบ

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (สําหรับขัดถ)ู และใชผาชุบน้ําหมาดๆ เช็ดแผนแถบใหทั่วอีก
ครั้งเพื่อเช็ดแอลกอออลออก

ขอควรระวงั ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอกของ
HP All-in-One ซึง่อาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

5. ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
6. เสียบสายไฟแลวเปดอุปกรณ

การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก

หมายเหตุ กอนทําความสะอาดอุปกรณ ใหปดอุปกรณและถอดปลั๊กสายไฟ
ออกจากเตาเสียบไฟฟากอน

ใชผานุมที่ไมมีขนชุบน้ําหมาดๆ เช็ดฝุน คราบสกปรกและคราบเปรอะเปอนออก
จากตัวอุปกรณ ไมจําเปนตองทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก เก็บของเหลวให
หางจากภายในตัวอุปกรณและแผงควบคุม

คาํแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
ใชคําแนะนําและแหลงขอมลูตอไปนี้เพ่ือแกไขปญหาการพิมพ

• สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ การแกปญหากระดาษติด
• สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบดิเบี้ยว และการดึง

กระดาษ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
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• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมือ่เปดใชงานอุปกรณ
ครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 12 นาที เพ่ือเริ่มตนการทํางานหลังจากที่ติดต้ัง
ตลับหมึกพิมพแลว

• สายไฟและสายเคเบลิอ่ืนๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับอุปกรณแนนดีแลว
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลบั (AC)
และเปดเครื่องอยู หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรด
ดูที่ ขอกําหนดรายละเอยีดดานไฟฟา

• วางวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง และไมมีกระดาษติดขัดใน
อุปกรณ

• นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอท้ังหมดออกแลว
• ต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพปจจุบนัหรือเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม

ตน สําหรับ Windows ใหต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม
ตนในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ) สําหรับ Mac OS ใหต้ังคาอุปกรณ
เปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่มตนใน Print Setup Utility (ยูทิลิต้ีการ
ต้ังคาการพิมพ) หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของ
คอมพิวเตอรของคุณ

• หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบติัการ Windows คุณไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) ไว

• คุณไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป เมื่อคุณกําลังทํางานอยู ปด
โปรแกรมตางๆ ที่คุณไมใช หรือรีสตารทเครือ่งคอมพิวเตอรใหมกอนที่จะสั่ง
ทํางานอีกครั้ง

การแกไขปญหาการพมิพ
• อุปกรณหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
• ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
• อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
• อปุกรณใชเวลานานในการพิมพงาน
• อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา
• ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง
• การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

อปุกรณหยดุทาํงานโดยไมทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมตอไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับเตาเสยีบไฟฟากระแสสลับ (AC)
แลว หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรดดูที่ ขอกําหนดราย
ละเอียดดานไฟฟา
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ขอความแสดงขอผดิพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคมุ

เกดิขอผิดพลาดที่ไมสามารถแกไขกลบัคนืมาไดขึ้น
ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลทั้งหมด (เชน สายไฟ สายเคเบลิเครือขาย และสาย
เคเบลิ USB) รอประมาณ 20 วินาที และตอสายเคเบิลอีกครั้ง หากปญหายังคงมี
อยู ใหเขาไปที่เว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมลู
ปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหาและการขอมลูการปรับปรุงลาสุดของผลิตภณัฑ

อปุกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพมิพเอกสารใดๆ)

มงีานพิมพตดิอยูในคิวการพมิพ
เปดคิวการพิมพ ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แลวจึงรีบูตคอมพิวเตอร ลองพิมพหลัง
จากที่คอมพิวเตอรรีบตูแลว โปรดดูระบบวิธีใชสําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ

ตรวจสอบการตั้งคาอปุกรณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลง
ขอมูล

ตรวจสอบการติดตัง้ซอฟตแวรอปุกรณ
หากอุปกรณดับไปขณะท่ีกําลังพิมพงาน ขอความเตือนควรจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอคอมพิวเตอรของคุณ มฉิะน้ัน ซอฟตแวรอุปกรณอาจจะไมไดรับการติดต้ัง
อยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรออกอยางสมบรูณ
จากนั้นใหติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่
การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

ตรวจดกูารเชือ่มตอของสายเคเบลิ
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายทั้งสองขางของสายเคเบลิเครือขาย/USB เช่ือม

ตอแนนแลว
• หากอุปกรณเช่ือมตอกับเครือขายแลว ใหตรวจสอบดังตอไปนี้:

• ตรวจสอบไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมตอดานหลังของอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชสายโทรศัพทเพ่ือเช่ือมตอ

อุปกรณ

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบคุคลทีต่ดิต้ังบนเครือ่งคอมพวิเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจะปองกัน
คอมพิวเตอรของคุณจากการลวงขอมลู อยางไรก็ตาม ไฟรวอลลอาจจะปดกั้น
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณได หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสื่อ
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สารกับอุปกรณ ใหลองปดการใชงานไฟรวอลลช่ัวคราว หากปญหายังคงมีอยู
แสดงวาไฟรวอลลไมใชสาเหตุของปญหาในการสื่อสาร ใหเปดการใชงาน
ไฟลวอลลเหมือนเดิม

อปุกรณใชเวลานานในการพมิพงาน

ตรวจสอบการกาํหนดคาระบบและทรพัยากรตางๆ
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรตรงตามความตองการขั้นตํ่าของระบบสําหรบั
อุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

ตรวจสอบการตั้งคาซอฟตแวรอปุกรณ
อัตราการพิมพลดลงเมือ่เลือกคุณภาพการพิมพเปน Best (ดีที่สุด) หรือ
Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด) เพ่ือเพิ่มอัตราการพิมพ ใหเลือกการตั้งคาการ
พิมพที่ตางกันในไดรเวอรอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
เปล่ียนการตั้งคาการพิมพ

อปุกรณพมิพหนาวางหรอืพมิพบางหนา

ทาํความสะอาดตลับหมกึพิมพ
ปฏิบติัตามข้ันตอนของการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอยางครบถวน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทํางานกับตลับหมกึพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาวสัดพุิมพ
• ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่ถูกตองใน

ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับวัสดุพิมพท่ีปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาหนาในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับขนาด

ของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ปอนหนาเอกสารมากกวาหนึง่แผน
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาการปอนกระดาษ โปรดดู การแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ

ไฟลมหีนากระดาษเปลา
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลไมมีหนากระดาษเปลา
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ขอมลูบางอยางหายไปหรอืไมถูกตอง

ตรวจสอบตลบัหมึกพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพที่ถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มีปริมาณหมกึอยูพอสมควร สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ
และ ตลับหมึกพิมพที่สนับสนุน

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะหางจากขอบ
กระดาษต่ําสุด

ตรวจสองการตัง้คาการพิมพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสีเทา) ใน
ไดรเวอรการพิมพ (สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

ตรวจสอบตําแหนงอปุกรณและความยาวของสายเคเบลิ USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบลิ USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบลิ USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

การจดัวางขอความหรอืภาพกราฟกไมถกูตอง

ตรวจสอบวธิีปอนวสัดุพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวสัดุพิมพพอดีเมือ่
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป หากตอง
การขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ

ตรวจสอบขนาดของวสัดพุิมพ
• เน้ือหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวัสดุพิมพที่คุณกําลังใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวสัดุพิมพที่เลอืกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรง

กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
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อุปกรณที่สามารถจะพิมพได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะ
หางจากขอบกระดาษต่ําสุด

ตรวจสอบการตั้งคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวที่เลือกใน
แอพพลิเคชันตรงกับการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอปุกรณและความยาวของสายเคเบลิ USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบลิ USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหาที่เกิดข้ึนอาจจะมี
สาเหตุจากแอพพลิเคชันไมมคีวามสามารถในการแปลความหมายการตั้งคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรที่รูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบการใชงานแอพพลิเคชัน หรือติดตอผู
ผลิตซอฟตแวรเพ่ือขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ

คณุภาพการพิมพต่ําและงานพมิพไมเปนไปตามทีต่องการ
• เอกสารที่พิมพออกมามคุีณภาพต่ํา
• งานพิมพมอีักขระที่อานไมออก
• หมึกเปรอะเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพกราฟก
• งานพิมพมีสีซดีจางหรือไมสดใส
• สีท่ีพิมพออกมาเปนสีดําและสีขาว
• พิมพผิดสี
• งานพิมพแสดงการซึมของสี
• สีไมอยูในแนวที่ถูกตอง
• เสนหรือจดุหายไปจากขอความหรอืภาพกราฟก

เอกสารทีพ่มิพออกมามคีณุภาพต่าํ

ตรวจสอบตลบัหมกึพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มปีริมาณหมึกอยูพอสมควร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ
และ ตลับหมึกพิมพที่สนับสนุน
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ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ
กระดาษอาจจะมคีวามชื้นหรือหยาบเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพเปน
ไปตามขอกําหนดของ HP และลองพิมพใหมอีกคร้ัง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การเลือกวัสดุพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวสัดุพมิพทีป่อนเขาไปในอปุกรณ
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณใชงานไดกับประเภทของวัสดุพิมพที่คุณปอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอยีดของวัสดุ
พิมพท่ีสนับสนุน

ตรวจสอบตําแหนงอปุกรณและความยาวของสายเคเบลิ USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบลิ USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบลิ USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

งานพมิพมอีกัขระทีอ่านไมออก
หากเกิดการขัดจังหวะขึ้นในระหวางการพิมพงาน อุปกรณอาจจะไมรับรูขอมูล
ของงานพิมพสวนที่เหลือ

ยกเลิกงานพิมพและรอจนกวาอุปกรณจะกลบัคืนสูสถานะพรอมใชงาน หาก
อุปกรณไมกลับสูสถานะพรอมใชงาน ใหยกเลิกงานพิมพทั้งหมดและรออีกครั้ง
เมื่ออุปกรณพรอมที่จะใชงานแลว จึงสั่งงานพิมพอีกคร้ัง หากมขีอความปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอรใหลองอีกคร้ัง ใหคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)

ตรวจดกูารเชือ่มตอของสายเคเบลิ
หากอุปกรณและคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสาย USB ปญหาอาจจะเกิดข้ึนเน่ือง
จากการเชื่อมตอเคเบลิมีสัญญาณต่ํา
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเช่ือมตอสายเคเบลิทั้งสองดานยึดแนนแลว หากปญหายัง
คงมีอยู ใหปดอุปกรณ ตัดการเชื่อมตอสายเคเบลิออกจากอุปกรณ เปดเคร่ืองโดย
ไมตองเช่ือมตอสายเคเบลิ และลบงานที่คางอยูออกจากที่เก็บพักการพิมพ เมือ่ไฟ
สัญญาณเปด/ปดสวางและไมกะพริบ ใหตอสายเคเบลิอีกครั้ง

ตรวจสอบไฟลเอกสาร
ไฟลเอกสารอาจจะเกิดความเสียหาย หากคุณสามารถพิมพเอกสารอื่นๆไดจาก
แอพพลิเคชันเดียวกัน ใหลองพิมพงานจากไฟลสําเนาสํารองของเอกสารของคุณ
ถามี
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หมกึเปรอะเปอน

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ

(สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

• เมื่อคุณพิมพเอกสารซึง่ตองใชหมกึพิมพจํานวนมาก ใหปลอยเอกสารทิ้งไว
สักครูเพ่ือใหหมกึพิมพแหงกอนที่จะหยิบเอกสารที่พิมพออกมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเปนการพิมพลงบนแผนใส จากไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือก
คุณภาพงานพิมพ Best (ดีที่สุด) และเพิ่มระยะเวลารอใหหมกึแหงดวย และ
ลดความเขมของหมกึดวยการใชการกําหนดปริมาณหมกึภายใตคุณสมบัติ
ข้ันสูง (Windows) หรือ ink features (คุณสมบติัหมึก) (Mac OS) อยาง
ไรก็ตาม โปรดทราบวาการลดความเขมหมกึอาจจะทําใหเอกสารท่ีพิมพมีสี
ซดีจางได

• เอกสารสีท่ีมสีีเขมขนและผสมกัน สามารถทําใหเกิดรอยยนหรือการเปรอะ
เปอนได เมื่อสั่งพิมพโดยใชคุณภาพการพิมพ Best (ดีที่สุด) ใหลองใช
โหมดการพิมพอื่น เชน Normal (ปกติ) เพ่ือลดปริมาณหมึกพิมพ หรือใช
กระดาษ HP Premium ซึง่ออกแบบมาสําหรับการพิมพเอกสารที่มสีีสันสด
ใส หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวสัดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทจะดูดซับหมึกไดไมดีนัก สําหรับวัสดุพิมพดังกลาวนี้ หมึก
พิมพจะแหงชามากและจะเกิดการเปรอะเปอนบนงานพิมพ หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเลือกวัสดุพิมพ

หมกึพมิพกระจายตวัไมทัว่ขอความหรอืภาพกราฟก

ตรวจสอบประเภทของวสัดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเลือกวัสดุพิมพ

ตรวจสอบตลบัหมกึพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพมีปริมาณหมกึอยูพอสมควร สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ

งานพิมพมสีซีดีจางหรอืไมสดใส

ตรวจสอบโหมดการพิมพ
โหมดการพิมพแบบ Fast (ดวน) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ จะชวยใหคุณพิมพ
งานไดในอัตราท่ีเร็วข้ึน ซึ่งดีสําหรับการพิมพแบบราง เพ่ือใหไดผลลัพธที่มี
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คุณภาพดีข้ึน ใหเลือกโหมดการพิมพแบบ Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีที่สุด)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทของกระดาษ
เมือ่ทําการพิมพลงบนแผนใสหรือวัสดุพิมพพิเศษอื่นๆ (สําหรับ
HP Officejet J3600 เทานั้น) ใหเลือกประเภทของวัสดุพิมพใหตรงกับ
ไดรเวอรการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษ
และวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

สทีีพ่มิพออกมาเปนสดีาํและสขีาว
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสเีทา) ใน
ไดรเวอรของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งคาการ
พิมพ

พมิพผดิสี
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทานั้น)

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสเีทา) ใน
ไดรเวอรของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งคาการ
พิมพ

ตรวจสอบตลบัหมึกพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพที่ถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มีปริมาณหมกึอยูพอสมควร สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ
และ ตลับหมึกพิมพที่สนับสนุน

งานพมิพแสดงการซมึของสี

ตรวจสอบตลบัหมึกพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพอยูในสภาพที่ดี ข้ันตอนการเติมหมกึพิมพ
และการใชหมึกพิมพที่เขากันไมได สามารถทําใหเกิดความเสียหายกับระบบการ
พิมพที่เกี่ยวของได และสงผลใหคุณภาพการพิมพลดลงและทําใหเกิดความเสีย
หายกับอุปกรณ HP จะไมรับประกันหรือใหบริการกับตลับหมกึพิมพที่มีการเติม

คุณภาพการพิมพต่ําและงานพมิพไมเปนไปตามที่ตองการ 159



หมึกพิมพ สําหรับขอมลูการสั่งซือ้ โปรดดู ตลับหมกึพิมพที่สนับสนุน และ วัสดุสิ้น
เปลืองของ HP

สไีมอยูในแนวทีถ่กูตอง
(สําหรับ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)

ตรวจสอบตลบัหมกึพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มปีริมาณหมึกอยูพอสมควร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ
และ ตลับหมึกพิมพที่สนับสนุน

ตรวจสอบตําแหนงการวางภาพกราฟก
ใชคุณสมบัติการปรับขนาดภาพหรือตัวอยางกอนพิมพของซอฟตแวรของคุณ
เพ่ือตรวจสอบชองวางในการวางภาพกราฟกบนหนากระดาษ

การปรบัตําแหนงตลบัหมกึพมิพ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

เสนหรอืจดุหายไปจากขอความหรอืภาพกราฟก

ตรวจสอบตลบัหมกึพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพมีปริมาณหมกึอยูพอสมควร สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การจัดการอุปกรณ

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ การ
แกปญหากระดาษติด

วสัดพุมิพไมรองรบัการทาํงานสาํหรบัเครื่องพมิพหรอืถาดปอนกระดาษ
ใชวัสดุพิมพที่รองรับโดยอุปกรณเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทําความ
เขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพที่สนับสนุน
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ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึวสัดพุมิพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพถูกปอนลงในถาด หากตองการขอมลูเพิ่มเติม

โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม

วสัดพุมิพถกูปลอยออกจากอปุกรณไมถกูตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกแลว มิฉะนั้น งาน

พิมพที่พิมพออกมาจะตกมาจากอุปกรณ

• เอาวัสดุพิมพที่เกินมาออกจากถาดรับกระดาษออก ถาดกระดาษมขีีดจํากัด
สําหรับปริมาณกระดาษที่บรรจุ

งานทีพ่มิพเอยีง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาดอยูในแนวเดียวกับตัวปรบั

แนวกระดาษ หากจําเปน ใหดึงถาดออกจากอุปกรณและปอนวัสดุพิมพเขา
ไปใหมใหถูกตอง และตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับแนวกระดาษอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง

• ปอนวัสดุพิมพเขาไปในอุปกรณเมือ่อุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น

อปุกรณดงึกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป
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• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
• ใชวัสดุพิมพของ HP เพ่ือการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่

สุด

การแกไขปญหาการทาํสาํเนา
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน

ไมมงีานสาํเนาออกมาจากอปุกรณ
• ตรวจสอบระบบไฟฟา

ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอแนน และเปดอุปกรณแลว
• ตรวจสอบสถานะของอปุกรณ

• อุปกรณอาจจะกําลังทํางานอยู ตรวจสอบหนาจอแผงควบคุมเพ่ือดูขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของงานที่สั่งพิมพ รอจนงานอื่นที่กําลังประมวลผลเสร็จ
ส้ิน

• อุปกรณอาจจะมีกระดาษติดขัด ใหตรวจสอบกระดาษติดขัด โปรดดู การ
แกปญหากระดาษติด

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ

งานทีท่าํสาํเนาเปนหนาวาง
• ตรวจสอบถาดกระดาษ

หากคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF ใหตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอน
อยางถูกตอง หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบบัในตัวปอน
กระดาษอัตโนมติั (ADF)

• ตรวจสอบวสัดุพมิพ
วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาความเขมอาจจะต้ังคาไวสวางเกินไป ใชปุม  ทาํสาํเนา บนแผงควบ
คุมเพื่อเพิ่มความเขมของเอกสารที่ทําสําเนา
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เอกสารไมปรากฏขอความหรอืมสีจีาง
• ตรวจสอบวัสดพุมิพ

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การ
เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Fast (เร็ว) (ซึง่เปนการทําสําเนาราง)
อาจจะเปนตนเหตุของการไมปรากฏขอความบนเอกสารหรือเอกสารมสีีจาง
ใหแกไขการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Normal (ปกติ) หรือ Best
(ดีที่สุด)

• ตรวจสอบตนฉบบั
• ความชัดเจนของสําเนาข้ึนอยูกับคุณภาพและขนาดของตนฉบบั ใชเมนู

Copy (ทําสําเนา) เพ่ือปรับคาความเขมของสําเนา หากตนฉบับมีสีจาง
เกินไป การสําเนาเอกสารอาจจะไมสามารถเพิ่มความเขมใหไดมากพอ
แมคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม

• พ้ืนหลังที่เปนสีอาจจะทําใหภาพดานหนากลนืกับพื้นหลัง หรือพื้นหลัง
อาจจะแสดงระดับสีแตกตางกัน

ขนาดงานสําเนายอลง
• การยอ/ขยาย หรือคุณสมบติัการทําสําเนาอื่น อาจจะไดรับการตั้งคามาจาก

แผงควบคุมเพื่อยอขนาดรูปภาพที่ถูกสแกน ตรวจสอบการตั้งคาสําหรับงาน
สําเนาเพื่อใหแนใจวาการต้ังคาเปนขนาดปกติ

• ซอฟตแวรการตั้งคาซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP อาจจะถูกต้ังคา
ไวเปนยอรูปภาพท่ีสแกน แกไขการตั้งคา หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ในสวนของซอฟตแวรภาพถายและรูป
ถายของ HP
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คณุภาพงานทีท่าํสาํเนาต่าํ
• ปฏบิตัติามขั้นตอนเพื่อปรบัปรงุคุณภาพการทาํสาํเนา

• ใชตนฉบับที่มีคุณภาพดี
• ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง

เชน วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ

• ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของคุณ
• ตรวจสอบอปุกรณ

อาจตองทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมติั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ ทําความสะอาดอุปกรณ

การทาํสาํเนามขีอผดิพลาดอยางชดัเจน
• เสนริว้สีขาวหรอืซดีจางในแนวตั้ง

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
เลือกวัสดุพิมพ

• สสีวางหรอืเขมเกนิไป
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา

• เสนทีไ่มตองการ
อาจตองทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมติั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ ทําความสะอาดอุปกรณ

• จดุหรอืลายเสนสดีํา
อาจจะมหีมกึพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั ใหทําความสะอาดอุปกรณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ทําความสะอาดอุปกรณ

• ขอความไมชัดเจน
• ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
• การตั้งคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเร่ิมตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน

ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพ่ือเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพ
กราฟก หากจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับความสวาง
และความเขมของสําเนา

• ขอความหรือภาพกราฟกไมสมบรูณ
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
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• การทําสําเนาเฉียงหรือเอียง
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมปอนเอกสารในถาดปอนกระดาษ ADF มาก

เกินไป
• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางของ ADF พอดีกับขนาดของ

วัสดุพิมพ
• ตวัพิมพสดีาํขนาดใหญมจีดุดาง (ไมเรยีบ)

การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา

• เมด็หรือแถบสขีาวในแนวนอนในพื้นทีท่ีท่าํสาํเนาบรเิวณสเีทาออนไปจนถงึ
สเีทากลาง
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา

ขอความแสดงขอผดิพลาด
"ปอนเอกสารและโหลดงานอกีครัง้"
กดปุม ตกลง จากนั้น ปอนเอกสารที่ยังเหลืออยู (ไมเกิน 20 แผน) ใน ADF
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การวางตนฉบบั

การแกไขปญหาการสแกน 
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมลูเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูท่ี การสนับสนุนและการรับประกัน

หมายเหตุ หากคุณกําลังเริ่มตนการสแกนจากคอมพิวเตอร หากตองการ
ขอมลูการแกไขปญหา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรบนหนาจอ

สแกนเนอรไมทาํงาน
• ตรวจสอบตนฉบบั

ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบบัปอนอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การวางตนฉบบั

• ตรวจสอบอปุกรณ
อปุกรณอาจจะเพิ่งออกจากโหมดประหยัดพลังงานหลังจากการไมมีการใช
งานในระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ทําใหการประมวลผลชาไปชั่วขณะ รอจนกวา
อปุกรณจะอยูในสถานะ READY (พรอม)

การแกไขปญหาการสแกน 165



การสแกนใชเวลานาน
• ตรวจสอบการตั้งคา

• หากคุณกําหนดความละเอียดมากเกินไป งานสแกนจะใชเวลานานขึ้น
และงานที่ไดจะมขีนาดไฟลใหญข้ึน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีเมื่อทําการ
สแกนหรือสําเนา อยากําหนดคาความละเอียดมากเกินความจําเปน คุณ
สามารถลดคาความละเอียดได เพ่ือใหสแกนงานไดอยางรวดเร็ว

• หากคุณตองการภาพโดยผานการใชโปรแกรม TWAIN คุณสามารถแก
ไขการตั้งคาเพื่อใหสแกนเปนสีขาวดําได หากตองการขอมลูเพิ่มเติม
โปรดดูวิธีใชท่ีแสดงบนหนาจอในสวนของโปรแกรม TWAIN

• ตรวจสอบสถานะของอปุกรณ
หากคุณไดส่ังพิมพงานหรือทําสําเนากอนหนาที่จะสแกน อุปกรณจะเริ่ม
สแกนหลังจากที่สแกนเนอรทํางานเหลานั้นเสร็จสิ้น อยางไรก็ตาม การพิมพ
และการสแกนจะใชหนวยความจํารวมกัน ซึ่งหมายความวาการสแกนอาจจะ
ชาลงได

เอกสารบางสวนไมถูกสแกนหรอืขอความหายไป
• ตรวจสอบตนฉบบั

• ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบบัถูกปอนเขาไปถูกตอง หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบั

• พ้ืนหลังท่ีเปนสีสีอาจจะทําใหภาพสวนหนากลนืกับพื้นหลังได ลองปรับ
การตั้งคากอนท่ีคุณจะสแกนตนฉบบั หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลัง
ท่ีคุณสแกนตนฉบับแลว

• ตรวจสอบการตั้งคา
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนเขามีขนาดใหญเพียงพอสําหรับ

ตนฉบบัที่คุณกําลังสแกน
• หากคุณกําลังใชซอฟตแวรภาพถายและรูปภาพของ HP การตั้งคาเร่ิม

ตนในซอฟตแวรอาจจะกําหนดใหปฏบิติังานบางอยางโดยอัตโนมติันอก
เหนือไปจากงานที่คุณกําลังทําอยู โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ใน
สวนของซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับการแกไขคาคุณสมบัติ
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ไมสามารถแกไขขอความได
• ตรวจสอบการตั้งคา

• ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวร OCR ต้ังคาสําหรับแกไขขอความไว
• เมื่อคุณสแกนตนฉบบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกประเภทของ

เอกสารที่สรางขอความที่สามารถแกไขได หากขอความจัดอยูใน
ประเภทกราฟก จะไมถูกแปลงคาใหเปนขอความ

• โปรแกรม OCR ของคุณอาจจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมวลผลคําที่
ไมสามารถปฏิบติังานกับ OCR ได หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงโปรแกรม โปรดดูท่ีวิธีใชซอฟตแวรผลิตภัณฑ

• ตรวจสอบตนฉบบั
• สําหรับ OCR ตนฉบับตองปอนลงใน ADF โดยคว่ําหนาลง ตรวจสอบ

ใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไปถูกตอง สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู
การวางตนฉบบั

• โปรแกรม OCR อาจจะไมอานขอความที่จัดระยะชิดมากได ตัวอยาง
เชน หากขอความท่ีผานการแปลงคาจากโปรแกรม OCR มีตัวอักษร
หายไปหรือชิดติดกัน เชน "rn" อาจจะกลายเปน m

