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1 เริ่มตนใชงาน
คูมือผูใชฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชอุปกรณและการแกไขปญหา
ตางๆ

• คนหาแหลงขอมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ
• การเขาใชงาน
• รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
• คําแนะนําในการเดินทาง

คนหาแหลงขอมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ 
ทานสามารถคนหาขอมูลผลิตภัณฑและแหลงที่มาของปญหาเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม
ไดรวมอยูในคูมือผูใชฉบับน้ีไดจากแหลงขอมูลตอไปน้ี:

แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

ไฟล Readme และบันทึกหมายเหตุ แสดงขอมูลลาสุดและคําแนะนําใน
การแกไขปญหา

รวมอยูในแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

กลองเคร่ืองมือ (Microsoft®

Windows®)
แสดงขอมูลเก่ียวกับสภาพของตลับ
หมึกพิมพและการใชงานบริการการ
ดูแลรักษา

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
กลองเคร่ืองมือ (Windows)

โดยปกติ จะติดต้ังพรอมกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ

ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS) ประกอบดวยเคร่ืองมือสําหรับ
กําหนดคาการต้ังคาเคร่ืองพิมพ,
ปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ, ทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ, พิมพ
หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เอง, สั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบอ
อนไลน และหาขอมูลสนับสนุนจาก
เว็บไซต

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)

โดยปกติ จะติดต้ังพรอมกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ

ซอฟตแวรกลองเคร่ืองมือสําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส)

แสดงขอมูลเก่ียวกับสถานะและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ ทานสามารถ
ตรวจดูระดับหมึกและระดับประจุ
ไฟฟาในแบตเตอรี่, ทําความเขาใจ
กับความหมายของไฟที่อุปกรณ,
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ และ
กําหนดคาการต้ังคาแบบไรสาย
802.11 และ Bluetooth เพ่ือพิมพ
แบบไรสายได

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ซอฟตแวรกลองเคร่ืองมือสําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส)

แผงควบคุม แสดงขอมูลสถานะ ขอผิดพลาด และ
คําเตือนเก่ียวกับการทํางาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
การอางอิงไฟท่ีแผงควบคุม
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แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

บันทึกและรายงาน แสดงขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิด
ข้ึน

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
ตรวจดูอุปกรณ

หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เอง

• ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ:
◦ ช่ือผลิตภัณฑ

◦ หมายเลขรุน

◦ หมายเลขเคร่ือง

◦ หมายเลขเวอรชันของ
เฟรมแวร

• อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีไดรับ
การติดต้ัง (ตัวอยางเชน
อุปกรณสําหรับการพิมพสอง
ดาน)

• จํานวนหนาท่ีพิมพจากถาด
และอุปกรณเสริม

• สถานะของอุปกรณใชสิ้น
เปลืองสําหรับงานพิมพ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ

เว็บไซตของ HP แสดงขอมูลเก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ือง
พิมพลาสุด และขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและการสนับสนุน

www.hp.com/support
www.hp.com

การใหบริการชวยเหลือทางโทรศัพท แสดงรายการขอมูลในการติดตอกับ
HP หากอยูในระยะเวลาการ
รับประกัน ทานจะสามารถขอรับ
บริการชวยเหลือน้ีไดโดยไมเสียคา
ใชจาย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การขอการสนับสนุนทางโทรศัพท
จาก HP

วิธีใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถาย
ของ HP

แสดงขอมูลเก่ียวกับการใช
ซอฟตแวร

 

HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP) (Windows)

ใหทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคา
อุปกรณ, สั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลือง,
เร่ิมตน และเขาใชงาน Help (วิธี
ใช) บนหนาจอ HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชันของ
HP) จะจัดเตรียมคุณสมบัติอื่นๆ
เชน การเขาใชงานซอฟตแวรภาพ
ถายและรูปภาพของ HP และ Fax
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทร
สาร) โดยข้ึนกับอุปกรณท่ีทานไดติด
ต้ังไว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี การใช HP Solution
Center (Windows)

โดยปกติ จะติดต้ังพรอมกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ

การเขาใชงาน
อุปกรณจะมีคุณสมบัติตางๆ เพ่ือใหผูใชงานที่พิการสามารถใชงานได
การมองเห็น

ผูที่มีความพิการทางสายตาหรือมคีวามสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชงาน
ซอฟตแวรอุปกรณไดผานทางตัวเลือกและคุณสมบัติการเขาใชงานของระบบ

บท 1

(ทําตอ)
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ปฏิบัติการของทาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหความชวย
เหลือสวนใหญดวย เชน ตัวอานหนาจอ ตัวอานอักษรเบลล และโปรแกรมแปลง
เสียงเปนขอความ สําหรับผูใชท่ีมีอาการตาบอดสี ปุมและแถบที่มีสีท่ีใชใน
ซอฟตแวรและบนแผงควบคุมจะมีตัวอักษรที่เขาใจงายหรือช่ือไอคอนท่ีสื่อถึง
การปฏิบัติงานที่ถูกตองกํากับอยู

การเคลื่อนไหว

ผูใชที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวจะสามารถสั่งงานการทํางานของ
ซอฟตแวรอุปกรณโดยใชคําสั่งจากแปนพิมพได นอกจากนี้ ซอฟตแวรยังสนับ
สนุนตัวเลือกการเขาใชงานของ Windows เชน StickyKeys, ToggleKeys,
FilterKeys และ MouseKeys ดวย ผูใชสามารถใชงานฝาครอบอุปกรณ ปุม
ถาดใสกระดาษ และตัวปรับกระดาษดวยแรงและขอบเขตการเขาถึงที่กําหนดไว
การใหบริการชวยเหลือ

หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาใชงานผลิตภัณฑนี้ และความรับ
ผิดชอบของ HP ที่มีตอการเขาใชงานผลิตภัณฑ โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเขาใชงานในสวนของ Mac OS โปรดดูขอมูลใน
เว็บไซตของ Apple ที่ www.apple.com/accessibility

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
• มุมมองดานหนา
• มุมมองดานหลังและดานขาง
• แผงควบคุม
• มุมมองดานลาง
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มุมมองดานหนา

1 ทีร่องกระดาษในถาดปอนกระดาษ (ไมมใีนรุนทีจ่าํหนายในบางประเทศ/ภูมิภาค) – เล่ือนข้ึนเพ่ือใชกับวัสดุ
พิมพขนาด legal ซ่ึงจะชวยปองกันปญหาการปอนวัสดุพิมพท่ีอาจเกิดข้ึนได

2 ถาดปอนกระดาษ – ใสวัสดุพิมพ เม่ือไมไดใชอุปกรณ ใหนําวัสดุพิมพออกและปดถาดนี้ไว

3 ตัวปรับแนวกระดาษปรับตามความกวาง – ปอนกระดาษขนาด Letter, legal และ A4 ใหแนบพอดีกับตัว
ปรับแนวนี้

4 ตัวปรับแนวความกวางของวัสดพุิมพ – ปรับใหพอดีกับวัสดุพิมพขนาดตางๆ เล่ือนไปทางขวาเพื่อใหพอดีกับ
วัสดุพิมพที่แคบ ซึ่งจะเล่ือนตัวปรับแนววัสดุพิมพท่ีแคบไปทางซายโดยอัตโนมัติ เพื่อใหม่ันใจวาวัสดุพิมพอยู
ในแนวขอบกระดาษที่ถูกตอง

5 ตัวปรับแนววัสดพุิมพทีแ่คบ – เม่ือทานเล่ือนตัวปรับแนวกระดาษตามความกวางไปทางขวา ตัวปรับแนวนี้จะ
เล่ือนไปทางซายเพ่ือใหพอดีกับวัสดุพิมพที่แคบกวาโดยอัตโนมัติ

6 สลักตลับหมึกพิมพ – ยกสลักเหลาน้ีข้ึนเพ่ือใหสามารถถอดหรือใสตลับหมึกพิมพไดโดยงาย

7 ชองใสตลับหมึกพิมพ – ใสตลับหมึกพิมพ

8 ฝาปดดานหนา – เพ่ือใหสามารถเขาถึงตลับหมึกพิมพและเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก ตองปดฝาปดน้ีไวกอนจึง
จะเร่ิมการพิมพได

9 ชองกระดาษออก – วัสดุพิมพจะออกมาจากอุปกรณตรงชองน้ี

10 ฝาปดชองกระดาษออก – เปดลงโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเคร่ือง ทําใหวัสดุพิมพสามารถเลื่อนออกมาจากอุปกรณ
ได
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มุมมองดานหลังและดานขาง

1 หนาสัมผัสแบตเตอรี ่– หนาสัมผัสสําหรับรับไฟฟาจากแบตเตอรี่สํารอง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

2 ฝาครอบหนาสัมผัสแบตเตอรี ่– ปดหนาสัมผัสแบตเตอร่ีเม่ือไมไดติดต้ังแบตเตอร่ีสํารอง

3 ชองใสแบตเตอรี ่– ใสแบตเตอร่ีที่น่ี

4 พอรต PictBridge/USB Host – เช่ือมตออุปกรณ PictBridge เชน กลองดิจิตอล, USB แฟลชไดรฟ หรือ
อุปกรณ 802.11 หรือ USB

5 พอรต USB – เช่ือมตอสายเคเบิล USB ที่น่ี

6 สวิตชโปรไฟลไรสาย – จัดเก็บการต้ังคาสําหรับคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 802.11 ไดถึง 3 รายการ ซ่ึงทําให
ทานสามารถยายอุปกรณจากบานไปยังท่ีทํางานหรือระหวางสภาพแวดลอมเครือขายไรสาย 3 แบบ ไดโดยงาย

7 ชองเสียบสายไฟ – เช่ือมตอสายไฟที่น่ี

8 ชองล็อคนิรภัย – เช่ือมตอล็อคนิรภัยท่ีน่ี

9 ชองเสียบ SD, MMC – ใชไดกับการด Secure Digital (SD) หรือการดมัลติมีเดีย (MMC) สําหรับพิมพรูป
ภาพดิจิตอล

10 ชองเสียบ USB – ใชไดกับอุปกรณเสริม USB ไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

แผงควบคุม
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1  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) – ยกเลิกงานพิมพปจจุบัน เวลาท่ีใชในการยกเลิกงานจะข้ึนอยูกับขนาดของ
งานท่ีพิมพ กดปุมน้ีเพียงคร้ังเดียวเพ่ือยกเลิกงานพิมพท่ีรอพิมพอยู

2  (ปุม Resume (ทําตอ)) – ทํางานพิมพท่ีกําลังรออยูหรือหลังจากการขัดจังหวะการทํางานช่ัวคราว
ตอ (เชน เม่ือปอนวัสดุพิมพเพ่ิมเขาในเคร่ืองพิมพ)

3 ไฟ Resume (ทําตอ) – สวางข้ึนเปนสีอําพันเม่ือมีงานพิมพรออยู และกะพริบหรือสวางข้ึนเพ่ือแสดง
สถานะรีเลยหรือความตองการใหผูใชดําเนินการบางอยาง

4 ไฟแสดงการชารจแบตเตอรี ่– สวางข้ึนเปนสีเขียวเม่ือกําลังชารจแบตเตอร่ี

5 ไฟตลับหมึกพิมพดานซาย – กะพริบเม่ือไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพดานซายหรือมีการทํางานผิดปกติ จะ
สวางคางเม่ือหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด

6 ไฟตลับหมึกพิมพดานขวา – กะพริบเม่ือไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพดานขวาหรือมีการทํางานผิดปกติ จะ
สวางคางเม่ือหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด

7  (ปุม Power (เปด/ปด) – เปดหรือปดเคร่ืองพิมพ

8 ไฟ Power (เปด/ปด) – สวางเปนสีเขียวเม่ือเปดเคร่ืองพิมพโดยใชอะแดปเตอร AC หรือแบตเตอร่ีท่ีมี
ประจุ 41-100% เม่ือใชไฟฟาจากเแบตเตอรี่ จะสวางเปนสีอําพันเม่ือแบตเตอร่ีมีประจุ 10-40% และจะ
สวางเปนสีแดงเมื่อแบตเตอร่ีมีประจุตํ่ากวา 10% กะพริบระหวางทําการพิมพ

มุมมองดานลาง

1 ทีใ่สการด – ใสนามบัตร

2 ฝาครอบของชุดตรวจซอมหมึกแบบเปลี่ยนได – เขาใชงานชุดตรวจซอมหมึกแบบเปลี่ยนได (โปรดดูท่ี เปล่ียน
ชุดตรวจซอมหมึก)
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คําแนะนําในการเดินทาง
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหทานเตรียมอุปกรณของทานเพื่อนําไปใชในกรณีที่
ตองเดินทางได:
• หากทานนําตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพสีสํารองไปดวย ใหปฏิบัติ

ตามคําแนะนําตอไปนี้: สําหรับตลับหมึกพิมพสีดําที่ใชไปบางสวนหรือตลับ
หมึกพิมพภาพถายที่ใชไปบางสวนหรือที่ยังไมไดใชงาน ใหเก็บไวในที่ยึด
ขณะเดินทางเพื่อปองการหมึกรั่ว (โปรดดูที่ เก็บอุปกรณใชส้ินเปลืองสําหรับ
การพิมพ) ที่ระดับความสูงมากๆ ตลับหมึกพิมพสีดําที่เพ่ิงเปดใชใหมจะรั่ว
เล็กนอย (เชน บนเครื่องบิน) เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณน้ี อยาเพ่ิงติดต้ังตลับ
หมึกพิมพสีดํา จนกวาทานจะถึงที่หมายปลายทาง ระหวางนั้น ใหเก็บตลับ
หมึกพิมพไวในบรรจภุัณฑเดิมโดยติดเทปใหเรียบรอย

• ทานสามารถนําอุปกรณไปโดยใสไวในกลองพกพาได หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP กลองพก
พาจะมีชองสําหรับใสโนตบุคและอุปกรณของทาน นอกจากนี้ หากทานตอง
การใสโนตบุคและอุปกรณแยกกัน ชองนี้จะสามารถแยกออกจากกันได

• ปดอุปกรณโดยใช  (ปุม Power (เปด/ปด)) ทั้งนี้ เพ่ือใหแนใจวาตลับ
หมึกพิมพจะกลับเขาสูตําแหนงปกติทางดานซายของอุปกรณและล็อคเขาที่
แลว

คําเตือน เพ่ือชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ ใหรอจน
กระทั่งไฟทั้งหมดดับลงกอน แลวจึงถอดแบตเตอรี่หรือปลั๊กไฟ ข้ันตอนนี้
อาจใชเวลาประมาณ 16 วินาที

• ปลดสายไฟและอะแดปเตอรออกจากอุปกรณ เลื่อนท่ีรองกระดาษในถาด
ปอนกระดาษลงและปดถาดปอนกระดาษ

• หากทานกําลังเดินทางไปตางประเทศ/ภูมิภาค ใหนําอะแดปเตอรปลั๊กไฟที่
จําเปนไปดวย

• หากทานตองการซื้อตลับหมึกพิมพในขณะท่ีเดินทางไปตางประเทศ/
ภูมิภาค โปรดดูความชวยเหลือแบบออนไลนที่เรียกวา "Traveling with
your HP Mobile Printer" (เดินทางไปกับ HP Mobile Printer ของ
ทาน) เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับความเขาไดของตลับหมึกพิมพในแตละภูมิภาค
ความชวยเหลือนี้มีใหผาน Toolbox (Windows), HP Printer Utility
(Mac OS) หรือซอฟตแวร Toolbox สําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละ
ปาลมโอเอส)

• ใชอะแดปเตอรที่มาใหพรอมกับอุปกรณเทานั้น อยาใชหมอแปลงหรือเครื่อง
แปลงแรงดันไฟฟาอ่ืนๆ เปนอันขาด อะแดปเตอรนี้สามารถใชรวมกับแหลง
จายไฟฟากระแสสลับ 100 ถึง 240 โวลต, 50 หรือ 60 เฮิรตซ
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• หากทานจะไมใชอุปกรณนานกวาหนึ่งเดือน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
• เมื่อเดินทางโดยพกกระดาษภาพถายไปดวย ตองจัดเก็บกระดาษภาพถายให

อยูในลักษณะแบนเรียบ อยาพับหรือมวน ควรทําใหกระดาษภาพถายเรียบ
กอนพิมพ หากมุมของกระดาษภาพถายงอมากกวา 10 มม. (3/8 นิ้ว) ตอง
ทําใหกระดาษเรียบโดยวางลงไปในถุงท่ีซลีใหมได แลวมวนถุงบนขอบโตะ
จนกระทั่งกระดาษเรียบ

บท 1
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2 ติดตั้งอุปกรณเสริม
บทนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริม เชน แบตเตอรี่และอุปกรณเสริมสําหรับ
เครื่องพิมพไรสายที่รวมอยูในอุปกรณบางรุน หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริม
โปรดดูท่ี สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ติดต้ังและใชแบตเตอรี่
• ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth

ติดตั้งและใชแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนแบบชารจไฟใหมไดจะมมีาพรอมกับเครื่องพิมพ HP
Officejet H470b และ HP Officejet H470wbt นอกจากนี้ ยังสามารถหาซื้อ
เปนอุปกรณเสริมไดดวย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ อุปกรณใชสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ความปลอดภัยในการใชงานแบตเตอรี่
• รูจักกับแบตเตอรี่
• ชารจและใชแบตเตอรี่

ความปลอดภัยในการใชงานแบตเตอรี่
• ใชแตแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสําหรับอุปกรณนี้โดยเฉพาะเทานั้น หากตอง

การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
และ ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ

• เมื่อจะทิ้งแบตเตอรี่ ใหติดตอผูรับกําจัดขยะในทองที่ของทาน เพ่ือขอทราบ
ขอกําหนดของทองที่เกี่ยวกับการทิ้งหรือการรีไซเคิลแบตเตอรี่ แมวา
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนแบบชารจไฟใหมไดจะไมมีปรอท แตก็อาจตองนําไป
รีไซเคิลหรือทิ้งอยางถูกวิธีเมื่อหมดอายกุารใชงาน หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การรไีซเคิล

• หากวางแบตเตอรี่ไวในบริเวณท่ีไมเหมาะสมหรือทิ้งลงในกองไฟ แบตเตอรี่
อาจระเบิดได อยาลัดวงจรเปนอันขาด

• หากตองการสั่งซื้อแบตเตอรี่สําหรับเปลี่ยน ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือ
สํานักงานขาย HP ในพื้นที่ของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
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• เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม ไฟลวก หรือทําความเสียหายแก
แบตเตอรี่ของทาน อยาใหวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสกับหนาสัมผัสแบตเตอรี่เปน
อันขาด

• อยาแยกช้ินสวนแบตเตอรี่เปนอันขาด ไมมีช้ินสวนภายในใดที่สามารถซอม
แซมได

• จัดการกับแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือมไีฟร่ัวดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง หาก
ทานสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลต ใหลางบริเวณท่ีสัมผัสดวยสบูและน้ําสะอาด
หากสารเขาตา ใหใชน้ําสะอาดลางตาเปนเวลา 15 นาที และไปพบแพทย

• อยาใหเก็บแบตเตอรี่ไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C (122°F) หรือ
ตํ่ากวา -20°C (4°F)

หมายเหตสุําคัญ

เมื่อชารจหรือใชแบตเตอรี่ ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้:
• ชารจแบตเตอรี่เปนเวลา 4 ช่ัวโมง กอนใชงานแบตเตอรี่เปนครั้งแรก

สําหรับการชารจไฟครั้งถัดไป จะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เพ่ือชารจ
แบตเตอรี่จนเต็ม

• เมื่อกําลังชารจแบตเตอรี่ ไฟแสดงการชารจแบตเตอรี่จะเปนสีเขียว หากไฟ
เปนสีแดง แบตเตอรี่อาจบกพรองและตองเปลี่ยนใหม

• ไฟ Power (เปด/ปด) จะเปนสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่มีประจุไฟฟา 41-100%
เปนสีเหลืองเมื่อมีประจุไฟฟา 10-40% และเปนสีแดงเมื่อประจุไฟฟานอย
กวา 10% ชารจแบตเตอรี่เมื่อไฟ Power (เปด/ปด) เปลี่ยนเปนสีอําพัน
หากเปลี่ยนเปนสีแดง ตองชารจแบตเตอรี่ใหเร็วท่ีสุดเทาจะทําได นอกจาก
น้ี สถานะแบตเตอรี่ยังจะปรากฏขึ้นที่แถบ Printer Status (สถานะเครื่อง
พิมพ) ใน Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) (Windows) และแผง Power
Management (การจัดการดานไฟฟา) ใน HP Printer Utility (ยูทิลิต้ี
เครื่องพิมพ HP) (Mac OS) ดวย หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซี
หรือปาลมโอเอส ทานสามารถใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ)
สําหรับ PDA ได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ซอฟตแวรกลอง
เครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)

• หากแบตเตอรี่ของทานมปีระจุไฟฟาตํ่า ใหเสียบปลั๊กอะแดปเตอรกระแส
สลับเพื่อชารจแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนไปใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟแลว

• แบตเตอรี่ที่ชารจไฟจนเต็มจะสามารถพิมพไดประมาณ 450 หนากระดาษ
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความซับซอนของงานพิมพ
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• โดยปกติ หากอุปกรณใชไฟฟาจากแบตเตอรี่และเปดเครื่องทิ้งไวโดยไม ทํา
งานเปนเวลา 15 นาที เครื่องจะปดการทํางานเพื่อประหยัดพลังงานจาก
แบตเตอรี่ ทานสามารถกําหนดคาคุณสมบัตินี้ไดใน Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP) (Mac
OS) หรือซอฟตแวร Toolbox (ชุดเครื่องมือ) สําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซี
และปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซอฟตแวรกลอง
เครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)

• หากไมตองการใชงานเปนเวลานาน ใหชารจแบตเตอรี่จนเต็ม อยาปลอยให
แบตเตอรี่อยูในสถานะคายประจ ุ(แบตเตอรี่หมด) เปนเวลานานกวา 6
เดือน

• เพ่ือใหอายกุารใชงานและความจขุองแบตเตอรี่สูงที่สุด ใหสังเกตขอแนะนํา
ดานอุณหภูมิตอไปนี้:
◦ การชารจ: 0° ถึง 40°C (32° ถึง 104°F)
◦ การใชงานและการจัดเก็บ: -20° ถึง 50°C (-4° ถึง 122°F)