• ความถูกตองของโปรแกรม OCR ข้ึนอยูกับคุณภาพ ความยาวของขอ
ความ และโครงสรางของภาพตนฉบับ รวมถึงคุณภาพของการสแกน
เอง ดังนั้น ตองตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับของคุณน้ันมีคุณภาพดี

• พ้ืนหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป ลองปรับ
การตั้งคากอนที่คุณจะสแกนตนฉบบั หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลัง
ที่คุณสแกนตนฉบับแลว หากคุณกําลังใช OCR ทํางานกับตนฉบับอยู
ขอความที่มีสีบนตนฉบับจะแสดงผลลัพธของการสแกนไมดี
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ขอความแสดงขอผดิพลาด
• "ไมสามารถเริม่การทาํงานของ TWAIN ได" หรอื "เกดิขอผดิพลาดขณะ

กาํลงัใชรปูภาพ"
• หากคุณกําลังใชภาพจากอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตอล หรือสแกน

เนอรเครื่องอื่น โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณนั้นๆ ใชงานไดกับ
TWAIN อุปกรณที่ไมสามารถใชกับ TWAIN ได จะไมทํางานกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณไดเช่ือมตอสายเคเบิล USB เขากับ
พอรตที่ถูกตองดานหลังคอมพิวเตอรของคุณแลว

• ตรวจสอบความถูกตองของแหลงที่มาของ TWAIN ที่ใช ในซอฟตแวร
สามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของ TWAIN ไดโดยการเลือก เลอืก
สแกนเนอร  จากเมนู ไฟล

• "ปอนเอกสารและเริม่ทาํงานอกีครัง้"
กดปุม ตกลง จากนั้น ปอนเอกสารที่ยังเหลืออยู (ไมเกิน 20 แผน) ใน ADF
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การวางวัสดุพิมพ

คณุภาพงานสแกนต่าํ
ตนฉบบัเปนภาพทีผ่านกระบวนการทาํซ้าํเปนครัง้ทีส่อง
ภาพถายที่นํามาพิมพซ้ํา เชน ภาพในหนังสอืพิมพหรือนิตยสาร จะพิมพดวยการ
ใชจุดเล็กๆของหมึกแทนภาพถายตนฉบบั ซึ่งจะทําใหคุณภาพงานลดลง บอย
ครั้ง จุดของหมกึพิมพจะทําใหเกิดรูปแบบที่ไมตองการ ซึง่สามารถมองเห็นได
เมื่อรูปภาพถูกสแกนหรือพิมพ หรือเมือ่รูปภาพปรากฏบนหนาจอ หากคําแนะนํา
ตอไปน้ีไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจจะตองใชภาพตนฉบบัที่มีคุณภาพดี
กวานี้
• พยายามกําจัดรอยจุดหมกึดวยการลดขนาดของภาพที่สแกน
• พิมพภาพที่สแกนได เพ่ือดูวาคุณภาพดีข้ึนหรือไม
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตองสําหรับชนิดของ

งานสแกนนั้น
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• ขอความหรอืรปูภาพดานหลงัของตนฉบบัทีม่สีองหนาปรากฏอยูบนงานที่
สแกน
ขอความหรือรูปภาพบนตนฉบบัที่มสีองหนาสามารถสแกน "ผาน" ไดจาก
ดานหลัง หากตนฉบับนั้นถูกพิมพบนวัสดุพิมพท่ีมลีักษณะบางหรือใสเกินไป

• คณุภาพของรปูภาพดีกวาเมือ่สัง่พิมพ
รูปภาพท่ีแสดงบนหนาจออาจจะไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานสแกนไดถูก
ตองเสมอไป
• ลองปรับการตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพื่อใชสีมากขึ้น (หรือ

ระดับโทนสีเทา) ปกติแลว สําหรับคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows คุณ
สามารถปรับการตั้งคาไดโดยการเปด จอแสดงผล จาก Control panel
(แผงควบคุม)

• ลองปรับการตั้งคาความละเอียดและสี
• รปูภาพทีส่แกนเอยีง (โคงงอ)

อาจเปนเพราะปอนภาพตนฉบบัไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใชตัวปรับ
แนวกระดาษเมือ่คุณปอนตนฉบับเขาไปใน ADF หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การวางตนฉบบั

• รปูภาพทีส่แกนมจีดุ เสน แถบสขีาวในแนวตั้ง หรอืขอบกพรองอื่นๆ
• หากสแกนเนอรสกปรก ภาพที่ออกมาจะไมไดความคมชัดสูงสุด โปรดดู

ที่ ทําความสะอาดอุปกรณ สําหรับคําแนะนําในการทําความสะอาด
• ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบบัและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการ

สแกน
• กราฟกแตกตางจากตนฉบบั

การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะกับชนิดของงานสแกนที่คุณทํา ใหลองเปลี่ยน
การตั้งคากราฟก

• ปฏบิตัติามขั้นตอนเพ่ือปรบัปรงุคุณภาพการสแกน
• ใชตนฉบับท่ีมีคุณภาพสูง
• ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง

เชน วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับ

• ปรับการตั้งคาซอฟตแวรใหเหมาะกับวัตถุประสงคการสแกนของคุณ
• ใชหรือทําแผนนําเพ่ือปกปองตนฉบับของคุณ
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การสแกนมขีอบกพรอง
• หนากระดาษเปลา

คุณอาจปอนตนฉบบักลับดาน ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไป
ถูกตอง หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับ

• สวางหรอืเขมเกนิไป
• ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูก

ตอง
• รูปภาพตนฉบบัอาจจะสวางหรือเขมเกินไป หรืออาจจะถูกพิมพลงบน

กระดาษที่มสีี
• เสนทีไ่มตองการ

อาจจะมหีมกึพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบน
สแกนเนอร สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดอุปกรณ

• จดุหรอืลายเสนสดีํา
• อาจจะมหีมกึพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบน

สแกนเนอร สแกนเนอรอาจจะสกปรกหรือมรีอยขีดขวน หรือแผนรอง
ฝา ADF อาจจะสกปรก สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาด
อุปกรณ

• ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบบัและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการ
สแกน

• ขอความไมชัดเจน
ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตอง

• ขนาดงานสแกนยอลง
การตั้งคาซอฟตแวร HP อาจตั้งไวใหลดขนาดภาพที่สแกน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขการตั้งคา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรผลิตภัณฑ

การแกไขปญหาโทรสาร
สวนนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับโทรสาร หาก
คุณต้ังคาการรับสงโทรสารไมถูกตอง คุณอาจจะประสบปญหาเมือ่สงโทรสาร รับ
โทรสาร หรือทั้งสองกรณี

หากคุณพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบการทํางาน
ของโทรสาร เพ่ือตรวจสอบสถานะของอุปกรณได การทดสอบจะลมเหลว หาก
การตั้งคาอุปกรณสําหรับโทรสารไมถูกตอง ทําการทดสอบนี้หลังจากที่คุณต้ังคา
อปุกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
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หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกบัวิธีการแกปญหา
ที่พบ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบโทรสารลมเหลว

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติมอยางละเอียด ใหตรวจดู
รายงานเพื่อดูวาการทดสอบสวนใดที่ผิดพลาด แลวหาหัวขอการแกไขปญหาที่
ตรงกัน
• "การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "โทรสารท่ีเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารที่ถูกตอง" ลมเหลว
• การทดสอบ "การใชสายโทรศัพทที่ถูกตองสําหรับโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

"การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ปดอุปกรณโดยการกดปุม เปด/ปด ที่อยูบนแผงควบคุม จากนั้นถอดปลั๊ก

สายไฟที่ดานหลังอุปกรณ หลังจากผานไปสองสามวินาที ใหเสียบปลั๊ก
ไฟอีกคร้ัง แลวเปดอุปกรณ รันการทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบยังลม
เหลวอีก ใหอานขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนในหัวขอนี้

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวานั่นอาจจะไมใชปญหา

• หากคุณกําลังดําเนินการทดสอบจาก Fax Setup Wizard(ตัวชวยการ
ต้ังคาโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการ
ต้ังคาโทรสาร HP) (Mac OS) ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณวางจาก
การทํางานอยางอื่น เชน การรับโทรสาร หรือการทําสําเนาเอกสาร ตรวจ
สอบขอความที่หนาจอแสดงผลซึง่แสดงวาอุปกรณไมวาง หากอุปกรณ
ไมวาง ตองรอจนกวาอุปกรณจะทํางานเสร็จสมบูรณ และอยูในสถานะ
ไมทํางาน กอนที่จะดําเนินการทดสอบ
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ
หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบ
ฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถใชงานได และเกิดปญหาในการโทรสาร ให
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปยัง www.hp.com/support เมือ่ขอ
ความแจงปรากฏข้ึน ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ แลวคลิกที่ Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการสนับสนุนทาง
เทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกบัชองเสยีบสายโทรศัพทบนผนงั" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ

เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ

หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณ
สําหรับโทรสาร โปรดดูท่ี การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร
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• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
เพ่ือทําการตรวจสอบคูสาย

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวานั่นอาจจะไมใชปญหา

หลังจากที่คุณแกไขปญหาท่ีพบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ชือ่มตอกบัพอรตบนโทรสารทีถ่กูตอง" ลมเหลว

วธิแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอืน่เทาน้ัน เชน เครื่องตอบรับ
โทรศัพท
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ภาพ 8-5 ภาพดานหลงัของอปุกรณ
1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

2. หลังจากท่ีคุณเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพ่ือใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และอุปกรณพรอมท่ีจะรับสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ

หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชสายโทรศพัททีถ่กูตองสาํหรับโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หนึ่งควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
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สายอีกดานหนึ่งเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังที่แสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป คุณอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซือ้ตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึง่มีอุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสายอื่น
ซึง่เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของคุณ

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง
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การทดสอบ "การตรวจจบัสญัญาณเสยีง" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ

ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการ
โทร) ผานโดยไมมกีารเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน แสดงวาอุปกรณหนึ่ง
อยางหรือมากกวาน้ัน เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณ
เหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแตละครั้งที่
เช่ือมตออุปกรณหน่ึงอยาง จนกวาคุณจะสามารถระบุไดวาอุปกรณใด
เปนสาเหตุของปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
เพ่ือทําการตรวจสอบคูสาย

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณระบบกดปุมแบบมาตรฐาน เชน
ระบบ PBX บางระบบ ซึง่อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึง่จะทําให
เกิดปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสง/รับโทรสารทดสอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/พ้ืนที่ไวถูกตองตามประเทศ/พ้ืนที่
ของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/พ้ืนที่ หรือหากตั้งคาไมถูกตอง การทด
สอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสาย
โทรศัพทอะนาล็อก มฉิะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอ
สายอะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตอ
อุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรบัโทรสาร

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแกไขปญหาท่ีพบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Dial Tone Detection (การตรวจหา
สัญญาณการโทร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวให
บริษทัตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสาย

โทรศัพทอะนาล็อก มฉิะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอ
สายอะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตอ
อุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรบัโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากบัชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ

• อุปกรณอื่นซึง่จะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ
ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
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หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง
• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานโดยไมมกีารเช่ือมตอกับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหนึ่งอยาง
หรือมากกวานั้น เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณเหลา
น้ันอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแตละครั้งท่ีเช่ือม
ตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวาคุณจะสามารถระบุไดวาอุปกรณใด
เปนสาเหตุของปญหา

• หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ลม
เหลวโดยไมมีอุปกรณอื่นดวย ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับสาย
โทรศัพทที่ใชงานและคนหาขอมลูการแกไขปญหาในสวนนี้

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ
หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณแลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Line Condition (การทดสอบ
สภาพสายโทรสาร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวให
บริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศพัทตอพวงไว

วธิแีกไข: แสดงวาคุณกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณกําลังใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตออุปกรณ
เขากับสายโทรศัพท หากสายโทรศัพทซึง่ใหมาพรอมกับอุปกรณส้ันเกินไป
คุณอาจจะใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงท่ีรานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึง่มอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่ง
เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึง่มีในบานหรอืสํานักงานของคุณ

วธิแีกไข: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลัง
ใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
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โทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับอุปกรณ ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมไดถูกใช
งานอยูหรือมีการตอพวง ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใชอุปกรณในการ
โทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยู

อปุกรณมปีญหาในการสงและรบัโทรสาร

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณแลว ดูที่หนาจอแสดงผลบนอุปกรณ
หากหนาจอแสดงผลไมปรากฏขอความใดๆ และไฟสัญญาณของ เปด/ปด
ไมสวาง แสดงวาปดอุปกรณอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับ
อุปกรณ และเสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบแนนแลว กดปุม เปด/ปด เพ่ือเปด
อุปกรณ

หลังจากเปดอุปกรณแลว โปรดรอประมาณ 5 นาทีกอนทําการสงหรือรับโทร
สาร อุปกรณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดในขณะเพิ่งเริ่มทํางานหลัง
จากเปดอุปกรณ

วธิแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หนึ่งควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
สายอีกดานหนึ่งเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังที่แสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป คุณอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซือ้ตัวตอพวงที่รานคา
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อิเล็กทรอนิกส ซึง่มอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายโทรศัพท
อ่ืน ซึง่เปนสายโทรศัพทแบบมาตรฐานที่ใชในบานหรือสํานักงานของ
คุณอยูแลว