รูจักกับแบตเตอรี่

1 แบตเตอรี ่– จายกระแสไฟไปยังอุปกรณ

2 ตัวเลื่อนปลดแบตเตอรี ่– เล่ือนเพ่ือปลดแบตเตอรี่

ชารจและใชแบตเตอรี่

คําเตือน ชารจแบตเตอรี่เปนเวลา 4 ช่ัวโมง กอนใชงานแบตเตอรี่เปนคร้ัง
แรก เนื่องจากโดยปกติแบตเตอรี่จะอุนในขณะที่ทําการชารจ อยาชารจ
แบตเตอรี่ในกระเปาเอกสารหรือในพื้นที่จํากัด เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่มี
ความรอนสูงเกินได

หมายเหตุ โดยปกติ เมื่อสัมผัสอะแดปเตอร AC ท่ีเสียบเขากับเตาเสียบ AC
จะรูสึกอุน
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หมายเหตุ การพิมพแบบไรสายจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่มากกวาการ
พิมพแบบใชสาย หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับประจุไฟฟา
ในแบตเตอรี่ โปรดดูที่ ติดต้ังและใชแบตเตอรี่

การติดตั้งแบตเตอรี่

หมายเหตุ ทานสามารถติดต้ังแบตเตอรี่โดยท่ีเปดหรือปดเครื่องไวก็ได

1. เลื่อนแบตเตอรี่เขาในชองใสแบตเตอรี่ที่มุมดานหนึ่ง จนกระทั่งหนาสัมผัสที่
แบตเตอรี่พอดีกับหนาสัมผัสในชองใสแบตเตอรี่ เลื่อนฝาครอบหนาสัมผัส
แบตเตอรี่เพ่ือเปด

2. ดันแบตเตอรี่เขาในชองใสแบตเตอรี่จนกระทั่งแบตเตอรี่ล็อคเขาท่ี
3. เสียบอะแดปเตอร AC แลวเปดเครื่อง ปลอยใหอุปกรณชารจไฟแบตเตอรี่

เปนเวลา 4 ช่ัวโมงกอนใชงานแบตเตอรี่เปนครั้งแรก จากน้ัน ไฟแสดงการ
ชารจแบตเตอรี่เปนจะสีเขียวเมื่อกําลังชารจแบตเตอรี่ และจะดับลงเมื่อชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลว

4. หลังจากชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ทานสามารถใชอุปกรณไดโดยไมตอง
เช่ือมตอกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
1. เลื่อนตัวเลื่อนปลดแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก

ติดตั้งและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth
อุปกรณบางรุนจะมีอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย 802.11 หรืออุปกรณเสริม
USB แบบไรสาย Bluetooth ใหมาดวย
โปรดดู www.hp.com/support เพ่ือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมแบบ
ไรสายที่สนับสนุน

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ติดต้ังอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth
• การพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth
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ติดตั้งอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

เสียบอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth ของ HP เขา
ในชองเสียบ

อุปกรณเสริม 802.11 มีไฟสีน้ําเงินหนึ่งดวง เมื่อเสียบเขาไปแลว ไฟสีน้ําเงินจะ
สวางขึ้น และเมื่อมีการส่ือสารขอมูล 802.11 ไฟจะกะพริบ
LED บนอุปกรณเสริม Bluetooth จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบัน
• สวางคาง - นี่เปนสถานะปกติและหมายความวามีการติดต้ังอุปกรณเสริม

และอุปกรณเสริมไดรับกระแสไฟ
• กะพริบเร็วๆ - อุปกรณสงสัญญาณตรวจพบอุปกรณเสริม Bluetooth
• กะพริบ - อุปกรณเสริม Bluetooth กําลังรับขอมูล

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณน้ีสนับสนุนอุปกรณแมขาย
Bluetooth และระบบปฏิบัติการของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ www.hp.com/support

การพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth
คุณสมบัติ 802.11 และ Bluetooth ในอุปกรณน้ีจะชวยใหทานสามารถพิมพ
งานแบบไรสายได การพิมพแบบ 802.11 สามารถสั่งพิมพแบบไรสายไดไกล
ถึง 100 เมตร (300 ฟุต) การพิมพแบบ Bluetooth สามารถสั่งพิมพแบบไร
สายไดไกลถึง 10 เมตร (30 ฟุต)
หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการพิมพแบบไรสายจากอุปกรณเคลื่อนที่ โปรดดู
ที่ พิมพจากอุปกรณเคล่ือนท่ี
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หมายเหตุ การสื่อสารแบบไรสายจะสามารถใชงานไดผานอุปกรณเสริมของ
เครื่องพิมพแบบไรสายที่มีใหในอุปกรณบางรุน นอกจากนี้ อุปกรณสง
สัญญาณตองมีความสามารถในการทํางานแบบไรสายติดต้ังในตัวหรือมีการ
ติดต้ังการดแบบไรสายไว

หมายเหตุ การพิมพแบบไรสายจะใชพลังงานจากแบตเตอรี่มากกวาการ
พิมพแบบใชสาย หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับประจุไฟฟา
ในแบตเตอรี่ ติดต้ังและใชแบตเตอรี่

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เกี่ยวกับ 802.11
• เกี่ยวกับ Bluetooth

เกี่ยวกับ 802.11
เทคโนโลยีแบบไรสาย 802.11 จะชวยใหทานสามารถเชื่อมตออุปกรณของทาน
ในแบบไรสายโดยการติดต้ังการสื่อสาร “เฉพาะกิจ” ระหวางคอมพิวเตอรของ
ทานกับอุปกรณ เมื่อใช 802.11 จะไมจําเปนตองสงสัญญาณในแนวเสนตรง
ระหวางอุปกรณสงสัญญาณกับอุปกรณรับสัญญาณ

เมื่อทานติดต้ังการสื่อสารเฉพาะกิจระหวางคอมพิวเตอรของทานกับอุปกรณ
ทานกําลังสรางเครือขายของอุปกรณ 2 ช้ิน ตอไปนี้เปนการติดต้ังการพิมพ
802.11 ท่ีแนะนําสําหรับเครื่องพิมพเคล่ือนท่ีนี้
นอกจากนี้ 802.11 ยังชวยใหทานสามารถติดต้ังอุปกรณบนเครือขาย “โครง
สรางพื้นฐาน” ท่ีมอียูดวย การต้ังคาบนเครือขายโครงสรางพื้นฐานจะจัดอุปกรณ
นี้ลงบนเครือขายเฉพาะที่ (LAN) โดยใชการเช่ือมตอแบบไรสายเขากับสถานี
แมขายแบบไรสาย 802.11 (WAP) เมื่ออุปกรณเช่ือมตอเขากับเครือขายแบบ
ไรสายเสร็จสมบูรณแลว คอมพิวเตอรทุกเครื่องบนเครือขายยอยเดียวกันจะ
สามารถใชอุปกรณนี้ได

กอนต้ังคาอุปกรณนี้ แนะนําใหทานเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB เปนการชั่วคราว เพ่ือติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อทําการ
เช่ือมตอแบบไรสายแลว ทานสามารถถอดสายเคเบิลและสั่งพิมพในแบบไรสาย
ได นอกจากนี้ ทานยังสามารถติดต้ังอุปกรณโดยไมตองใชสายเคเบิล USB ได
ดวย

หากตองการติดต้ังและกําหนดคาอุปกรณสําหรับการพิมพแบบไรสาย 802.11
โปรดดูท่ี การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11
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เกี่ยวกับ Bluetooth
เทคโนโลยีแบบไรสาย Bluetooth จะชวยใหทานสามารถเชื่อมตอแบบไรสาย
กับอุปกรณของทานโดยใชคลื่นวิทยุในชวงคลื่น 2.4 GHz ได โดยทั่วไป
Bluetooth จะใชในระยะทางสั้นๆ (สูงสุด 10 เมตร หรือ 30 ฟุต) และไมจํา
เปนตองสงสัญญาณในแนวเสนตรงระหวางอุปกรณสงสัญญาณกับอุปกรณรับ
สัญญาณ

โปรไฟล Bluetooth แบบตางๆ จะแสดงประเภทตางๆ ของการเชื่อมตอผาน
สายเคเบิลมาตรฐาน และมคีวามสามารถตางๆ กัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโปรไฟล Bluetooth โปรดดูที่ กําหนดคาการต้ังคาแบบไรสาย
Bluetooth
เมื่ออุปกรณของทานเช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรของทาน (ไมวาจะใชสาย
เคเบิลหรือ Bluetooth) ก็สามารถใชงานอุปกรณรวมกันบนเครือขายโดยใช
"การใชงานเครื่องพิมพรวมกัน" ได อยางไรก็ตาม คอมพิวเตอรของทานตอง
เช่ือมตอเขากับเครือขาย เพ่ือใหผูอื่นสามารถใชงานอุปกรณได
หากตองการติดต้ังและกําหนดคาอุปกรณสําหรับการพิมพแบบไรสาย
Bluetooth โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth

หมายเหตุ ในการกําหนดคาการต้ังคา Bluetooth หรือตรวจดูสถานะของ
อุปกรณ (เชนระดับหมึก) โดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) ทานตองเชื่อม
ตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB

บท 2
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3 การใชงานอุปกรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เลือกวัสดุพิมพ
• ปอนวัสดุพิมพ
• เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ
• การใช HP Solution Center (Windows)
• พิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษ (การพิมพสองดาน)
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
• การพิมพแบบไมมขีอบ
• พิมพจากอุปกรณเคลื่อนที่
• ใชอุปกรณหนวยความจํา
• ยกเลิกงานพิมพ

เลือกวัสดพุิมพ
อุปกรณไดถูกออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพชนิดที่ใชกันทั่วไปในสํานัก
งาน เปนการดีที่สุดที่จะทดสอบวัสดุพิมพหลายๆ ชนิดกอนจะส่ังซื้อเปนจํานวน
มาก เพ่ือคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด ควรใชวัสดุพิมพของ HP หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพของ HP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ที่
www.hp.com
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• คําแนะนําในการเลือกและใชวัสดุพิมพ
• ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
• ต้ังคาระยะหางจากขอบกระดาษตํ่าสุด

คําแนะนําในการเลือกและใชวัสดพุิมพ
เพ่ือผลลัพธทีดี่ที่สุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพทีส่นับสนุน

• ปอนวัสดุพิมพครั้งละหนึ่งชนิด
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• ในรุนที่มีที่รองกระดาษในถาดปอนกระดาษ ตองตรวจสอบใหแนใจวาดึงท่ี
รองกระดาษในถาดปอนกระดาษออกมาจนสุดแลว

• ปอนวัสดุพิมพโดยหงายดานที่ตองการพิมพข้ึนและใหอยูในแนวเดียวกับตัว
ปรับแนว หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนวัสดุพิมพ โปรดดูที่
ปอนวัสดุพิมพ

• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• เพ่ือปองกันไมใหวัสดุพิมพติดขัด, คุณภาพการพิมพที่ไมดี และปญหาใน
การพิมพอื่นๆ พยายามหลีกเลี่ยงวัสดุพิมพตอไปนี้:
◦ กระดาษแบบฟอรมท่ีมหีลายสวน
◦ วัสดุพิมพที่เสียหาย โคงงอ หรือยับยน
◦ วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
◦ วัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
◦ วัสดุพิมพที่น้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย

• อยาปอนวัสดุพิมพทิ้งไวในถาดปอนกระดาษขามคืน เนื่องจากอาจทําใหวัสดุ
พิมพโคงงอได

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได

• หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรฐานสี โปรดดูที่ ปรับ
เทียบมาตรฐานสี

บัตรและซองจดหมาย
• หลีกเลี่ยงซองจดหมายที่เคลือบมันมากๆ มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง

และควรหลีกเลี่ยงบัตรหรือซองจดหมายที่มีขอบหนา รูปทรงผิดปกติ หรือ
มวนงอ หรือมีพ้ืนที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

• ใชซองจดหมายที่ผลิตอยางแนนหนา และตรวจสอบใหแนใจวารอยพับ
ถูกกรีดไวจนเรียบ

• ปอนซองจดหมายเขาในเครื่องพิมพโดยใหดานที่มีฝาปดหันไปทางดานหลัง
ของเครื่องพิมพและตําแหนงท่ีติดแสตมปตรงตามที่แสดงในไอคอน
จดหมายเสมอ
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วัสดพุิมพภาพถาย
• ใชโหมด Best (ดทีีสุ่ด) เพ่ือพิมพภาพถาย โปรดทราบวาการพิมพงานใน

โหมดน้ีจะใชเวลานานขึ้น และตองการหนวยความจําของคอมพิวเตอรมาก
ข้ึน

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีท่ีพิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได

• ควรทําใหกระดาษภาพถายเรียบกอนพิมพ หากมุมของกระดาษพิมพภาพ
โคงงอมากกวา 10 มม. (3/8 น้ิว) ตองทําใหกระดาษเรียบโดยวางลงไปใน
ถุงที่ซีลใหมได แลวมวนใหเปนหลอด มวนแผนกระดาษเพ่ือใหสวนโคงของ
หลอดอยูในทิศทางตรงกันขามกับแนวการโคงเดิมของกระดาษ มวนโดยให
หลอดมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 น้ิว (4 ซม.)

แผนใส
• ใสแผนใสโดยใหดานท่ีหยาบหงายขึ้น และดานที่มีแถบกาวชี้ลง
• ใชโหมด Normal (ปกต)ิ เพ่ือพิมพแผนใส โหมดน้ีจะใชเวลาในการปลอย

ใหแหงนานขึ้น และทําใหแนใจวาหมึกจะแหงสนิทกอนที่หนาถัดไปจะถูกสง
ไปยังถาดรับกระดาษออก

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีท่ีพิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได
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วัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
• ใชแตวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองชนิดที่อุปกรณสนับสนุนเทานั้น
• หากโปรแกรมประยุกตของทานสนับสนุนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง ให

ต้ังขนาดวัสดุพิมพในโปรแกรมนั้นกอนที่จะพิมพเอกสาร มิฉะน้ัน ใหต้ัง
ขนาดในไดรเวอรการพิมพ ทานอาจตองจัดรูปหนาเอกสารที่มีอยูใหม เพ่ือ
ใหพิมพลงบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองอยางถูกตอง

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดพุิมพทีส่นับสนุน
ใชตาราง รูจักกับขนาดท่ีสนับสนุน และ รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดุพิมพที่
สนับสนุน เพ่ือตรวจสอบวัสดุพิมพที่ถูกตองเพ่ือใชกับอุปกรณของทาน และตรวจ
สอบวาจะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของทานไดบาง

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• รูจักกับขนาดทีส่นับสนุน
• รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

รูจักกับขนาดทีส่นับสนุน

ขนาดวัสดพุิมพ

ขนาดวัสดพุิมพมาตรฐาน

U.S. Letter (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 น้ิว)*

U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 น้ิว)*

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)*

U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x 10.5 น้ิว)*

U.S. Statement (140 x 216 มม.; 5.5 x 8.5 น้ิว)*

JIS B5 (182 x 257 มม.; 7.2 x 10.1 น้ิว)*

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 น้ิว)*

8.5 x 13 น้ิว (216 x 330 มม.)

ซองจดหมาย

U.S. #10 Envelope (105 x 241 มม.; 4.12 x 9.5 น้ิว)

Monarch Envelope (98 x 191 มม.; 3.88 x 7.5 น้ิว)

A2 Envelope (111 x 146 มม.; 4.37 x 5.75 น้ิว)

DL Envelope (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 น้ิว)

C5 Envelope (162 x 229 มม.; 6.4 x 9 น้ิว)

C6 Envelope (114 x 162 มม.; 4.5 x 6.4 น้ิว)
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ขนาดวัสดพุิมพ

บัตร

บัตรดัชนี (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)*

บัตรดัชนี (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)*

บัตรดัชนี (127 x 203 มม.; 5 x 8 น้ิว)*

บัตร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 น้ิว)*

วัสดพุิมพภาพถาย

Photo (76 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)

Photo (88.9 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

Photo (101.6 x 152.4 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Photo แบบมีแถบ (101.6 x 152.4 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Photo (127 x 177.8 มม.; 5 x 7 น้ิว)

Photo (203.2 x 254 มม.; 8 x 10 น้ิว)

Photo 10 x 15 ซม. (100 x 150 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Photo 10 x 15 ซม. แบบมีแถบ (100 x 150 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Borderless Photo (101.6 x 152.4 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Borderless Photo มีแบบแถบ (101.6 x 152.4 มม.; 4 x 6 น้ิว)

Borderless Photo 10 x 15 ซม. (100 x 150 มม.; 3.93 x 5.9 น้ิว)

Borderless Photo 10 x 15 ซม. (100 x 150 มม.; 3.93 x 5.9 น้ิว)

Photo L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

Photo 2L (178 x 127 มม.; 7 x 5 น้ิว)

Borderless Photo L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

Borderless Photo L แบบมีแถบสําหรับฉีก (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายขนาดระหวาง 89 x 27 มม. (3.5 x 5 น้ิว) และ 216 x 279 มม. (8.5 x 11 น้ิว)

วัสดพุิมพอื่นๆ

L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

2L แบบมีแถบ (178 x 127 มม.; 5 x 7 น้ิว)

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเองที่มีความกวางระหวาง 76.2 ถึง 216 มม. และความยาวระหวาง 102 ถึง 356 มม.
(กวาง 3 ถึง 8.5 น้ิว และยาว 4 ถึง 14 น้ิว)*

* วัสดุพิมพขนาดเหลานี้สนับสนุนการพิมพสองดานดวยตนเอง หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพสองดาน โปรดดูท่ี พิมพลงบนทั้งสองดานของ
หนากระดาษ (การพิมพสองดาน)

(ทําตอ)
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รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดพุิมพทีส่นับสนุน

ชนิด น้ําหนัก ความจุ

กระดาษ 64 ถึง 90 กรัม/ม.2

(16 ถึง 24 ปอนด)
กระดาษธรรมดาไมเกิน 50 แผน
(5 มม. หรือ 0.2 น้ิว ซอนกัน)

กระดาษภาพถาย 5 ถึง 12 mils ไมเกิน 10 แผน

แผนใส  ไมเกิน 20 แผน

ฉลาก  ไมเกิน 20 แผน

บัตร สูงสุด 162 กรัม/ม.2

(บัตรดัชนี 90 ปอนด)
ไมเกิน 5 แผน

ซองจดหมาย 75 ถึง 200 กรัม/ม.2

(20 ถึง 53 ปอนด)
ไมเกิน 5 ซอง

ตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษต่ําสุด
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากับ (หรือเกิน) การตั้งคาระยะหาง
จากขอบกระดาษในแนวการพิมพตามแนวตั้ง

วัสดพุิมพ (1) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานซาย

(2) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานลาง*

A4
U.S. Executive
U.S. Statement
B5
A5

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

U.S. Letter
U.S. Legal

6.35 มม.
(0.25 น้ิว)

6.35 มม.
(0.25 น้ิว)

2 มม. (0.08
น้ิว)

3 มม. (0.12
น้ิว)
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วัสดพุิมพ (1) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานซาย

(2) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานลาง*

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

8.5 x 13 น้ิว

บัตร

วัสดุพิมพภาพถาย

2 มม. (0.08
น้ิว)

2 มม. (0.08
น้ิว)

2 มม. (0.08
น้ิว)

0.5 มม. (0.02
น้ิว)

ซองจดหมาย 3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

14.2 มม.
(0.56 น้ิว)

14.2 มม.
(0.56 น้ิว)

* เพ่ือใหไดการตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษนี้บนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows ใหคลิกที่แถบ Advanced (ขั้นสูง) ในไดรเวอรการ
พิมพ แลวเลือก Minimize Margins (ลดระยะหางจากขอบกระดาษใหเหลือ
นอยทีสุ่ด)

ปอนวัสดพุิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการปอนวัสดุพิมพเขาในอุปกรณ

(ทําตอ)
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การปอนวัสดพุิมพ
1. นําวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ใสวัสดุพิมพโดยใหดานที่ตองการพิมพหงายขึ้นแลวจัดแนวใหแนบกับตัว

ปรับกระดาษ ปรับตัวปรับวัสดุพิมพตามแนวกวางใหพอดีกับดานขางของ
วัสดุพิมพ

3. หากตองการพิมพบนวัสดุพิมพขนาด legal ใหดึงท่ีรองกระดาษในถาด
ปอนกระดาษออกมา หากมใีนรุนที่ทานใช

4. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอ่ืนๆ ตามตองการ แลวคลิกที่ปุม OK (ตกลง) เพ่ือ
สั่งพิมพ

เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ (เชน ขนาดหรือชนิดของกระดาษ) จาก
โปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพได การเปลี่ยนแปลงที่ทําจากโปรแกรมจะมี
ความสําคัญสูงกวาการเปลี่ยนแปลงท่ีทําจากไดรเวอรเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
หลังจากปดโปรแกรม การตั้งคาจะกลับสูคาปกติที่กําหนดไวในไดรเวอร
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หมายเหตุ หากตองการกําหนดการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมด
ใหเปลี่ยนการต้ังคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอรเครื่องพิมพของ
Windows โปรดดูวิธีใชแบบออนไลนในสวนของไดรเวอร หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ โปรดดู
เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับโปรแกรมนั้นๆ

• การแกไขการต้ังคาจากโปรแกรมสําหรับงานพิมพปจจุบัน (Windows)
• การแกไขคาปกตสิําหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)
• การแกไขการต้ังคา (Mac OS)

การแกไขการตั้งคาจากโปรแกรมสําหรับงานพิมพปจจุบัน (Windows)
1. เปดไฟลเอกสารที่ทานตองการพิมพ
2. จากเมนู File (ไฟล) ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากนั้น คลิกท่ี Setup (ตั้ง

คา) Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Preferences (ลักษณะทีต่องการ)
(ตัวเลือกที่ระบุอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมที่ทานกําลังใช)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง), Print (พิมพ)
หรือคําสั่งที่คลายคลึงกัน

การแกไขคาปกตสิําหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากน้ัน คลิกที่

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
แฟกซ)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ จากน้ัน คลิกที่ Properties (คุณสมบัต)ิ
Document Defaults (คาปกตขิองเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพทีต่องการ)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)

การแกไขการตั้งคา (Mac OS)
1. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
2. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ขนาดกระดาษ) จากนั้น คลิกท่ี OK

(ตกลง)
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3. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ) เพ่ือเปดไดรเวอรการพิมพ
4. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ชนิดของวัสดุพิมพ) จากนั้น คลิกที่ OK

(ตกลง) หรือ Print (พิมพ)

การใช HP Solution Center (Windows)
ใช HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา
การพิมพ, สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง และเขาใชงานความชวยเหลือบนหนาจอ
คุณสมบัติที่มีอยูใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) จะ
แตกตางกันไปตามอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center (ศูนยบริการโซ
ลูชันของ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือก หาก
อุปกรณที่เลือกไมมีคุณสมบัติพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัตินั้นๆ จะไมแสดงใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) บนคอมพิวเตอรไม
มไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร
หากตองการปรับแกสวนนี้ ใหใช Control Panel ใน Windows เพ่ือถอนการ
ติดต้ังแบบสมบูรณแลวติดต้ังซอฟตแวรลงไปใหม

พิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษ (การพิมพสองดาน)
ทานสามารถพิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษดวยตนเองโดยใช
ซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับ Windows
ทานสามารถพิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษไดโดยใช Mac โดยการ
พิมพหนาค่ีกอน พลิกกระดาษ แลวจึงพิมพหนาคู
• คําแนะนําสําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• การพิมพสองดาน (Windows)
• การพิมพสองดาน (Mac OS) 

คําแนะนําสําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพทีส่นับสนุน

• ระบุตัวเลือกการพิมพสองดานในโปรแกรมของทานหรือในไดรเวอรเครื่อง
พิมพ
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• อยาพิมพลงบนทั้งสองดานของแผนใส, ซองจดหมาย, กระดาษภาพถาย,
วัสดุพิมพแบบเคลือบมัน หรือกระดาษที่บางกวา 18 ปอนด (75 กรัม/ม.2)
เนื่องจากอาจทําใหวัสดุพิมพเหลานี้ติดขัดได

• วัสดุพิมพหลายชนิดจะมีวิธีวางที่แตกตางกันไป เมื่อทานพิมพลงบนทั้งสอง
ดาน เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรมท่ีพิมพไวลวงหนา และ
กระดาษที่มีลายน้ํา และกระดาษเจาะรู เมื่อทานสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรที่
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows อุปกรณจะพิมพลงบนดานแรกของวัสดุ
พิมพกอน เมื่อทานสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Mac OS อุปกรณจะ
พิมพลงบนดานที่สองของวัสดุพิมพกอน ปอนวัสดุพิมพโดยใหดานหนาคว่ํา
ลง

การพิมพสองดาน (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม โปรดดูที่ คําแนะนําสําหรับการพิมพงานบนหนา

กระดาษทั้งสองดาน และ ปอนวัสดุพิมพ
2. เมื่อเปดเอกสารแลว ในเมน ูFile (แฟม) ใหคลิกท่ี Print (พิมพ) แลว  คลิ

กที่ Properties (คุณสมบัต)ิ
3. คลิกที่แถบ Features (คุณสมบัต)ิ
4. เลือก Manual (ดวยตนเอง) จากรายการการพิมพสองดานแบบ  ดร

อปดาวน
5. หากตองการปรับขนาดหนาแตละหนาใหตรงกับการวางรูปแบบเอกสารที่

แสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
Preserve Layout (การวางรูปแบบทีก่ําหนด) แลว การลบตัวเลือกนี้อาจ
ทําใหมกีารแบงหนาในตําแหนงท่ีไมตองการได

6. เลือกหรือยกเลิกการเลือกในกลองตัวเลือก Flip Pages Up (พลิกหนา
ขึ้น) ตามวิธีที่ทานตองการเขาเลม ดูตัวอยางในภาพในไดรเวอรเครื่องพิมพ

7. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ แลวคลิกที่ OK (ตกลง)
8. พิมพเอกสารของทาน
9. หลังจากพิมพดานแรกของเอกสารแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

แลวปอนกระดาษเขาไปในถาดอีกคร้ังเพ่ือทําการพิมพใหเสร็จสมบูรณ
10. หลังจากปอนกระดาษเขาไปอีกครั้ง ใหคลิกที่ Continue (ทําตอ) ในคํา

แนะนําบนหนาจอเพื่อทําการพิมพตอ

การพิมพสองดาน (Mac OS) 
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนํา

สําหรับการพิมพงานบนหนากระดาษทั้งสองดาน และ ปอนวัสดุพิมพ
2. เมื่อเปดเอกสารแลว ใหคลิกที่ Print (พิมพ) ในเมน ูFile (แฟม)
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3. จากรายการดรอปดาวน ใหเลือก Paper Handling (การจัดการ
กระดาษ) คลิกที่ Print (พิมพ): Odd numbered pages (หนาคี)่ แลว
กด Print (พิมพ)

4. พลิกกระดาษแลวพิมพหนาคู

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

(Windows)
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษหรือวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Mac OS)

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกท่ี Print (พิมพ) จากเมน ูFile (ไฟล) จาก

น้ัน คลิกที่ Setup (ตั้งคา), Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

3. คลิกที่แถบ Features (คุณสมบัต)ิ
4. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size (ขนาด)

การตั้งขนาดวัสดพุิมพทีก่ําหนดเอง:
a. เลือก Custom (กําหนดเอง) จากรายการดรอปดาวน
b. พิมพช่ือขนาดที่กําหนดเองใหม
c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด

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

ท่ีตองการ เปดกรอบโตตอบขึ้นมาอีกคร้ัง
e. เลือกขนาดที่กําหนดเองขนาดใหม

5. การเลือกชนิดวัสดุพิมพ:
a. คลิก More (เพิ่มเติม) ในรายการดรอปดาวน Paper Type (ชนิด

กระดาษ)
b. คลิกที่ชนิดวัสดุพิมพท่ีตองการ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)

6. เลือกแหลงวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Paper Source (แหลง
กระดาษ)
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7. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ จากน้ัน คลิกที่ OK (ตกลง)
8. พิมพเอกสารของทาน

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษหรือวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

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

a. คลิกที่ Manage Custom Sizes (จัดการขนาดทีก่ําหนดเอง) ใน
เมนูพูลดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

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

d. คลิกที่ Done (เสร็จ) หรือ OK (ตกลง) แลวจึงคลิกที่ Save (บันทึก)
5. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) 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 (ปรับใหพอดกีับขนาดกระดาษ) แลวเลือก
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

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

การพิมพแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไรขอบจะชวยใหทานสามารถพิมพที่ขอบของวัสดุภาพถายบาง
ประเภทและวัสดุพิมพขนาดมาตรฐานได
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หมายเหตุ เปดไฟลข้ึนมาในซอฟตแวรแลวกําหนดขนาดของภาพ ตรวจ
สอบวาขนาดภาพตรงกับขนาดวัสดุพิมพที่ทานกําลังจะพิมพภาพลงไป

นอกจากน้ี ทานยังสามารถเขาใชงานคุณสมบัตินี้จากแถบ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ไดดวย เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือก
แถบ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) แลวเลือกช็อตคัตการพิมพ
สําหรับรายการดรอปดาวนสําหรับงานพิมพนี้

• การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Windows)
• การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Mac OS)

การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
3. จากโปรแกรมประยุกต ใหเปดไดรเวอรการพิมพ:

a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกที่ Print (พิมพ)
b. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ), Setup (การตั้งคา) หรือ

Preferences (ลักษณะทีต่องการ)
4. คลิกที่แถบ Features (คุณสมบัต)ิ
5. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size (ขนาด)
6. เลือกกลองตัวเลือก Borderless (ไรขอบ)
7. เลือกแหลงวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Paper Source (แหลง

กระดาษ)
8. เลือกประเภทวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Paper Type (ชนิด

กระดาษ)
9. หากทานกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดทีีสุ่ด) จากรายการ ดร

อปดาวน Print Quality (คุณภาพการพิมพ) หรือเลือก Maximum dpi
(จุดตอนิ้วสูงสุด) ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
สําหรับคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอน้ิว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเนื้อที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ

10. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอ่ืนๆ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)
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11. พิมพเอกสาร
12. หากทานพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายที่มีแถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อ

ใหเอกสารไรขอบอยางแทจริง

การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
3. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกท่ี Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
4. เลือกขนาดของวัสดุพิมพแบบไรขอบ แลวคลิกที่ OK (ตกลง)
5. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกท่ี Print (พิมพ)
6. เปดแผง Paper Type/Quality (ชนิด/คุณภาพกระดาษ)
7. คลิกที่แถบ Paper tab (แถบกระดาษ) แลวเลือกชนิดวัสดุพิมพ

จากรายการ ดรอปดาวน Paper type (ชนิดกระดาษ)
8. หากทานกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดีทีสุ่ด) จากรายการ ดร

อปดาวน Quality (คุณภาพ) หรือเลือก Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูง
สุด) ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเน้ือที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ

9. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพ หากทานกําลังพิมพลงบนวัสดุพิมพอยางหนาหรือ
วัสดุพิมพภาพถาย ใหเลือกตัวเลือกปอนดวยตนเอง

10. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอื่นๆ จากนั้น คลิกที่ Print (พิมพ)
11. หากทานพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายที่มีแถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อ

ใหเอกสารไรขอบอยางแทจริง

พิมพจากอุปกรณเคลื่อนที่
เครื่องพิมพสนับสนุนการพิมพจากอุปกรณเคลื่อนที่และการดหนวยความจําที่
หลากหลาย เชน:
• กลอง
• โทรศัพทเคลื่อนที่
• PDA
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เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• พิมพภาพถายดิจิตอล
• พิมพจากโทรศัพทเคลื่อนที่
• พิมพจากอุปกรณพ็อกเก็ตพีซี
• พิมพจากอุปกรณปาลมโอเอส

พิมพภาพถายดิจิตอล
ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากกลองดิจิตอลหรือโดยตรงจากการด
หนวยความจํา หรือทานสามารถสงผานภาพถายจากการดหรือกลองไปยัง
คอมพิวเตอรและพิมพจากแอปพลิเคช่ันซอฟตแวร เชน HP Photo Printing
Software ได นอกจากนี้ ทานยังสามารถพิมพภาพถายโดยตรงจากกลองทีใ่ช
ไดกับ PictBridge
หากกลองดิจิตอลของทานใชการด SD หรือ MMC ทานสามารถใสการดเขาใน
เครื่องพิมพเพ่ือพิมพภาพถายของทานได กลองของทานตองสนับสนุน Digital
Print Order Format (DPOF) เวอรช่ัน 1 หรือ 1.1 เพ่ือสั่งพิมพโดยตรงจาก
การดไปยังเครื่องพิมพ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสั่งพิมพไฟล DPOF โดยตรง
จากแฟลชไดรฟ USB ที่เช่ือมตอเขากับพอรต USB ของเครื่องพิมพโดย
อัตโนมัติดวย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ พิมพจากการดหนวยความ
จําและแฟลชไดรฟ USB
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การพิมพดวยหมึกหกสี
• คําแนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย
• การพิมพจากกลองทีใ่ช PictBridge ได
• การถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรของทาน

การพิมพดวยหมึกหกสี

เครื่องพิมพของทานสามารถพิมพดวยหมึกหกสี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของภาพถายท่ี
พิมพ พิมพภายถายโทนสีเทาคุณภาพสูงโดยใชตลับหมึกพิมพสีดํากับตลับหมึก
พิมพสามสี หรือโดยตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทากับตลับหมึกพิมพสามสี เพ่ือทํา
การพิมพดวยหมึกหกสี ตองติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสาม
สีเขาดวยกัน

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพภาพถายขาวดําคุณภาพสูงโดยใชตลับหมึก
พิมพภาพถายสีเทารวมกับตลับหมึกพิมพสามสี
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คําแนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย
• เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีท่ีสุดเมื่อทําการพิมพภาพถายและรูปภาพ ใหเลือก

โหมด Best (ดีที่สุด) แลวเลือกกระดาษภาพถายของ HP ในไดรเวอร
เครื่องพิมพ โหมด Best (ดีที่สุด) ใชเทคโนโลยีการจัดการสี PhotoREt
IV และเทคโนโลยีการปรับคาสีใหเหมาะสม ColorSmart III ที่เปน
เอกลักษณของ HP ในการสรางภาพถายที่สมจริง, สีสันสดใส และขอความ
คมชัด ดวย PhotoREt IV จะไดภาพที่มีสีสันหลากหลาย, ระดับสีที่นุม
นวล และความกลมกลืนของระดับสีตางๆ เพ่ือใหแนใจไดวาจะไดภาพถาย
และรูปภาพที่มคุีณภาพการพิมพดีที่สุด
หรือเลือก Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด) ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง
4800 x 1200 จุดตอนิ้ว* สําหรับคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเน้ือที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ หากมีตลับหมึก
พิมพภาพถาย จะชวยใหมีคุณภาพการพิมพท่ีสูงข้ึนไปอีก

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีท่ีพิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
• หากสีที่พิมพออกมาดูออกเปนสีเหลืองๆ, น้ําเงิน หรือแดง หรือมีสีเจือปน

เปนเงาสีเทา ทานตองปรับเทียบมาตรฐานสี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปรับเทียบมาตรฐานสี

• หากทานติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถาย ใหจัดตําแหนงตลับหมึกพิมพเพ่ือให
ไดคุณภาพการพิมพที่ดีท่ีสุดเทาที่เปนไปได ทานไมจําเปนตองจัดตําแหนง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ทานติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถาย ใหทําเมื่อจําเปน
เทานั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ จัดวางตลับหมึกพิมพ

• หากตองการจัดเก็บตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ คําแนะนําในการเดินทาง
• จับกระดาษภาพถายที่ขอบเสมอ ลายนิ้วมือบนกระดาษภาพถายจะทําให

คุณภาพการพิมพลดลง
• ควรทําใหกระดาษภาพถายเรียบกอนพิมพ หากมุมของกระดาษพิมพภาพ

โคงงอมากกวา 10 มม. (3/8 น้ิว) ตองทําใหกระดาษเรียบโดยวางลงไปใน
ถุงที่ซีลใหมได แลวมวนใหเปนหลอด มวนแผนกระดาษเพ่ือใหสวนโคงของ
หลอดอยูในทิศทางตรงกันขามกับแนวการโคงเดิมของกระดาษ มวนโดยให
หลอดมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 น้ิว (4 ซม.)
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การพิมพจากกลองทีใ่ช PictBridge ได
เครื่องพิมพสนับสนุนคุณสมบัติการใช PictBridge มาตรฐาน ดูเอกสารกลอง
ดิจิตอลของทาน เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชคุณสมบัติ PictBridge
1. เช่ือมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยใชสายเคเบิล USB ที่ใหมาพรอมกับ

กลอง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องพิมพและกลอง และคุณสมบัติที่
ใชดวยกันไดจะปรากฏขึ้นบนกลอง

2. เลื่อนดูเมนขูองกลองเพื่อใชคุณสมบัติการพิมพภาพถายที่ตองการ

การถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ ไดรเวอรเครื่องพิมพจะชวยใหคอมพิวเตอรของทานสามารถอาน
การดหนวยความจําท่ีใสเขาในเคร่ืองพิมพเปนดิสกไดรฟเมื่อทานเช่ือมตอ
ดวยสายเคเบิล USB จากนั้น ทานจะสามารถเขาใชงานไฟลภาพถายของ
ทานและพิมพโดยใชซอฟตแวรที่ทานตองการได

1. ใสการดหนวยความจําเขาในชองเสียบการดที่ถูกตองบนเครื่องพิมพ ตรวจ
สอบใหแนใจวาดานขางของการดท่ีมขีาเช่ือมตอหรือรูเขาที่ในเครื่องพิมพ
กอน

2. กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) เพ่ือยกเลิกการพิมพโดยตรงจากการด หาก
คอมพิวเตอรของทานเช่ือมตอกับเครื่องพิมพโดยใชสายเคเบิล USB การด
จะปรากฏเปนไดรฟใน Windows Explorer หรือบนเดสกท็อปของ Mac
OS ทานจะสามารถถายโอนไฟลภาพถายไปยังไดรฟอื่นๆ บนคอมพิวเตอร
หรือเปดและพิมพภาพถายของทานโดยใชแอปพลิเคช่ันซอฟตแวรที่ทาน
ตองการได

พิมพจากโทรศัพทเคลื่อนที่
หากทานมโีทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีสนับสนุน Bluetooth และทานไดติดต้ังอุปกรณ
เสริมเคร่ืองพิมพแบบไรสาย Bluetooth ในอุปกรณของทาน ทานจะสามารถสั่ง
พิมพจากโทรศัพทของทานได

โทรศัพทบางรุนมีซอฟตแวร Mobile Printing Application ของ HP ติดต้ัง
อยู ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของเอาทพุทได เยี่ยมชม www.hp.com/support
เพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันนี้ หากใชไดกับโทรศัพทของทานและไมไดติดต้ัง
ไวลวงหนา ผูผลิตโทรศัพทของทานที่สนับสนุนเครื่องพิมพอาจจัดทําแอปพลิเค
ช่ันการพิมพอ่ืนๆ ใหดวย

หมายเหตุ สนับสนุน HP Mobile Printing Application เวอรช่ัน 2.0
และท่ีใหมกวา ทานสามารถดาวนโหลดเวอรช่ันลาสุดไดจาก
www.hp.com/support หรือจากเว็บไซตของผูผลิตโทรศัพทของทาน
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ดูเอกสารสําหรับแอปพลิเคช่ันการพิมพของโทรศัพทของทาน เพ่ือดูขอมูลเกี่ยว
กับการพิมพเอกสาร เชน:
• รูปภาพ
• ขอความ: อีเมล, บริการขอความสั้น (SMS) และระบบขอความมัลติมเีดีย

(MMS)
• ผูติดตอ
• ปฏิทิน
• หมายเหตุ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ัง Mobile Printing Application บนโทรศัพท
• การพิมพจากโทรศัพทเคลื่อนที่

การติดตั้ง Mobile Printing Application บนโทรศัพท
ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือติดต้ัง Mobile Printing Application บนโทรศัพทของ
ทาน หากยังไมมีการติดต้ัง หากตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการใชข้ันตอน
เหลานี้ โปรดดูในเอกสารของโทรศัพทเคลื่อนที่ของทานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต
สนับสนุนของผูผลิต

1. ดาวนโหลด Mobile Printing Application ลงในคอมพิวเตอรจาก
www.hp.com/support หรือจากเว็บไซตของผูผลิตโทรศัพทของทาน
ในตัวอยางนี้ ช่ือของไฟลท่ีดาวนโหลดคือ print.sis

2. ถายโอนไฟล print.sis จากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
• อีเมล: แนบไฟล print.sis ไปกับอีเมล, สงอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรส

ของทาน แลวเปดอีเมลบนโทรศัพทของทาน
• Bluetooth: หากคอมพิวเตอรของทานมี Bluetooth ใหใชยทูิลิต้ี

Bluetooth ของคอมพิวเตอรนั้นคนหาโทรศัพทแลวสงไฟล print.sis
จากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพท

• อินฟาเรด: จัดตําแหนงเลนสอินฟาเรดของโทรศัพทใหตรงกับเลนสอิน
ฟาเรดของคอมพิวเตอร ใชคุณสมบัติ Wireless Link ใน Windows
เพ่ือสงไฟล print.sis ไปยังโทรศัพท

3. เปดไฟล print.sis บนโทรศัพทของทาน
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดต้ังแอปพลิเคช่ัน
5. ตรวจสอบวามีการติดต้ัง Mobile Printing Application โดยเลื่อนดูเมนู

หลักของโทรศัพทเพ่ือหาไอคอน Print (พิมพ)
หากทานไมเห็นไอคอน Print (พิมพ) ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3-5
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การพิมพจากโทรศัพทเคลื่อนที่

พิมพไฟลโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปนี้ หรือดูเอกสารสําหรับแอปพลิเคช่ันการ
พิมพของโทรศัพทเคลื่อนท่ีของทาน เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
• Mobile Printing Application
• Bluetooth Send

หมายเหตุ เครื่องพิมพจะมแีบบตัวอักษรติดต้ังในตัวสําหรับการพิมพผาน
Bluetooth บางรุนมแีบบตัวอักษรของเอเชียสําหรับพิมพจากโทรศัพท
เคลื่อนที่ แบบตัวอักษรที่มใีหจะข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อเครื่องพิมพ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ

พิมพจากอุปกรณพ็อกเก็ตพซีี
พ็อกเก็ตพีซบีางรุนสนับสนุนการพิมพแบบไรสายผาน 802.11 และ
Bluetooth อุปกรณพ็อกเก็ตพีซบีางรุนมาพรอมกับการทํางานแบบไรสายติดต้ัง
ในตัวและบางรุนทานตองติดต้ังการดแบบไรสายแยกตางหากในอุปกรณของ
ทาน เพ่ือใหสามารถทําการพิมพผาน 802.11หรือ Bluetooth ได

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth ผาน
อุปกรณเสริมเครื่องพิมพไรสายท่ีใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพบางรุน หากตอง
การคําอธิบายและภาพประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเสริมเครื่องพิมพไรสาย
โปรดดูที่ ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth

ทานสามารถติดต้ัง HP Mobile Printing สําหรับพ็อกเก็ตพีซเีพ่ือพิมพแบบไร
สายจากพ็อกเก็ตพีซีของทาน หากไมมกีารติดต้ังไวลวงหนา ทานสามารถหา
ซอฟตแวรใน Starter CD ได
หากทานกําลังใชงานอุปกรณพ็อกเก็ตพีซหีรือปาลมโอเอส ทานสามารถใช
ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA เพ่ือกําหนดคาการต้ังคา
แบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth สําหรับการพิมพแบบไรสาย ซอฟตแวร
ชุดเครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)
หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการพิมพ โปรดดูที  พิมพจากอุปกรณพ็อกเก็ตพีซี
หากตองการดูภาพรวมของการพิมพผาน 802.11 และ Bluetooth โปรดดูท่ี
การพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth
หากตองการขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาและการกําหนดคาเครื่องพิมพ
แบบไรสาย โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11 และ การเช่ือมตอแบบ
ไรสาย Bluetooth
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เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ัง HP Mobile Printing สําหรับพ็อกเก็ตพีซี
• การพิมพจากอุปกรณพ็อกเก็ตพีซี