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษทัโทรศัพทใน
ทองถิ่นของคุณ

• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลังใชงาน
อยู ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารได หาก
ตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือ
สงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

• ตรวจสอบดูวามข้ัีนตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่จะ
ใหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากมีขอผิดพลาดเกิด
ข้ึน อุปกรณจะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะขอผิดพลาดน้ันจะไดรับ
การแกไข

• การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทบนผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมเีสียงรบกวนหรือไม
หากคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมด
แกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ หากปญหายัง
คงมอียู ใหติดตอบริษทัโทรศัพท

• หากคุณใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มฉิะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กรณี B: การตั้งคาอุปกรณที่มี DSL

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังซึ่งต้ังคาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล วิธีการตรวจ
สอบวาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเช่ือม
ตอสายอะนาลอ็กแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไม
ไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว
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• หากคุณกําลังใชทั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอของ
โทรศัพทภายใน (PBX) หรือเครือขายบริการสือ่สารรวมระบบดิจิตอล
(ISDN) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับพอรตที่ถูก
ตองแลว และอะแด็ปเตอรข้ัวตอไดรับการตั้งคาเปนประเภทสวิตชที่ถกู
ตองสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ ถาเปนไปได หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ กรณี C: การตั้งคาอุปกรณที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือ
สาย ISDN

• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทรวมกันกับบริการ DSL โมเด็ม DSL อาจ
จะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจ
ทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกดิปญหาในการโทรสารได คุณ
สามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสยีงดังคงที่หรือมีเสียงรบ
กวนหรือไม หากคุณไดยินเสียงดังรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL แลวปด
เครื่องอยางนอย 15 นาที หมนุโมเด็ม DSL ไปดานหลัง แลวฟงเสียง
สัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ คุณอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หากอุปกรณหยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ําตามขั้นตอนน้ี

หากยังคงมีสัญญาณเสียงรบกวนในสายโทรศัพท โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม
DSL โปรดติดตอขอรับบริการจากบริษัท DSL ของคุณ

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

อปุกรณมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกไขปญหาที่เปนไปได จะใชไดกับเฉพาะประเทศ/พ้ืนที่ที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนมาพรอมกับอุปกรณเทานั้น รวมถึง:
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย
อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย เมก็ซโิก
ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส รัสเซยี ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน
ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

การแกไขปญหาโทรสาร 181



• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทท่ีคุณใชเพ่ือสงโทรสารไดเช่ือมตอ
โดยตรงเขากับอุปกรณแลว การสงโทรสารดวยตนเองน้ัน โทรศัพทจะ
ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต 2-EXT ของอุปกรณ ดังที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 โทรศัพท

• หากคุณกําลังสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทของคุณที่เช่ือมตอโดย
ตรงเขากับอุปกรณ คุณตองใชปุมกดบนโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร ไม
สามารถใชปุมกดบนแผงควบคุมของอุปกรณได

หมายเหตุ หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจจะเชื่อมตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับดานบนของสายเคเบิลอุปกรณซึง่มีการเสียบ
สายบนผนังไว

บท 8
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อปุกรณไมสามารถรบัโทรสาร แตสามารถสงโทรสารได

วธิแีกไข:
• หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ของอุปกรณได
รับการตั้งคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนรปูแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

• หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ไดรับการตั้งคาเปน Off (ปด)
คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หรืออีกนัยหน่ึง คือ อุปกรณจะไมรับ
โทรสารใหคุณ หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง
โปรดดูที่ การรับโทรสารดวยตนเอง

• ถาคุณใชบริการฝากขอความเสียงในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมาย
เลขโทรศัพทที่ใชโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง เพราะไม
สามารถรับแบบอัตโนมัติได ซึง่หมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสาร
ที่เขามา หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเมือ่คุณใชบริการ
ฝากขอความเสียง โปรดดูท่ี กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับวอ
ยซเมล หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดูที่
การรับโทรสารดวยตนเอง

• หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของโมเด็ม
ใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โมเด็มท่ีถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมติัจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับแฟกซฺที่สงเขามาทั้งหมด ซึง่จะทําให
อุปกรณไมสามารถรับสายโทรสารเขาได

• หากคุณใชเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ
คุณอาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปน้ี:
• เครื่องตอบรับอัตโนมติัของคุณอาจจะไมไดรับการตั้งคาเพ่ือใชงาน

กับอุปกรณอยางถูกตอง
• ขอความที่สงออกไปอาจจะยาวหรือสงเสียงดังมาก เพ่ือใหอุปกรณ

ตรวจจับสัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจจะทําใหการเชื่อมตอของเครื่อง
โทรสารหลุดได

• เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจจะมีชวงเงยีบไมนานพอที่จะให
อุปกรณตรวจจับสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล
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วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยคุณแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
• เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสาย

โทรศัพทสําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเคร่ืองตอบรบัอัตโนมติัโดย
ตรงเขากับอุปกรณ ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่
ใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมติั

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับโทร
สารโดยอัตโนมติั โปรดดูที่ การรับโทรสาร

• ควรตรวจสอบวาการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูก
ต้ังใหมจีํานวนเสียงเรยีกเขามากกวาจํานวนเสยีงเรียกเขาของเครื่อง
ตอบรับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

• ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
สามารถรับโทรสารไดเมื่อไมมเีครื่องตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอาจเปนสาเหตุของปญหา

• เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึก
ขอความที่ใชเวลาประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยระดับเสียงเบาๆ
เมือ่บันทึกขอความ เงยีบไวอยางนอย 5 วินาทีเมือ่พูดขอความของ
คุณเสร็จแลว ไมควรมีเสียงรบกวนใดๆ เกิดข้ึนขณะบันทึกขอความ
เสียงในชวงท่ีคุณเงยีบอยู ลองรับโทรสารอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับอัตโนมติัดิจิตอลบางรุน อาจจะเก็บ
เสียงเงยีบที่บนัทึกไวหลังจากการสงขอความออกของคุณเสร็จ
ส้ิน ฟงขอความสงออกของคุณเพื่อตรวจสอบ
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• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณโทรศัพทประเภทอื่น
เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรหรือกลอง
สวิตชแบบหลายพอรต ระดับสัญญาณของโทรสารอาจจะลดลงได ระดับ
สญัญาณอาจลดลงไดหากคุณใชตัวแยกคูขนานหรือเช่ือมตอสายเคเบลิ
พิเศษเพื่อขยายความยาวของโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทํา
ใหเกิดปญหาระหวางการรับโทรสาร
เพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณอื่นเปนสาเหตุของปญหาหรือไม ใหปลดสาย
เช่ือมตอทุกอยางออกจากสายโทรศัพทยกเวนอุปกรณ แลวทําการรับโทร
สารอีกครั้ง หากคุณสามารถรับโทรสารไดสําเร็จเมือ่ไมมกีารเชื่อมตอ
กับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น เปนสาเหตุ
ของปญหา ใหลองเชื่อมตออปุกรณเหลานั้นอกีครั้งทีละอยาง และทําการ
รับโทรสารใหมในแตละครั้งที่เช่ือมตออุปกรณหน่ึงอยาง จนกวาคุณจะ
สามารถระบุไดวาอุปกรณใดเปนสาเหตุของปญหา

• หากคุณมรีูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยการ
ใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณ)
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ) ของอุปกรณไดรับการตั้งคาไวตรงกัน หากตองการขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสยีงเรียกเขา
เฉพาะ
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อปุกรณไมสามารถสงโทรสาร แตสามารถรบัโทรสารได

วธิแีกไข:
• อุปกรณอาจจะกดหมายเลขโทรออกเรว็หรือติดกันจนเกินไป คุณอาจจะ

ตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากคุณจะตองตอสาย
นอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองเวนระยะสักพักกอนที่จะ
กดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทที่คุณจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขทีใ่ชสําหรับตอสายนอก คุณอาจจะ
ตองเวนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้ 9-555-5555. หากตองการเวนชอง
วางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด โทรซ้าํ/หยดุช่ัวคราว หรือกดปุม
ชองวาง (#) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมายยติภงัค (-) ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมือ่ทํา
เชนนั้น คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณ
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
เตือนเมือ่หมนุหมายเลข หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การสงโทร
สารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ

• หมายเลขปลายทางที่จะสงโทรสารมีสัญญาณไมถูกตองหรือเครื่องรับ
โทรสารเกิดปญหา คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลข
โทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณ
โทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรอืไมไดเช่ือมตอไว หรือ
บริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับ
โทรสารตรวจสอบเครือ่งรับเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน
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สญัญาณโทรสารถกูบนัทกึทีเ่ครือ่งตอบรบัอตัโนมตัิ

วธิแีกไข:
• เมือ่คุณใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมติัโดยตรงเขากับ
อุปกรณ ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับตามคําแนะนํา
เสียงโทรสารอาจถูกบันทึกลงในเคร่ืองตอบรับ

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดรับการตั้งคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมติั และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับของอุปกรณ ควรมากกวา
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ หากคุณต้ังคาจํานวน
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องตอบรับอัตโนมัติและอุปกรณไวเทากัน
อุปกรณทั้งสองอยางจะรับสายพรอมกัน และสัญญาณโทรสารจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

• ต้ังคาจํานวนครั้งสําหรับเครื่องตอบรบัอัตโนมติัใหมเีสียงเรียกเขานอย
และตั้งคาอุปกรณใหตอบรับที่จํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขาสูงสุดเทาที่
อุปกรณจะรองรับได (จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกัน
ไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการตั้งคาน้ี เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
อปุกรณจะตรวจสอบสายน้ัน หากอุปกรณพบวาเปนสัญญาณโทรสาร
อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอ
ความไว หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททีม่าพรอมกบัอปุกรณมคีวามยาวไมเพยีงพอ

วธิแีกไข: หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป คุณอาจ
จะใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงท่ีรานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึง่มีอุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่ง
เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมีในบานหรือสํานักงานของคุณ

เคลด็ลบั หากอุปกรณมาพรอมกับอะแด็ปเตอรสายโทรศัพท 2 เสน คุณ
สามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายโทรศัพท 4 เสนเพ่ือเพิ่มความยาวได
หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ 2 เสน โปรดดูคูมือ
ที่ใหมาพรอมกัน
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วธิเีพิ่มความยาวสายโทรศพัท
1. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขา

กับตัวตอพวง จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE
ดานหลังของอุปกรณ

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรตท่ีเปดอยูบนตัวตอพวง และตอ
ปลายสายอีกดานเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการตดิตัง้
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังฮารดแวร
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร

ขอแนะนาํสําหรบัการตดิตัง้ฮารดแวร

ตรวจสอบอปุกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงเทปปดผนึกและแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจาก

ดานนอกและขางในอุปกรณแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมกีระดาษปอนอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีไฟสัญญาณสวางหรอืกระพริบอยู ยกเวนไฟ

สัญญาณ Ready ซึ่งควรจะสวาง หากไฟสัญญาณเตือนกําลังกระพริบ ให
ตรวจสอบขอความที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุม

ตรวจดกูารเชื่อมตออปุกรณฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบลิที่คุณกําลังใชงานอยูในสภาพที่

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดถูกเช่ือมตอเขากับทั้งอุปกรณและเตารับที่

สามารถใชงานไดแนนดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายโทรศัพทไดถูกตอเขากับพอรต 1-LINE
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ตรวจสอบตลบัหมึกพมิพ
• ตรวจสอบวาไดดึงเทปออกจากตลับหมกึพิมพแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมกึพิมพไดรับการติดต้ังในชองท่ีถูกตองแนน

สนิทดีแลว กดหัวพิมพและตลับหมกึพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดํา
เทานั้น

ตรวจสอบอปุกรณ ใหแนใจถึงสิง่ตอไปนี:้
• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานอุปกรณ

เปนครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 45 นาทีเพ่ือเตรียมเริ่มการทํางาน
• อปุกรณจะอยูในสถานะพรอมใชงาน และไมมไีฟสัญญาณอื่นๆบนแผงควบ

คุมสวางหรือกระพริบ หากไฟสัญญาณสวางหรือกระพริบ ใหดูขอความที่
ปรากฏบนแผงควบคุม

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบลิอื่นๆกําลังทํางาน และเชื่อมตอกับ
อุปกรณแนนดีแลว

• ดึงเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกจากอุปกรณแลว
• ฝาปดดานหลังล็อกเขาที่ดีแลว
• ปอนกระดาษลงในถาดอยางถูกตอง และไมมกีระดาษติดขัดในอุปกรณ

ขอแนะนาํสาํหรบัการตดิตัง้ซอฟตแวร

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณกําลังดําเนินงานดวยระบบปฏิบติั

การที่รองรับการทํางาน
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบติัตามความตองการขั้นตํ่าของ

ระบบ

ตรวจสอบขอกาํหนดเบือ้งตนของการตดิตั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซดีีเริ่มตนการใชงานที่มีซอฟตแวรการติดต้ัง

สําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ
• กอนทําการติดต้ังซอฟตแวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโปรแกรมอื่นๆท้ัง

หมดแลว
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• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีรอมที่คุณระบุได ให
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณระบไุดรฟที่ถูกตองแลว

• หากคอมพิวเตอรไมพบซดีีเริม่ตนการใชงานในไดรฟซีดีรอม ใหตรวจดูท่ี
แผนซดีีเริม่ตนการใชงานวาชํารุดเสียหายหรือไม คุณสามารถดาวนโหลด
ไดรเวอรอุปกรณไดจากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

ตรวจสอบหรอืดําเนนิการดงัตอไปนี้:
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรตรงตามความตองการของระบบ
• กอนทําการติตต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows ตองแนใจ

วาปดโปรแกรมอื่นๆทั้งหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซดีีที่คุณระบุได ใหตรวจ

สอบใหแนใจวาคุณระบไุดรฟที่ถูกตองแลว
• หากคอมพิวเตอรไมพบซีดีเริ่มตนการใชงานในไดรฟซดีี ใหตรวจดูที่แผน

ซดีีวาชํารุดเสียหายหรือไม คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรอุปกรณไดจาก
เว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

• ใน Windows device manager (ตัวจัดการอุปกรณ Windows) ใหตรวจ
สอบใหแนใจวาไมไดปดการใชงานไดรเวอร USB

• หากคุณกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows และคอมพิวเตอรไม
สามารถตรวจพบอุปกรณได ใหรันยูทิลิต้ียกเลิกการติดต้ัง (util\ccc
\uninstall.bat ในซีดีเริ่มตนการใชงาน) เพ่ือดําเนินการยกเลิกการติดต้ัง
ไดรเวอรอุปกรณทั้งหมด รีสตารทคอมพิวเตอรและติดต้ังไดรเวอรอุปกรณ
อีกครั้ง

การแกปญหากระดาษตดิ
หากใสกระดาษไวในถาดปอนเขา คุณอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง
ออกมาทางฝาครอบดานหลัง

กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทําโดยทั่วไปสามารถ
ทําใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมติัได

• การใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร
• การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับอุปกรณ
• การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่ HP All-in-One

กําลังปอนกระดาษ
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วธิีการนาํกระดาษทีต่ดิออกจากชองดานหลงั
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของชองดานหลังเพื่อเปดฝาปด ถอดฝาปดโดยการดึง

ออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาของอุปกรณ
อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติดออกจากชองดาน
หลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่คุณนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษสวนท่ีขาดติดอยูในเครื่อง หาก
คุณไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากอุปกรณ อาจทําใหมกีระดาษติด
มากขึ้น

3. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่ คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
4. กด ตกลง เพ่ือเริ่มงานปจุบนัตอ

วธิีการนาํกระดาษตดิออกจากตวัปอนเอกสารอตัโนมตัิ
1. ใหยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเมือ่คุณนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษสวนที่ขาดติดอยูในเคร่ือง หาก
คุณไมนําเศษกระดาษท่ีติดอยูออกจากอุปกรณ อาจทําใหมีกระดาษติด
มากขึ้น

3. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมติั

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเกบ็

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษประเภทที่แนะนําสําหรับ HP All-in-One สําหรับขอมลูเพิ่ม

เติม โปรดดู ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพที่
สนับสนุน
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A วสัดุสิ้นเปลอืงของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีใหขอมูลเกี่ยวกับวสัดุสิ้นเปลืองของ HP สําหรับอุปกรณน้ี ขอมูลน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงได โปรดดูขอมูลท่ีอัพเดตลาสุดในเว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) นอกจากนี้ คุณสามารถสั่งซ้ือผานทางเว็บไซตไดดวย
• สั่งซื้อวัสดุการพิมพแบบออนไลน
• อุปกรณใชสิ้นเปลือง

สัง่ซือ้วสัดกุารพมิพแบบออนไลน
เมื่อตองการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hpshopping.com เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลอืกลิงคสําหรบัการชอปปงใน
หนาน้ัน
นอกจากที่เว็บไซตของ HP คุณยงัสามารถสั่งซื้อวัสดุพิมพโดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี:
• กลองเครือ่งมอื (Windows): จากแถบ ระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ ใหคลิกท่ี

รานคาแบบออนไลน
• ยทิูลติีเ้ครือ่งพิมพ HP (Mac OS): คลิก Supplies Status(สถานะอุปกรณใช

สิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)
คลิกเมนูดรอปดาวน Shop for HP Supplies (รานสําหรับอุปกรณใชสิ้น
เปลือง HP) จากนั้นเลือก Online (ออนไลน)
HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทาน้ัน

อปุกรณใชสิ้นเปลอืง
• ตลับหมึกพิมพ
• วัสดุพิมพ HP

ตลบัหมกึพมิพ
ใชแตตลับหมึกพิมพสําหรับเปลี่ยนท่ีมีหมายเลขตรงกับตลับหมึกพิมพท่ีคุณกําลังจะ
เปลี่ยนเทาน้ัน คุณสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดท่ี:
• บนฉลากของตลับหมึกพิมพท่ีคุณกําลังจะเปลี่ยน
• กลองเครือ่งมอื (Windows): คลิกท่ีแถบ ระดบัหมกึโดยประมาณ แลวคลิกท่ีปุม

รายละเอียดของตลับหมึกพมิพ เพ่ือดูขอมูลเกีย่วกับตลับหมึกพิมพท่ีจะนํามาเปลี่ยน
• ยทิูลติีเ้ครือ่งพิมพ HP (Mac OS): เปดหนาตาง Information and Support

(ขอมูลและการสนับสนุน) จากน้ันคลิกท่ี Supply Info (ขอมูลอุปกรณใชสิ้น
เปลือง)
HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทาน้ัน
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หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซื้อตลบัหมึกพิมพแบบออนไลนในทุกประเทศ/ภูมิภาค
ในกรณีท่ีไมรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซื้อ
ตลับหมึกพิมพจากผูจัดจําหนายของ HP ในทองถิ่นของคุณ
หากคุณอาศัยอยูในยุโรป ใหไปท่ี www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies เพ่ือ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของ HP
หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดําเทาน้ัน

วสัดุพมิพ HP
หากตองการสั่งซื้อวัสดุพิมพ เชน HP Premium Plus Photo Paper หรือ
HP Premium Paper ใหไปท่ี www.hpshopping.com

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดาเทาน้ัน
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B การสนบัสนนุและการรบัประกนั
ขอมูลใน การบํารุงรกัษาและการแกไขปญหา จะแนะนําวิธีแกไขปญหาทั่วไป หาก
อุปกรณของคุณไมทํางานอยางถูกตอง และคําแนะนําท่ีมีอยูไมสามารถแกไขปญหาของ
คุณได ใหลองใชบริการของฝายสนับสนุนเพ่ือขอความชวยเหลือ ดังน้ี
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดของ Hewlett-Packard
• การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
• การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
• การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
• บรรจุอุปกรณ
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คาํชีแ้จงเกีย่วกบัการรบัประกันแบบจาํกัดของ Hewlett-Packard

การสนบัสนนุทางอเิลก็ทรอนกิส
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เมื่อขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ
แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการ
สนับสนุนทางเทคนิค

ภาคผนวก B
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เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณใชสิ้นเปลือง
การสั่งซื้อ และตัวเลือกอื่นๆ เชน:
• การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของคุณ
• ติดตอกับเจาหนาท่ีดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพื่อหาการอัพเดตซอฟตแวร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากกลองเครื่องมือ (Windows) กลอง
เครื่องมือจะมีวิธีแกไขปญหาท่ีงายตอการใชงาน และมีคําแนะนําแบบเปนขั้นตอน เพ่ือ
แกไขปญหาท่ัวไปเกี่ยวกับการพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู กลองเครื่องมือ
(Windows)
ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/พื้นท่ี
และภาษา

การขอการสนบัสนุนทางโทรศพัทจาก HP
ในชวงระยะเวลารับประกัน คุณสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคาของ HP
ได
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กอนท่ีคุณจะโทรศัพทติดตอเรา
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกในการรับประกันเพ่ิมเติม
• HP Quick Exchange Service (Japan)
• Call HP Korea customer support

กอนทีคุ่ณจะโทรศพัทตดิตอเรา
โปรดเขาสูเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ลาสุด หรือการแกไขปญหาและการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เพ่ือใหตัวแทนศูนยดูแลลูกคาสามารถใหความชวยเหลือแกคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หากคุณตองการโทรศัพทติดตอ HP โปรดเตรียมขอมูลตอไปน้ี
1. หากอุปกรณไมพิมพงาน ใหเตรียมขอมูลตอไปน้ี:

• รุนของอุปกรณ
• หมายเลขรุนและหมายเลขเครื่อง (ตรวจสอบไดจากดานหลังของอุปกรณ)

2. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการท่ีคุณกําลังใชงาน เชน Windows XP
3. จดบันทึกวิธีเชื่อมตอระหวางอุปกรณกับระบบของคุณ เชน ผานทางการเชื่อมตอ

USB
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4. ขอรับหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรเครื่องพิมพ (หากตองการดูหมายเลข
เวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเปดการตั้งคาเครื่องพิมพ หรือกลองโตตอบ
แสดงคุณสมบัติ และคลิกท่ีแถบ About (เกี่ยวกับ))

5. หากคุณพบเกี่ยวกับการพิมพจากแอพพลเิคชันใดแอพพลิเคชันหน่ึง ใหจดบันทึก
แอพพลิเคชันและหมายเลขรุนไว

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากคณุประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับอุปกรณ
• ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนท่ีมีประโยชนสําหรับปญหาท่ัวๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

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

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

การสนบัสนนุทางโทรศพัทของ HP
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศัพท
บริการทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกา
เหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมถึงเม็กซิโก) หากตองการทราบหมายเลข
ของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดไปที่ www.hp.com/support

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุทางโทรศัพท
ในหลายๆ พ้ืนท่ี HP ไดเสนอการใหบริการของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมคิดคา
โทรศัพท หากอยูในชวงระยะเวลารับประกนั อยางไรก็ตาม เม่ือโทรติดตอไปยังหมาย
เลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนบางหมายเลขตามรายการดานลาง คุณอาจตองเสียคา
โทรศัพท
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดูท่ี
www.hp.com/support
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การโทรศัพทตดิตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One ควรเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:
• หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของอุปกรณ)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของอุปกรณ)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

• เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
• คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
• คุณเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ีเริ่ม

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

ถูกเคลื่อนยาย)

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP
หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือรับทราบ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตวัเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกในการรับประกนัเพิม่เติม
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้น
ตรวจสอบการบริการและการรบัประกันเพ่ือดขูอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (Japan)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู บรรจุ
อุปกรณ

Call HP Korea customer support
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การจดัเตรยีมอปุกรณสําหรบัการจดัสง
หากหลังจากติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP หรือการสงเครื่องคืน ณ จุดขาย คุณจะได
รับการรองขอใหสงอุปกรณเพ่ือเขารับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดถอด
อปุกรณตอไปน้ีเก็บไวแลวกอนท่ีจะสงอุปกรณกลับมา:
• ตลับหมึกพิมพ
• สติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุม
• สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณ
• กระดาษที่ปอนเขาในถาดปอนกระดาษ
• เอกสารตนฉบับท่ีคุณอาจวางไวในอุปกรณ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
• การถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออก

ถอดตลับหมกึพมิพออกกอนการขนสง
กอนท่ีคุณจะสงคืนอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดตลับหมึกพิมพออกแลว

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน

วธิถีอดตลบัหมกึพิมพออกกอนขนสง
1. เปดอุปกรณและรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบลง หากอุปกรณปด

อยู ใหขามขั้นตอนน้ีไปยงัขั้นตอนท่ี 2

หมายเหตุ หากอุปกรณปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟออก แลวใชมือเลื่อนตลับ
หมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพออกได

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเบาๆ
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3. นําตลับหมึกพิมพออกจากชองโดยใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ และดึงเขาหาตัวคุณ

4. ใสตลับหมึกพิมพในถุงท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกบัอุปกรณ เวนแตเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนลูกคาของ HP จะแนะ
นําใหคุณสงมาดวย

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพื่อใหแครตลับหมึกพิมพเลือ่นกลับมายงั
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

6. หลังจากที่สแกนเนอรหยุดทํางานและกลับสูตําแหนงหยุด ใหกดปุม เปด/ปด เพ่ือปด
อุปกรณ

การถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคมุออก
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเม่ือคุณถอดตลบัหมึกพิมพออกแลว

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลกูคาในประเทศญี่ปุน

ขอควรระวงั คุณตองถอดสายไฟออกจากอุปกรณ กอนท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนเหลา
น้ี

ขอควรระวงั อปุกรณสําหรับเปลี่ยนจะไมมีสายไฟใหมาดวย เก็บสายไฟไวในท่ีท่ี
ปลอดภัยจนกวาอุปกรณสําหรับเปลีย่นจะสงถึงคุณ

 ีการถอดสตกิเกอรชือ่ปุมแผงควบคมุ
1. กดปุม เปด/ปด เพ่ือปดอุปกรณ
2. ถอดปลั๊กสายไฟออก จากนั้นจึงถอดสายไฟออกจากอุปกรณ อยาสงสายไฟกลับมา

พรอมกับอุปกรณ
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3. ถอดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a. ยกฝาปด ADF ข้ึน

b. ใชน้ิวหรือวัตถุบางๆสอดเขาไปในแถบทางดานมุมขวาบนของสติกเกอรช่ือปุม
แผงควบคุมเพ่ืองดัสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมออก

4. เก็บสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมไว อยาสงสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมกลับมา
พรอมกับอุปกรณ

ขอควรระวงั อปุกรณสําหรับใชงานแทนอาจจะมีสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคมุ
สงมาดวย เก็บสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมไวในท่ีท่ีปลอดภัย และเมื่ออุปกรณ
สําหรับใชงานแทนมาถึงแลว ใหติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมของคุณเขาไป
ใหม คุณตองติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคุมของคุณเพ่ือใชงานแผงควบคุมของ
อุปกรณสําหรับใชงานแทน

หมายเหตุ หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการติดสติกเกอรช่ือปุมแผงควบคมุ
โปรดดูโปสเตอรการติดต้ังท่ีมาพรอมกับอุปกรณ อุปกรณสําหรับใชงานแทน
อาจจะมีคําแนะนําสําหรบัการติดต้ังอุปกรณของคุณใหมาดวย

บรรจอุุปกรณ
หลังจากที่คุณไดจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสงเสร็จสิ้นแลว โปรดปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปน้ี
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การบรรจอุปุกรณ
1. หากเปนไปได ใหบรรจุอุปกรณสําหรับการจัดสงมอบโดยใชบรรจุภัณฑเดิมหรือ

บรรจุภัณฑท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณสําหรบัเปลี่ยน

หากคุณไมมีบรรจุภัณฑเดิม โปรดใชบรรจุภัณฑอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ความเสียหาย
เน่ืองจากการจัดสง ซึ่งเกิดจากการใชบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสมและ/หรือการขนสง
ท่ีไมเหมาะสมจะไมอยูภายใตเงือ่นไขของการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของคุณท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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C ขอกาํหนดรายละเอียดของอุปกรณ
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพและการจัดการวัสดุพิมพ
โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี:
• ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ
• คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ
• ขอมูลจําเพาะอื่นๆ
• ขอกําหนดเก่ียวกับระบบ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม
• ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
• ขอมูลจําเพาะพลังงานเสียงท่ีถูกปลดปลอย (ระดับเสียงตามมาตรฐาน ISO 7779)

ขอมลูจําเพาะทางกายภาพ
• ความสูง: 330.2 มม.
• ความกวาง: 416.6 มม.
• ความลึก: 203.2 มม.
• นํ้าหนัก: 5.5 กก.

คณุสมบตัแิละความสามารถของผลติภณัฑ

คณุสมบตัิ ความจุ

การเชื่อมตอ • ใชไดกบั USB 2.0 ความเร็วสูง
• ตัวเชื่อมตอโฮสต USB จะสนับสนุนถงึความเร็วสงู

สุดเทาน้ัน

ตลับหมึกพิมพ HP Officejet J3500: ตลับหมึกพิมพสีดํา
HP Officejet J3600: ตลับหมกึพิมพสีดําและสามสี

ปริมาณการจายหมึก เขาไปที่ www.hp.com/pageyield เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัจํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ภาษาทีใ่ชกับอุปกรณ HP PCL 3 enhanced

การสนับสนุนแบบอักษร แบบอักษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic,
Letter Gothic, Letter Gothic Italic
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คุณสมบตัิ ความจุ

รอบการทาํงาน สูงถงึ 1000 หนาตอเดือน

การสนับสนุนภาษาที่แสดงบนแผงควบคุม

ภาษาทีส่ามารถใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พื้นที่

ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเชก, ภาษา
เดนมารก, ภาษาฮอลันดา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฟน, ภาษา
ฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮงัการ,ี ภาษา
อิตาลี, ภาษาญ่ีปุน, ภาษาเกาหลี, ภาษานอรเว, ภาษา
โปแลนด, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโรมาเนีย, ภาษารัสเซีย,
ภาษาจีนตัวยอ, ภาษาสโลวาเกีย, ภาษาสโลวีเนีย, ภาษา
สเปน, ภาษาสวีเดน, ภาษาจีนตวัเต็ม, ภาษาตุรก,ี ภาษา
ยเูครน

ขอมลูจาํเพาะอื่นๆ
หนวยความจําของอปุกรณ
2 MB ROM, 16 MB RAM

ขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ HP Officejet J3600 รองรับ Mac OS เทาน้ัน
หากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ โปรดดูท่ี http://www.hp.com/support/

การใชงานรวมกนักบัระบบปฏบิตักิาร
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64* (Professional และ

Home Editions), Windows Vista

หมายเหตุ สําหรับ Windows 2000 มีเฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ
ไดรเวอรสแกนเนอร และกลองเคร่ืองมือเทาน้ัน

• Mac OS X (10.3, 10.4) (เฉพาะ HP Officejet J3600 เทาน้ัน)
• Linux

ขอกาํหนดขัน้ต่ํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ

Celeron, RAM 128 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 150 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,

RAM 128 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 290 MB
• Microsoft® Windows® x64: AMD Athlon 64, AMD Opteron, หนวย

ประมวลผล Intel Xeon ท่ีรองรับ Intel EM64T หรือหนวยประมวลผล Intel
Pentium 4 ท่ีรองรับ Intel EM64T, 128 MB RAM, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก
280 MB, Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows Vista: หนวยประมวลผล 800 MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64),
RAM 512 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 750 MB
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• Mac OS X (10.3.9 และสูงกวา 10.4.6 และสูงกวา): 400 MHz Power PC G3
(v10.3.9 และสูงกวา 10.4.6 และสูงกวา) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo
(10.4.6 และสูงกวา) หนวยความจํา 256 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 500 MB,
QuickTime 5.0 หรือสูงกวา

• Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows)
• Adobe Acrobat Reader 5 หรือสูงกวา

ขอกาํหนดทีแ่นะนํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือ

สูงกวา, RAM 200 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 150 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือสูงกวา, RAM

256 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 300 MB
• Microsoft® Windows® XP x64: AMD Athlon 64, AMD Opteron, หนวย

ประมวลผล Intel Xeon ท่ีรองรับ Intel EM64T หรือหนวยประมวลผล Intel
Pentium 4 ท่ีรองรับ Intel EM64T, 256 MB RAM, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก
300 MB

• Windows Vista: หนวยประมวลผล 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64),
RAM1 GB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 1.1 GB

• Mac OS X (10.3.9 และสูงกวา 10.4.6 และสูงกวา): 400 MHz Power PC G4
(v10.3.9 และสูงกวา 10.4.6 และสูงกวา) หรือ 1.83 GHz Intel Core Duo
(10.4.6 และสูงกวา) หนวยความจํา 256 MB เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 800 MB,
QuickTime 5.0 หรือสูงกวา

• Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวา
• Adobe Acrobat Reader 5 หรือสูงกวา

ขอกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับการพมิพ
• ความละเอียด: พิมพขาวดํา 1200 x 1200 dpi, พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด

4800 dpi
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)

หมายเหตุ HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะตลับหมึกพิมพสีดําเทาน้ัน

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทาํสําเนา
• การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยอ-ขยายแบบดิจิตอล: ต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• พอดีกับหนา, สแกนกอน
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หมายเหตุ  HP Officejet J3500 รองรับเฉพาะสําเนาขาวดําเทาน้ัน

โหมด ประเภท ความละเอยีดในการสแกน (dpi)

ดีทีสุ่ด ขาวดํา สูงถึง 600 x 1200

 สี สูงถึง 600 x 1200

ธรรมดา ขาวดํา สูงถึง 300 x 300

 สี สูงถึง 300 x 300

เร็ว ขาวดํา สูงถึง 300 x 300

 สี สูงถึง 300 x 300

ขอกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• โทรดวนสูงสุดได 100 หมายเลข
• หนวยความจําสูงสุด 200 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึน้

• การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาคร้ัง
• โทรซ้ําเม่ือไมรับสายอัตโนมัติหน่ึงครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยนืยันและรายงานผล
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลีย่นระหวางโทรสารและเครื่องตอบ

รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอยีดมาก (dpi) คมชดั (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 196 x 203 (โทนสีเทา 8
บิต)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความที่สแกนเปนขอความที่สามารถแกไขได

โดยอัตโนมัติ
• ความเร็วในการสแกนจะแตกตางกันไปตามความซับซอนของเอกสาร
• อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain และ WIA ได
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• ความละเอียด: 1200 x 1200 dpi ออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200 dpi
• สี: 16 บิตตอสีแบบ RGB, ท้ังหมด 48 บิต
• สแกนเนอรแบบดึงกระดาษ ความกวางในการสแกนสูงสุด 216 มม. (8.5 น้ิว)

ความยาวในการสแกนสูงสุด 356 มม. (14 น้ิว)

ขอกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อุณหภูมิขณะทํางาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)
สภาพการทํางานที่แนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
ความชื้นสัมพัทธท่ีแนะนํา: 15 ถึง 80% โดยไมมีการควบแนน

สภาพแวดลอมในการเกบ็รกัษา
อณุหภูมิในการเกบ็รักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความชื้นสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนท่ีอุณหภูมิ 65° C
(150° F)

ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
การใชไฟ
ไฟอินพุตของอะแดปเตอร AC ภายนอก (สูงสุด): 100 ถึง 240 VAC (± 10%), 50/60
Hz (± 3Hz)
ไฟอินพุต DC ของระบบ (สูงสุด): 15 Vdc หรือ 16 Vdc ท่ี 400 mA; 32 Vdc ท่ี 500
mA

หมายเหตุ อะแดปเตอร AC ท่ีใหมาอาจระบุใหใชกําลังไฟไดมากกวาขอกําหนด
กระแสไฟอินพุต DC (สูงสุด) ท่ีกลาวขางตน

ขอมลูจาํเพาะพลังงานเสียงทีถู่กปลดปลอย (ระดบัเสียงตามมาตรฐาน
ISO 7779)

HP Officejet J3500
หากคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตได คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงของ
HP Officejet J3500 ไดจากเว็บไซตของ HP ไปท่ีwww.hp.com/support

HP Officejet J3600
• ความดันเสียง (ท่ีตําแหนงผูสังเกตการณ)

• การพิมพสี: LpAd 42 (dBA)
• การพิมพและการถายสําเนาแบบขาวดํา: LpAd 47 (dBA)
• การพิมพแบบขาวดํา (โหมดเร็ว): LpAd 52 (dBA)
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• การสงโทรสารขาวดํา: LpAd 40 (dBA)
• ขณะไมไดใชงาน: LpAd 21 (dBA)

• พลังเสียง
• การพิมพสี: LwAd 5.5 (BA)
• การพิมพและการถายสําเนาแบบขาวดํา: LwAd 5.9 (BA)
• การพิมพแบบขาวดํา (โหมดเร็ว): LwAd 6.4 (BA)
• การสงโทรสารขาวดํา: LwAd 5.3 (BA)
• ขณะไมไดใชงาน: LwAd 3.3 (BA)
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D ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ
อปุกรณมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี:
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• RoHS notices (China only)
• Noise emission statement for Germany
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• Notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users in the European Economic Area
• Australia wired fax statement
• Warning for Australia and New Zealand with phone handset
• หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
• Declaration of conformity
• โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม
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FCC statement
FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

RoHS notices (China only)

Toxic and hazardous substance table

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC
requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.

ภาคผนวก D
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Notice to users of the Canadian telephone network

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Warning for Australia and New Zealand with phone
handset

Warning! This equipment will be inoperable when main power fails.
Warning! The handset ear cap used with this product may attract dangerous objects like 
pins, staples, or needles. Take care to avoid harm that might occur from the retention of 
dangerous objects on the ear piece of the handset. 

หมายเลขรุนสาํหรบัขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของคุณจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SDGOB-0604-03 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขตาม
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ขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet J3500 All-in-One series หรือ
HP Officejet J3600 All-in-One series) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ
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Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to ISO/IEC 17050-1 and EN17050-1

__________________________________________________________________________

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company  DoC#: SDGOB-0604-rel. 2.1 

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

Declares, that the product: 
Product Name:  HP Officejet 4300 Series, HP Officejet J3600 Series,  

HP Officejet J3500 Series, HP Fax 1250 
Regulatory Model Number:2) SDGOB-0604-01, SDGOB-0604-02, SDGOB-0604-03
Product Options:  All 
Power Adapter(s):      0957-2146, 0957-2119

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:  IEC 60950-1: 2001 / EN 60950-1: 2001 
   UL 60950-1: 2003 / CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 
   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 / CISPR 22:1998 + A1:2000 + A2:2002 Class B 3)

  EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 / CISPR 24:1997 + A1: 2001 + A2:2002 3)

  IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
  IEC 61000-3-3:1994 +A1:2001 / EN  61000-3-3:1995 +A1:2001 
   FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 4 / GB9254: 1998

Telecom:  TBR 21:1998/ EG201 121: 2000-02 
  TBR38:1998 (SDGOB-0604-01, -03 only)
  AS/ACIF S002: 2001+A1 
  TIA/EIA/968:2001 
  FCC Part 68 

Supplementary Information:
1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC 

Directive 2004/108/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly.  The product was tested in a typical configuration 

2) For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not 
be confused with the product name or number. 