การติดตั้ง HP Mobile Printing สําหรับพ็อกเก็ตพซีี
ติดต้ัง HP Mobile Printing สําหรับพ็อกเก็ตพีซีจากคอมพิวเตอรเดสกท็อป
หรือโนตบุคไปยังพ็อกเก็ตพีซ ีเชน HP iPAQ ผาน Microsoft ActiveSync
1. ใสแผน Starter CD ในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ หากเมนู

ของซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Setup (ติดต้ัง) ใน
แผน Starter CD

2. เช่ือมตอพ็อกเก็ตพีซีเขากับคอมพิวเตอร
หากทานตองการความชวยเหลือในการเชื่อมตอกับ ActiveSync โปรดดูคู
มือผูใชของพ็อกเก็ตพีซี

3. ดับเบิลคลิกไฟลกระทําการ (.exe) ที่ทานดาวนโหลดลงบนคอมพิวเตอรของ
ทาน
โปรแกรมตัวติดต้ังจะคัดลอกไฟลที่จําเปนลงในพ็อกเก็ตพีซี

หลังจากติดต้ัง HP Mobile Printing สําหรับพ็อกเก็ตพีซีเสร็จแลว HP
Mobile Printing จะปรากฏขึ้นที่เมน ูStart (เริ่มตน) ของพ็อกเก็ตพีซี

การพิมพจากอุปกรณพ็อกเก็ตพซีี

คําแนะนําในสวนน้ีจะสันนิษฐานวาทานไดทําการเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่อง
พิมพโดยใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA แลว หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพี
ซแีละปาลมโอเอส)
หาก PDA ของทานไมมกีารทํางานแบบไรสายติดต้ังในตัว ใหติดต้ังการดแบบ
ไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth ลงใน PDA ของทานตามคําแนะนําของผู
ผลิต

ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือพิมพไฟลจากพ็อกเก็ตพีซี หากตองการความชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชข้ันตอนเหลาน้ี โปรดดูเอกสารของ PDA หรือการดแบบไรสาย
ของทาน

หมายเหตุ คําแนะนําในการพิมพสําหรับพ็อกเก็ตพีซีจะแตกตางไปตาม แอ
ปพลิเคช่ันการพิมพที่ใช ดูเอกสารที่มาพรอมกับแอปพลิเคช่ันการพิมพ เพ่ือดู
คําแนะนําในการพิมพ
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การพิมพโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
1. หากใชการเชื่อมตอ Bluetooth เปดวิทยุ Bluetooth ของ PDA ดูเอกสาร

ของ PDA หรือการดแบบไรสายแบบ Bluetooth เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเปดวิทยุ Bluetooth

2. เสียบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth
เขาไปยังเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ติดต้ังอุปกรณ
เสริม USB แบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

3. กด Start (เริ่มตน) แลวจึงกด HP Mobile Printing
4. กดไอคอนรูปแวนขยายที่แถบดานลางเพื่อดูไฟล
5. เลือกไฟลที่ทานตองการพิมพ แลวกด Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)
6. ยอมรับคาเริ่มตนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพโดยใชเมนดูรอปดาวน
7. กด Print (พิมพ)

หนาจอการพิมพจะปรากฏขึ้นและจะพิมพไฟลน้ัน

หมายเหตุ การพิมพโดยใชการเชื่อมตอแบบ 802.11 ไอพีแอดเดรสใน
กลอง My Printers (เครื่องพิมพของฉัน) จะตองตรงกับไอพีแอดเดรสของ
เครื่องพิมพ

พิมพจากอุปกรณปาลมโอเอส
ทานสามารถพิมพจากอุปกรณปาลมโอเอสโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
802.11 หรือ Bluetooth และยูทิลิต้ี Printboy อุปกรณปาลมโอเอสบางรุนมา
พรอมกับการทํางานแบบไรสายติดต้ังในตัวและบางรุนทานตองติดต้ังการดแบบ
ไรสายแยกตางหากในอุปกรณของทาน เพ่ือใหสามารถทําการพิมพผาน
802.11 หรือ Bluetooth ได

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth ผาน
อุปกรณเสริมเครื่องพิมพไรสายท่ีใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพบางรุน หากตอง
การคําอธิบายและภาพประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเสริมเครื่องพิมพไรสาย
โปรดดูที  ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth

ยูทิลิต้ี Printboy ชวยเพิ่มการจัดรูปแบบเอกสารที่พิมพจากแอปพลิเคช่ันปาลม
โอเอสมาตรฐาน เชน ตัวเลือก ท่ีอยู, กระดาษบันทึก, รายการสิ่งที่ตองทํา, สมุด
นัดหมาย และจดหมาย และยังใหทานสามารถพิมพโดยใช Documents To
Go ไดดวย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support
Documents To Go ทําใหทานสามารถพิมพไฟล MS Word และ MS
Excel ได คนหา Documents To Go ในซีดีที่มากับอุปกรณปาลมโอเอสของ
ทานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต DataViz ที่ http://www.dataviz.com
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หากตองการดูภาพรวมของการพิมพผาน 802.11 และ Bluetooth โปรดดูที่
การพิมพแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth
หากตองการขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการตั้งคาและการกําหนดคาเครื่องพิมพ
แบบไรสาย โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11 และ การเช่ือมตอแบบ
ไรสาย Bluetooth
• การติดต้ัง Printboy
• การติดต้ังการดแบบไรสาย
• การพิมพโดยใชแอปพลเิคช่ันปาลมโอเอสมาตรฐาน
• การเลือกเครื่องพิมพเริ่มตน (ตัวเลือก)
• การพิมพโดยใช Documents To Go

การติดตั้ง Printboy
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการดาวนโหลดหรือการติดต้ัง Printboy บน
Windows หรือ Mac OS โปรดเยี่ยมชม www.hp.com/support
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน Printboy โปรดดูเอกสารที่มากับ
ซอฟตแวร

การติดตั้งการดแบบไรสาย

ขอควรระวัง ทานตองติดต้ังไฟลซอฟตแวรของการดแบบไรสายกอนใส
การดเขาไปในอุปกรณปาลมโอเอส มิฉะน้ัน การดจะไมสามารถทํางานได
อยางถูกตอง

หากอุปกรณปาลมโอเอสของทานไมไดมาพรอมกับการทํางานแบบไรสายติดต้ัง
ในตัว ใหติดต้ังการดแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth ในอุปกรณของทาน
ตามคําแนะนําของผูผลิต หรือเยี่ยมชมเว็บไซตของ Palm ที่ http://
www.palm.com

การพิมพโดยใชแอปพลเิคชั่นปาลมโอเอสมาตรฐาน

หากตองการดูคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงาน Printboy เพ่ือพิมพจากแอปพลิ
เคช่ันปาลมโอเอสมาตรฐาน โปรดดูเอกสารที่มีพรอมกับยูทิลิต้ี Printboy หรือที่
ใหมาพรอมกับอุปกรณปาลมโอเอส

หากทานกําลังใชงานอุปกรณพ็อกเก็ตพีซีหรือปาลมโอเอส ทานสามารถใช
ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA เพ่ือกําหนดคาการต้ังคา
แบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth สําหรับการพิมพแบบไรสาย หากตองการ
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ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซอฟตแวรกลองเคร่ืองมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซี
และปาลมโอเอส)

หมายเหตุ คําแนะนําในการพิมพสําหรับปาลมโอเอสแตกตางไปตามแอปพลิ
เคช่ันการพิมพที่ใช ดูเอกสารที่มาพรอมกับแอปพลิเคช่ันการพิมพ เพ่ือดูคํา
แนะนําในการพิมพ

การเลือกเครื่องพิมพเริ่มตน (ตัวเลือก)
ทานสามารถเลือกเครื่องพิมพเริ่มตนเพ่ือใชสําหรับการพิมพของทานทั้งหมดได
หากตองการดูคําแนะนําในการเลือกเครื่องพิมพ HP Officejet H470 เปน
เครื่องพิมพเริ่มตน โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร Printboy

การพิมพโดยใช Documents To Go
หากตองการดูคําแนะนําเกี่ยวกับการพิมพโดยใช Documents To Go โปรดดู
เอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร หรือเยี่ยมชมเว็บไซต DataViz ที่ http://
www.dataviz.com เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม

ใชอุปกรณหนวยความจํา
สวนตอไปนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับการพิมพจากการดหนวยความจําและ แฟลช
ไดรฟ USB
• พิมพจากการดหนวยความจําและแฟลชไดรฟ USB

พิมพจากการดหนวยความจําและแฟลชไดรฟ USB
หากกลองดิจิตอลของทานใชการด SD หรือ MMC ทานสามารถใสการดเขาใน
เครื่องพิมพเพ่ือพิมพภาพถายของทาน กลองของทานตองสนับสนุน Digital
Print Order Format (DPOF) เวอรช่ัน 1 หรือ 1.1 เพ่ือสั่งพิมพโดยตรงจาก
การดไปยังเครื่องพิมพ ดูเอกสารของกลองดิจิตอลของทานเพื่อดูวาสนับสนุน
ไฟล DPOF หรือไมและเพื่อดูคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย
ไฟล DPOF เปนไฟลที่สรางขึ้นจากกลองดิจิตอล ไฟลประเภทนี้จะถูกเกบ็ไวใน
การดหนวยความจําของกลอง และมขีอมูล เชน รูปภาพที่เลือกใหทําการพิมพ
และจํานวนของรูปภาพที่ถูกพิมพหรือบันทึกไว เครื่องพิมพสามารถอานไฟล
DPOF จากการดหนวยความจําได ดังนั้นทานไมจําเปนตองใชซอฟตแวรเครื่อง
พิมพในการเลือกรูปภาพที่ตองการพิมพหรือบันทึกใหมอีกครั้ง

นอกจากน้ี ทานยังสามารถสั่งพิมพไฟล DPOF โดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB
ที่เช่ือมตอเขากับพอรต USB ของอุปกรณโดยอัตโนมัติดวย
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นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําหรือแฟลช
ไดรฟ USB ไปยังฮารดดิสกของคอมพิวเตอรของทาน และพิมพจากแอปพลิ
เคช่ันซอฟตแวร เชน HP Photo Printing Software
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนกระดาษภาพถาย โปรดดูที่ ปอน
วัสดุพิมพ

การพิมพจากการดหนวยความจํา
1. เลือกรูปภาพที่ทานตองการพิมพโดยสรางไฟล DPOF ขณะที่การดหนวย

ความจํายังคงอยูในกลองดิจิตอล การตั้งคาที่ทานสามารถกําหนดได (เชน
จํานวนสําเนา) จะถูกกําหนดลงในกลองของทาน หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูเอกสารของกลองดิจิตอลของทาน

2. เปดเครื่องพิมพ
3. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
4. กําหนดคาการตั้งคาการพิมพท่ีทานตองการ:

• Windows: เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) คลิกที่แถบ Printer
Services (บริการเครื่องพิมพ) แลวคลิกท่ี Print Settings (การตั้ง
คาเครื่องพิมพ) ในกลองตอบโต ใหกําหนดชนิดกระดาษ, ขนาด และ
คุณภาพการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows
Toolbox โปรดดูท่ี กลองเครื่องมือ (Windows)

• Mac OS: เปด HP Printer Utility คลิกที่ Direct Print Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพโดยตรง) ในกลองตอบโต ใหกําหนดชนิด
กระดาษ, ขนาด และคุณภาพการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ HP Printer Utility โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP (Mac OS)