3) The product was tested in a typical configuration. 
4) 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. (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

For Regulatory Topics only, contact: 
European Contact: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,D-71034 Böblingen Germany www.hp.com/go/certificates

USA Contact:  Hewlett Packard, 3000 Hanover St. Palo Alto 94304, USA 650-857-1501 
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โครงการดแูลรกัษาผลิตภณัฑเพือ่สิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถกูจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ชิ้น
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี:
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การทิ้งอุปกรณท่ีหมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
• การใชพลังงาน

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

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

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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โครงการรไีซเคิลวสัดุสาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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การทิง้อปุกรณทีห่มดอายกุารใชงานโดยผูใชในครวัเรือนภายในสหภาพยโุรป

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

ภาคผนวก D
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ADF (ตวัปอนกระดาษ
อตัโนมัต)ิ
ปอนตนฉบับ 25

ADF (ตวัปอนเอกสาร
อตัโนมัต)ิ
ขนาดวัสดพุิมพท่ีรองรบั
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ความจุ 25
ADSL, การตั้งคาโทรสาร
กบั
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 100

C
customer support

Korea 201

D
Declaration of
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220

DOC 220
DSL, การตั้งคาโทรสารกับ

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 100

E
ECM. ด ูโหมดแกไขขอผิด
พลาด

F
fax

การทดสอบสญัญาณ
เสยีง, ลมเหลว 176

การโทรโดยการกดปุม
บนหนาจอ 62

FoIP 84

H
HP Photosmart Studio

สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 56

M
Mac OS

HP Photosmart
Studio 20

การตั้งคาการพิมพ 42
การใชอปุกรณรวมกัน

129, 130
ขอกําหนดเกีย่วกับ
ระบบ 208

ติดตัง้ซอฟตแวร 129
ถอนการตดิตั้ง
ซอฟตแวร 133

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
ขนาดพเิศษหรอืขนาด
ท่ีกาํหนดเอง 37

ยูทิลิตีเ้ครื่องพมิพ HP
92

O
OCR

การแกไขปญหา 167
แกไขเอกสารที่สแกน

58

P
Photosmart Studio

สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 56

R
readme 11

S
software

การตดิตั้งบน Mac
OS 128

T
TWAIN

สแกนจาก 56
ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของแหลงท่ีมาของ
ขอมูลได 168

W
WIA (Windows Image

Application), สแกน
จาก 56

WINDOWS
ขอกาํหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 208

Windows
การตั้งคาการพิมพ 41
การใชอุปกรณรวมกัน

127
ซอฟตแวร

HP Photosmart
20

ดเูพลก็ซ 43
ตดิตั้งซอฟตแวร 125
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ถอนการตดิตั้ง
ซอฟตแวร 131

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
ขนาดพเิศษหรอืขนาด
ท่ีกาํหนดเอง 36

ศูนยบรกิารโซลูชนัของ
HP 19

Windows Image
Application (WIA),
สแกนจาก 56

ก
กระจกสแกน

ทําความสะอาดแถบ
148

กระดาษ
ขนาด, ตั้งคาโทรสาร

76
ติด 190, 192
ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 47

สําเนา legal เปน
letter 50

กระดาษ A4, การใส 29
กระดาษ legal

การใส 29
ทําสาํเนา 47

กระดาษ letter
การใส 29
สําเนา 47

กระดาษภาพถาย
การใส 31
สําเนา 47

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.
การใส 31
ทําสาํเนา 47

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
15 ซม.
ทําสาํเนา 47

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 31

กราฟก
แตกตางจากการสแกน
ตนฉบับ 169

กลุม, หมายเลขโทรดวน
การตั้งคา 38

กลองเครื่องมือ (Windows)
การตั้งคาของผูดแูล
ระบบ 90

การเปด 91
เกีย่วกับ 91
แถบบรกิาร 92
แถบระดบัหมึกพิมพโดย
ประมาณ 92

การจดัสงอุปกรณ 202
การดูแลรักษา

การเปลี่ยนตลับหมึก
พมิพ 137

ทําความสะอาดตลับหมึก
พมิพ 143

ปรบัตาํแหนงตลบัหมึก
พมิพ 141

การตั้งคา
DSL (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 100

Windows 125
ความเร็ว, โทรสาร 83
ทดสอบโทรสาร 85
ทําสําเนา 46
บรกิารเสยีงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 102

ประเภทการเชื่อมตอ
15

ปุม 14
ผูดแูล 90

ระบบ PBX (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 102

วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 105

วอยซเมลและโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 122

สาย ISDN (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 102

สายโทรศัพทรวม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 104

สแกน 58
เครือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

(ระบบโทรศพัทแบบ
ขนาน) 115

เครือ่งตอบรบัโทรศัพท
และโมเด็ม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

แผงควบคมุ 19
แผนผังของโทรสาร 95
โทรสาร 93
โทรสาร, ท่ีมีระบบ
โทรศัพทแบบขนาน
94

โมเด็มของคอมพิวเตอร
และสายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

โมเด็มของคอมพิวเตอร
และเครือ่งตอบรบั
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 116
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โมเดม็คอมพวิเตอรและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 122

ไดรเวอร 41
การตัง้คาดีฟอลต

การพิมพ 42
การตดิตั้ง

การแกไขปญหา 188
ซอฟตแวรสําหรับ Mac

OS 128
ซอฟตแวรสําหรับ

Windows 125
โมเดม็ของคอมพิวเตอร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 174

การเชือ่มตอพอรตลม
เหลว 173

ชองเสยีบสายโทรศัพท
บนผนัง 172

ลมเหลว 171
สภาพสายโทรสาร 177
สญัญาณเสียง, ลมเหลว

failed 176
ฮารดแวร, ลมเหลว

171
การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 172

การทดสอบสภาพสาย, โทร
สาร 177

การทดสอบสัญญาณเสยีง,
ความลมเหลว 176

การทําสาํเนา
การแกไขปญหา 162
คณุภาพ 164

การบรรจุอปุกรณ 204

การพิมพ
การแกไขปญหา 152
ชา 154
รายงานการโทรสาร

85
สองดาน 42

การพิมพงานชา, การแกไข
ปญหา 154

การพิมพสองดาน 42
การยอขนาดโทรสาร 76
การยอขนาดโทรสาร
อตัโนมัติ 76

การรับประกนั 196, 200
การรับโทรสาร

อัตโนมัติ 71
การรับโทรสารสาํรอง 72
การรับโทรสารหลายแผน

การขอรับโทรสาร 74
การลบโทรสารจากหนวย
ความจํา 74

การสนับสนุน. ด ูฝาย
สนับสนุนลูกคา

การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 198

การสแกน
การแกไขปญหา 165
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 168

คุณภาพ 168
ชา 166

การสงตอโทรสาร 75
การสงโทรสารดวยตนเอง

สง 62
การสงโทรสารไปยังผูรบั
หลายคน
สง 65

การเขาใชงาน 4
การเชื่อมตอ

คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 15

การเชื่อมตอ USB
การตัง้คา Mac OS

128
ขอกาํหนดรายละเอียด

207
คณุสมบัตท่ีิสามารถใช
งานได 15

ตัง้คา Windows 125
การเชื่อมตอกับพอรท USB

พอรท, ตําแหนง 12,
13

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
137

การแกไขปญหา
การซึมของสี 159
การตดิตั้ง 188
การทดสอบการเชื่อมตอ
สายโทรศัพทของโทร
สารลมเหลว 173

การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 174

การทดสอบชองเสยีบโทร
สารบนผนัง, ลม
เหลว 172

การทดสอบสญัญาณเสียง
โทรสารลมเหลว
176

การทดสอบสายโทรสาร
ลมเหลว 177

การทดสอบฮารดแวรโทร
สารลมเหลว 171

การทดสอบโทรสาร
171

การทําสําเนา 162
การทําสําเนาเอียง 165
การพิมพ 152
การพมิพงานชา 154
การสแกน 165

ดัชนี
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ขอความบนแผงควบ
คุม 18

ขอมูลหายไปหรอืไมถูก
ตอง 155

คําแนะนํา 151
คุณภาพการทําสําเนา

164
คุณภาพการพมิพ 156
คุณภาพการสแกน

168
งานที่พิมพเอยีง 161
งานพิมพมีอักขระที่อาน
ไมออก 157

ตัดหนากระดาษ, การจัด
วางขอความหรอืภาพ
กราฟกไมถูกตอง
155

ปญหาเกี่ยวกบัการปอน
กระดาษ 160

พิมพหนาวาง 154
ระบบไฟ 152
รับโทรสาร 179, 183
สี 158, 160
สงโทรสาร 179, 181,

186
หมึกพมิพกระจายตวัไม
ท่ัวขอความหรือภาพ
กราฟก 158

หมึกเปรอะเปอน 158
อุปกรณดงึกระดาษหลาย
แผน 161

เครือ่งตอบรบั
อัตโนมัติ 187

เสนหรอืจุดหายไป
160

โทรสาร 170
ไฟรวอลล 153
ไมพมิพเอกสารใดๆ

153

การแกไขปญหาเบื้องตน
ติด, กระดาษ 192

การโทรระบบกดปุม 82
การโทรระบบหมุน 82
การโทรโดยการกดปุมบน
หนาจอ 62

การใชรวมกัน 15
การใชอุปกรณรวมกัน

Mac OS 129
Windows 127

การใชไฟ
ขอกําหนดรายละเอยีด

211
การใส

กระดาษ A4 29
กระดาษ legal 29
กระดาษ letter 29
กระดาษขนาดเตม็
แผน 29

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 31

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 31

ฉลาก 34
ซองจดหมาย 33
ตนฉบับใน ADF (ตัว
ปอนเอกสาร
อตัโนมัต)ิ 24

บัตรดัชนี 32
บัตรอวยพร 34
สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รดี 34

แผนใส 34
การด

การรองรับของถาด 28
กําหนดเวลาโทรสาร 63

แกไข
ขอความในโปรแกรม

OCR 58
ภาพที่สแกน 57

แกไขปญหาเบื้องตน
ถาดปอนกระดาษเขาไม
ดึงวัสดุพิมพ 161

ข
ขนาด

การสแกน, การแกไข
ปญหา 170

การแกไขปญหาการทํา
สําเนา 163

ขนาดกระดาษ
การตัง้คาสําเนา 47

ขอรับโทรสาร 74
ขัน้ตอนการสนับสนุน

198
ขอกําหนดรายละเอยีด

ขอกําหนดเกีย่วกับ
ระบบ 208

ลักษณะภายนอก 207
วัสดพุิมพ 27
สภาพแวดลอมในการทํา
งาน 211

สภาพแวดลอมในการ
เกบ็รักษา 211

ไฟฟา 211
ขอกําหนดรายละเอยีดดาน
แรงดันไฟฟา 211

ขอกําหนดรายละเอยีดดาน
ไฟฟา 211

ขอกําหนดรายละเอยีดเก่ียว
กับความชืน้ 211

ขอกําหนดรายละเอยีดเก่ียว
กับสภาพแวดลอม 211

ขอกําหนดรายละเอยีดเก่ียว
กับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 211
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ขอกําหนดรายละเอยีดเกีย่ว
กบัสภาพแวดลอมในการ
เก็บรักษา 211

ขอกําหนดรายละเอยีดเกีย่ว
กบัอุณหภูมิ 211

ขอกําหนดเกีย่วกบัระบบ
208

ขอความ
การสแกนไมชดัเจน

170
การเพิม่คุณภาพสาํเนา

52
การแกไขปญหา 155,

158, 160
จุดดางบนงานสาํเนา

165
ปอนจากแผงควบคุม

22
หายไปจากการสแกน,
การแกไขปญหา
166

ไมชัดเจนบนงานสาํเนา,
การแกไขปญหา
164

ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 164

ไมสามารถแกไขขอ
ความไดหลังจาก
สแกน, การแกไข
ปญหา 167

ขอความสี และ OCR 58
ขอความแจงขอผิดพลาด

แผงควบคุม 18
ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 18

ขอความแจงเตอืน 18
ขอความแสดงขอผดิพลาด

ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของ TWAIN
ได 168

ขอมูลจาํเพาะ
พลงังานเสียงท่ีถกูปลด
ปลอย 211

หนวยประมวลผลและ
หนวยความจํา 208

ขอมูลจาํเพาะเกีย่วกับหนวย
ประมวลผล 208

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดรายละเอียด
เกีย่วกับการทํา
สําเนา 209

ขอกําหนดรายละเอียด
เกีย่วกับการสแกน
210

ขอกําหนดรายละเอียด
เกีย่วกับโทรสาร
210

ขอมูลประกอบการใชงาน
ผลิตภัณฑ 11

ขอมูลหายไปหรอืไมถกูตอง,
การแกไขปญหา 155

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคบั
213

ขอมูลเสยีงรบกวน 211

ค
ความคมชัด, โทรสาร 69
ความจุ

ADF 25
ถาดตางๆ 28

ความดนัเสียง 211
ความละเอียด, โทรสาร 68
ความละเอียดโทรสาร 14
ความเร็ว

ทําสาํเนา 49
คณุภาพ, การแกไขปญหา

การทําสําเนา 164
การพิมพ 156
การสแกน 168

คณุภาพ, สาํเนา 49

คุณภาพการพมิพ
การแกไขปญหา 156

คุณภาพสาํเนาแบบดทีี่สดุ
49

คุณภาพสาํเนาแบบดวน
49

คุณภาพสาํเนาแบบ
ธรรมดา 49

คูมือการเริม่ตนใชงาน 11
คา

โทรสาร 67
คาดีฟอลต

โทรสาร 70
คาเริม่ตน

ทําสาํเนา 46
แผงควบคุม 19
ไดรเวอร 41

เครอืขาย
ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 153

เครือ่งตอบรับอัตโนมัติ
การตัง้คากับโทรสาร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 115

สญัญาณโทรสารที่
บันทึก 187

เครือ่งตอบรับโทรศัพท
การตัง้คากบัโทรสารและ
โมเด็ม 116

เครือ่งมือตรวจสอบ 89
โครงการอนุรักษสิง่แวด
ลอม 221

ง
งาน

การตัง้คา 19
งานสาํเนามีสจีาง 163
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จ
จาํนวนครั้งของเสียงเรียกเขา
กอนตอบรับ 81

จาํนวนสาํเนา 46
จดุ, การแกไขปญหา

การสแกน 170
จดุหรือลายเสนสดีํา, การแก
ไขปญหา
การทําสําเนา 164
การสแกน 170

ฉ
ฉลาก

การใส 34

ช
ชนิดการโทร, การตั้งคา

82
ชองเสียบสายโทรศพัทบน
ผนัง, โทรสาร 172

ชองเสียบสายไฟ,
ตาํแหนง 13

ซ
ซองจดหมาย

การรองรับของถาด 28
การใส 33
คําแนะนํา 26

ซอฟตแวร
HP Photosmart 20
OCR 58
การตดิตั้งบน

Windows 125
การรบัประกนั 196
ถอนการติดตัง้จาก Mac

OS 133
ถอนการติดตัง้จาก

Windows 131
ประเภทการเชื่อมตอ

15

ซอฟตแวร
HP Photosmart
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 56

ซอฟตแวร Photosmart
สงงานสแกนไปยัง
โปรแกรม 56

ด
ดู

รายการโทรดวน 40
ดแูลรกัษา

ทําความสะอาดแถบ
กระจก 148

ทําความสะอาดแถบสี
ขาว 150

ไดรเวอร
การตั้งคา 41

ไดรเวอรการพมิพ
การตั้งคา 41

ไดรเวอรเครื่องพมิพ
การตั้งคา 41
การรับประกนั 196
เวอรชัน 198

ไดรเวอร
การรับประกนั 196
เวอรชัน 198

ไดรเวอรเครื่องพมิพ
การรับประกนั 196
เวอรชัน 198

ต
ตลับหมึก. ด ูตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดแูล 136
การรับประกนั 196
การเปลี่ยน 137
จํานวนการพมิพ 207
ชื่อชิ้นสวน 136
ตําแหนง 13

ทําความสะอาด 143
ทําความสะอาดบรเิวณหวั
ฉีดหมึก 146

ทําความสะอาดหนา
สัมผสั 145

ท่ีสนับสนุน 135, 207
ปรับตาํแหนง 141
สถานะ 89
สั่งซื้อแบบออนไลน

193
หมายเลขชิน้สวน 193
เอาออก 202

ตดัหนากระดาษ, การแกไข
ปญหา 155

ตวัปอนกระดาษอตัโนมัติ
(ADF)
ปอนตนฉบับ 25

ตวัปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF)
ขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับ
ได 27

ความจุ 25
ตวัเชื่อมตอ, ตาํแหนง 13
ตวัเลือกการโทรซ้ํา, การตั้ง
คา 83

ตัง้คา
เสียงเรยีกเขาเฉพาะ

81
ตดิ, กระดาษ 192
ตดิขัด

วัสดพุิมพท่ีควรหลกี
เลีย่ง 26

ตดิตั้ง
สายโทรสารแยกตางหาก

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 99

ตนฉบับ
การใส ADF (ตวัปอน
เอกสารอัตโนมัต)ิ
24
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สแกน 55
แกไขงานสแกน 57

ถ
ถอดตลบัหมึกพมิพออก

202
ถอนการตดิตั้งซอฟตแวร

Mac OS 133
Windows 131

ถาดตางๆ
ขนาดวัสดพุิมพท่ีรองรบั
ได 27

ความจุ 28
ตาํแหนง 12
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดพุิมพท่ีรองรับ
ได 28

ภาพประกอบแสดงตัว
ปรับกระดาษ 12

วางวสัดุพมิพ 29
แกไขปญหาการปอน
กระดาษ 161

ถาดรบักระดาษออก
ตาํแหนง 12

แถบกระจก
ทําความสะอาด 148

แถบบนงานสแกน, การแก
ไขปญหา 169

แถบบริการ, กลองเครือ่งมือ
(Windows) 92

แถบบรกิารอุปกรณ 92
แถบสขีาว, ทําความ
สะอาด 150

แถบหรอืเสนริ้วสีขาว, การ
แกไขปญหา
การทําสําเนา 164,

165
การสแกน 169

ท
ทดสอบ,โทรสาร

การตัง้คา 85
ทดสอบพอรตท่ีถกูตอง, โทร
สาร 173

ท้ังสองดาน, พมิพบน 42
ทําความสะอาด

ตลบัหมึกพมิพ 143
ตัวเครื่องภายนอก 151
บริเวณหวัฉีดหมึกของ
ตลบัหมึกพมิพ 146

สแกนเนอร 148
หนาสมัผสัตลบัหมึก
พิมพ 145

แถบกระจก 148
แถบสขีาว 150

ทําสําเนา
การตัง้คา 46
ขนาดกระดาษ 47
ขอกําหนดรายละเอียด

209
ขอความ, การเพิม่
คณุภาพ 52

ความเรว็ 49
คุณภาพ 49
จากแผงควบคุม 45
จํานวนสาํเนา 46
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 52

ยกเลิก 53
ทําสําเนาสี 45
ทําใหสวางขึ้น

สําเนา 51
โทรสาร 69

ทําใหเขมขึน้
สําเนา 51
โทรสาร 69

โทรซ้ํา/หยุดชัว่คราว 14
โทรดวน

ปุม 14

พมิพและดู 40
สงโทรสาร 60

โทรศัพท, โทรสารจาก
รับ 71
สง 60
สง, 60

โทรสาร
DSL, การติดตัง้ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 100

กลุมหมายเลขโทรดวน,
การตัง้คา 38

การกาํหนดเวลา 63
การตัง้คา 93
การตัง้คา, เปลี่ยน 80
การตัง้คาสายโทรศพัท
รวม (ระบบโทรศพัท
แบบขนาน) 104

การตัง้คาเสยีงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 102

การทดสอบการตัง้คา
85

การทดสอบชนิดของสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
174

การทดสอบชองเสยีบบน
ผนัง, ลมเหลว 172

การทดสอบลมเหลว
171

การทดสอบสภาพสาย,
ลมเหลว 177

การบลอ็กหมายเลข 77
การยอขนาด 76
การรบัโทรสารสํารอง

72
การลบจากหนวยความ
จํา 74

การสงตอ 75
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การเชื่อมตอสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
173

การแกไขปญหา 170
การแกไขปญหาเครื่อง
ตอบรับอตัโนมัติ
187

ขนาดกระดาษ 76
ขอรบัโทรสาร 74
ขอกําหนดรายละเอียด

210
ความคมชัด 69
ความละเอยีด 68
ความเรว็ 83
คา 67
คาดีฟอลต 70
จํานวนครัง้ของเสยีงเรียก
เขากอนตอบรับ 81

ชนิดการโทร, การตั้ง
คา 82

ตอบรบัอัตโนมัติ 80
ตัวเลือกการโทรซ้ํา 83
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึน้ 69

ทําใหเขมขึ้นหรอืทําให
สวางขึน้ 69

บันทึก, พิมพ 87
ประเภทการตัง้คา 95
ปุม 14
ปอนขอความและ
สัญลกัษณ 22

พิมพซ้ํา 73
ภาพถาย 67
ระบบ PBX, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 102

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 94

รับ 71

รับ, การแกไขปญหา
179, 183

รับดวยตนเอง 71
รายการโทรดวน, ตัง้
คา 37

รายงาน 85
รายงานขอผดิพลาด

87
รายงานยืนยัน 86
วอยซเมล, การตัง้คา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 105

สาย ISDN, การตัง้คา
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 102

สายโทรศพัทสัน้เกิน
ไป 187

สายโทรสารแยกตางหาก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 99

สง 59
สง, การแกไขปญหา

179, 181, 186
สงถงึผูรับหลายคน 65
หนาจอการโทร 65
หยุดชัว่คราว 22
หวักระดาษ 80
อินเทอรเน็ต, ผาน 84
เครื่องตอบรับอตัโนมัต,ิ
การตั้งคา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 115

เครื่องตอบรับโทรศัพท
และโมเด็ม, ใชรวมกบั
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

เสยีงเรียกเขาเฉพาะ,
เปลีย่นรูปแบบ 81

โมเด็ม และเครื่องตอบรับ
โทรศัพท, ใชรวมกับ

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

โมเด็ม, ใชรวมกบั (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

โมเด็มและวอยซเมล, ใช
รวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 122

โมเด็มและสายสนทนา,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

โหมดการรับสาย 14
โหมดตอบรบั 80
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 70, 82

โทรสารดวยตนเอง
รับ 71

บ
บัตร

คําแนะนํา 26
บัตรอวยพร, การใส 34
บันทึก

คาเริ่มตน 19
โทรสารในหนวยความ
จํา 72

บันทึก, โทรสาร
พิมพ 87

บันทึกหมายเหตุ 11
แบบอกัษรที่สนับสนุน

207

ป
ประกาศจากบรษิัท

Hewlett-Packard 4
ปรบัตาํแหนงตลับหมึก
พมิพ 141

232



ปญหาเกี่ยวกบัการปอน
กระดาษ, การแกไข
ปญหา 160

ปุม ตกลง 15
ปุม, แผงควบคุม 14
ปุมกด, แผงควบคุม

ปอนขอความและ
สัญลกัษณ 22

ปุมหมายเลขลดัแบบสมัผสั
เดยีว 15

ปุมเปด 15
ปอนกระดาษหลายแผน, การ
แกไขปญหา 161

แปนตัวเลข 15
โปสเตอรการตั้งคา 11

ผ
ผูดแูล

การตัง้คา 90
แผงควบคมุ

การตัง้คา, เปลี่ยน 19
การตัง้คาของผูดแูล
ระบบ 90

ขอความ 18
ตาํแหนง 12
ทําสาํเนาจาก 45
ปุม 14
ปอนขอความและ
สัญลกัษณ 22

สติกเกอรชื่อปุม, การ
ถอด 203

สแกนจาก 55
สงการสแกนไปยัง
โปรแกรม 56

สงโทรสาร 60
เมนู 17
ไฟ 14

แผนใส
การใส 34
สาํเนา 47

ฝ
ฝาครอบชองใสตลับหมึก
พมิพ, ตาํแหนง 13

ฝาปดดานหลัง
ภาพประกอบ 13

ฝายบริการลกูคา
การรบัประกนั 200

ฝายสนับสนุนลูกคา
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 197

อิเลก็ทรอนิกส 196
ฝายสนับสนุนลูกคาทาง
โทรศัพท 197

พ
พลงังานเสยีงท่ีถกูปลด
ปลอย 211

พอดีกบัหนา 49
พอรต, ขอกําหนดราย
ละเอียด 207

พอรทโทรสาร, ตําแหนง
13

พิมพ
การตัง้คา 41
บันทึกการรับและสงโทร
สาร 87

ยกเลิก 44
รายการโทรดวน 40
โทรสาร 73

พิมพซ้ํา
โทรสารจากหนวยความ
จํา 73

ฟ
ไฟ, แผงควบคุม 14
ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 153

ไฟสัญญาณเตอืน 14

ภ
ภาพกราฟก

หมึกพิมพกระจายไม
ท่ัว 158

เสนหรือจุดหายไป
160

ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 164

ภาพถาย
เพิ่มคุณภาพของ
สําเนา 53

แกไขงานสแกน 57
โทรสาร 67

ภาพเอยีง, การแกไขปญหา
การสแกน 169

ภาษา, เครื่องพมิพ 207,
208

ม
เมน,ู แผงควบคุม 17
เมนูทําสําเนา 17
เมนูสแกน 17
เมนูโทรสาร 17
เม็ดหรอืแถบสขีาวบนงาน
สาํเนา, การแกไข
ปญหา 165

โมเด็ม
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

ใชรวมกับโทรสาร และ
เครือ่งตอบรบัโทรศัพท
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

ใชรวมกบัโทรสารและวอ
ยซเมล (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 122

ใชรวมกบัโทรสารและ
สายสนทนา (ระบบ
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โทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

โมเด็ม dial-up
ใชรวมกบัโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

ใชรวมกบัโทรสารและวอ
ยซเมล (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 122

ใชรวมกบัโทรสารและ
สายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

ใชรวมกบัโทรสารและ
เครือ่งตอบรับโทรศัพท
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

โมเด็มของคอมพวิเตอร
ใชรวมกบัโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

ใชรวมกบัโทรสาร และ
เครือ่งตอบรับโทรศัพท
(ระบบโทรศัพทแบบ
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