หมายเหตุ หากทานไมไดติดต้ัง Toolbox หรือ HP Printer
Utility ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบการตั้งคาวัสดุพิมพ
สําหรับการพิมพโดยตรง ขอมูลนี้จะยืนยันวาทานกําลังปอนวัสดุ
พิมพที่มีขนาดและประเภทถูกตองกอนการพิมพหรือไม หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ

5. ใสการดที่มีไฟล DPOF เขาในชองเสียบการดที่ถูกตองบนเครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาดานขางของการดที่มีขาเช่ือมตอหรือรูเขาที่ในเครื่อง
พิมพกอน

ขอควรระวัง หากทานไมใสขอบของขั้วตอการดเขาในครื่องพิมพกอน
อาจทําใหการด เครื่องพิมพ หรือทั้งสองอยางเสียหายได
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หลังจากน้ันไมกี่วินาที ไฟ Resume (ทําตอ) จะกะพริบ หากมีไฟล
DPOF ในการด

6. กดปุม  (ปุม Resume (ทําตอ)) เพ่ือพิมพรูปภาพ เครื่องพิมพจะจําแนก
ไฟล DPOF ในการดหนวยความจําและพิมพรูปภาพตามการกําหนดคาที่
ทานต้ังคาไวในไฟล หากเปนไฟลขนาดใหญ เครื่องพิมพอาจใชเวลาเล็ก
นอยในการเริ่มพิมพหลังจากท่ีทานกดปุม 

ขอควรระวัง อยาถอดการดหนวยความจําจนกวางานพิมพจะเสร็จสมบูรณ มิ
ฉะน้ัน งานพิมพจะถูกยกเลิก
หมายเหตุ การพิมพอาจใชเวลาหลายนาที ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาการพิมพ
และความซับซอนของรูปภาพ

ยกเลิกงานพิมพ
ทานสามารถยกเลิกงานพิมพไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปนี้

แผงควบคุม: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) การทําเชนนี้จะลบงานที่อุปกรณ
กําลังประมวลผลในปจจุบัน ซึ่งจะไมมผีลตองานที่กําลังรอการประมวลผล
Windows: ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพที่อยูทางมุมขวาลางของหนาจอ
คอมพิวเตอร เลือกงานพิมพ จากนั้น กดปุม Delete (ลบ) บนแปนพิมพ
Mac OS: ดับเบิลคลิกที่เคร่ืองพิมพใน Printer Setup Utility (ยทูลิติี้การ
ติดตั้งเครื่องพิมพ) เลือกงานพิมพ จากนั้นคลิกที่ Hold (พัก) แลวคลิกที่
Delete (ลบ)

บท 3

50 การใชงานอุปกรณ



4 การกําหนดคาและการจัดการ
เนื้อหาในสวนนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่รับผิดชอบในการจัดการ
อุปกรณ เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การจัดการอุปกรณ
• ใชเคร่ืองมือจัดการอุปกรณ
• ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ
• การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
• การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
• การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11
• การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth

การจัดการอุปกรณ
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการเครื่องมือทั่วไปที่สามารถใชจัดการอุปกรณได
กระบวนการเฉพาะตางๆ อาจตองใชวิธีอื่นๆ รวมดวย หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเขาใชงานและการใชงานเครื่องมือ โปรดดูที่ ใชเครื่องมือจัดการ
อุปกรณ

หมายเหตุ กระบวนการเฉพาะตางๆ อาจตองใชวิธีอ่ืนๆ รวมดวย

Windows
• แผงควบคุมอุปกรณ
• ไดรเวอรเครื่องพิมพ
• กลองเคร่ืองมือ

Mac OS
• แผงควบคุมอุปกรณ
• HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP)
• Network Printer Setup Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย)
• ตรวจดูอุปกรณ
• การดูแลอุปกรณ
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ตรวจดอูุปกรณ
เนื้อหาในสวนน้ีจะแสดงคําแนะนําในการตรวจสอบอุปกรณ

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อดขูอมูลตอไปนี้...

กลองเครื่องมือ (Windows) ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ: คลิกท่ีแถบ Estimated
Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียว
กับระดับหมึกพิมพ แลวเล่ือนไปจนกระทั่งปุม
Cartridge Details (รายละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพ) ปรากฏข้ึน คลิกท่ีปุม Cartridge Details (ราย
ละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการ
เปล่ียนตลับหมึกและวันหมดอายุ*

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) • ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ: เปดแผง
Information and Support (ขอมูลและการ
สนับสนุน) แลวคลิกท่ี Supplies Status
(สถานะของอุปกรณใชสิ้นเปลือง)*

• สถานะทางไฟฟา: คลิกท่ีปุม Power Status
(สถานะทางไฟฟา)

PDA Toolbox (กลองเครื่องมือ PDA) (พอ็กเกต็พซีี
และปาลมโอเอส)

ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ: คลิกท่ีแถบ Estimated
Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียว
กับระดับหมึกพิมพ แลวเล่ือนไปจนกระทั่งปุม
Cartridge Details (รายละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพ) ปรากฏข้ึน คลิกท่ีปุม Cartridge Details (ราย
ละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการ
เปล่ียนตลับหมึกและวันหมดอายุ*

ระดับหมึกที่แสดงเปนเพียงการประมาณเทานั้น ปริมาตรหมึกที่แทจริงอาจตาง
ไปจากที่แสดง

การดูแลอุปกรณ
เนื้อหาในสวนน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณและการเปลี่ยนการตั้งคา

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อทําสิ่งตอไปนี้...

กลองเครื่องมือ (Windows) • การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: คลิกท่ีแถบ
Services (บริการ)

• กําหนดคาการตั้งคา Bluetooth
• กําหนดคาโปรไฟล WiFi

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) • การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: เปดแผง
Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) แลวคลิกท่ีตัวเลือกสําหรับงานท่ีทานตองการทํา

• กําหนดคาโปรไฟล WiFi

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) กําหนดคาโปรไฟล WiFi

PDA Toolbox (กลองเครื่องมือ PDA)
(พอ็กเกต็พซีแีละปาลมโอเอส)

กําหนดคาโปรไฟล WiFi
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ใชเครื่องมือจัดการอุปกรณ
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการเครื่องมือทั่วไปที่สามารถใชจัดการอุปกรณได

• กลองเคร่ืองมือ (Windows)
• ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP (Mac OS)
• ยูทลิต้ีิการต้ังคาเครื่องพิมพเครือขาย (Mac OS)
• ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)
• HP Instant Support
• myPrintMileage

กลองเครื่องมือ (Windows)
กลองเคร่ืองมือจะใหขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ นอกจากนี้ ยังมกีาร
เช่ือมโยงมายังคูมือน้ีสําหรับความชวยเหลือในการทําการพิมพและการแกไข
ปญหาเบื้องตนดวย ทานยังสามารถกําหนดคาการตั้งคาแบบไรสาย 802.11
และ Bluetooth สําหรับการพิมพแบบไรสายไดดวย

หมายเหตุ กลองเครื่องมือสามารถติดต้ังไดจากแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน
โดยเลือกตัวเลือกการติดต้ังแบบเต็ม หากคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติตรงตามขอ
กําหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ ในการกําหนดคาการตั้งคา Bluetooth หรือตรวจดูสถานะของ
อุปกรณ (เชนระดับหมึก) โดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) ทานตองเชื่อม
ตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
หมายเหตุ หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซีหรือปาลมโอเอส ทาน
สามารถใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA ได หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ PDA
(พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การเปดกลองเครื่องมือ
• แถบกลองเครื่องมือ
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การเปดกลองเครื่องมือ
• จาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิกที่

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
จากนั้นใหคลิกที่ Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

• คลิกที่ขวาที่ HP Digital Imaging Monitor (ตรวจดูการจัดการภาพ
ดิจิตอลของ HP) ในถาด ช้ีที่อุปกรณแลวคลิกที่ Display Printer
Toolbox (แสดงกลองเครื่องมือของเครื่องพิมพ)

• จากคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ คลิก Printing Preferences (ลักษณะงาน
พิมพทีต่องการ), Features or Color Tabs และเลือก Printer
services (บริการเครื่องพิมพ)

แถบกลองเครื่องมือ

ในกลองเครื่องมือจะมีแถบตอไปนี้

แถบ สารบัญ

Estimated Ink Level (ระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ)

• ขอมูลระดับหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ

หมายเหตุ ระดับหมึกท่ีแสดงเปนเพียงการประมาณเทา
น้ัน ปริมาตรหมึกที่แทจริงอาจตางไปจากที่แสดง

• รานคาแบบออนไลน: ใหทานสามารถเขาใชงานเว็บไซต
ซ่ึงทานสามารถสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณ
แบบออนไลน

• สั่งซื้อทางโทรศพัท: แสดงหมายเลขโทรศัพทที่ทาน
สามารถโทรติดตอเพ่ือสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ หมายเลขโทรศัพทเหลาน้ีไมไดสามารถใชไดใน
ทุกประเทศ/พ้ืนที่

• รายละเอยีดของตลับหมึกพิมพ: แสดงหมายเลขการสั่งซ้ือ
และวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ังไว

Information (ขอมูล) ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: มีการเช่ือมโยงไปยัง
myPrintMileage และแสดงขอมูลเก่ียวกับฮารดแวรของ
อุปกรณและสภาพของตลับหมึกพิมพ ตัวเลือกตางๆ ของแถบ
Information (ขอมูล) ประกอบดวย:
• Hardware information (ขอมูลเก่ียวกับฮารดแวร)
• myPrintMileage (หากมีการติดต้ัง)
• HP Instant Support
• ความเขมของสัญญาณไรสาย

• ขอมูลการเดินทาง

• สถานะทางไฟฟา
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แถบ สารบัญ

Services (บริการ) • พิมพหนาการกําหนดคา: ใหทานสามารถพิมพหนาการ
กําหนดคาของอุปกรณได หนาดังกลาวจะมีขอมูลเก่ียวกับ
อุปกรณและอุปกรณใชสิ้นเปลือง หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ

• Align Print Cartridge (ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ) แนะนําข้ันตอนการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี จัดวางตลับหมึก
พิมพ

• Clean Print Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ): แนะนําทานผานการจัดวางตลับหมึกพิมพ หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ

• Calibrate Color (การปรับเทียบมาตรฐานส)ี: ใหทาน
ทําการปรับเทียบมาตรฐานสีได หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี ปรับเทียบมาตรฐานสี

• การตั้งคาการพิมพ: เลือกการต้ังคาการพิมพเร่ิมตน
สําหรับกระดาษขนาดและคุณภาพการพิมพ

• พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย: ดูการต้ังคาเครือขาย
สําหรับอุปกรณ

• การตั้งคาดานไฟฟา: ต้ังคาของการต้ังคาเวลาปดเคร่ือง

กําหนดคาโปรไฟล WiFi ต้ังคาโปรไฟลไวใชไดสูงสุดสามคาเมื่อเช่ือมตอโดยใช WiFi

หมายเหตุ แถบ Configure WiFi Profiles (กําหนดคา  โป
รไฟล wifi) จะไมปรากฏข้ึนเม่ือเช่ือมตออุปกรณผานทาง
Bluetooth

กําหนดคาการตั้งคา Bluetooth ต้ังคาการเช่ือมตอ Bluetooth

หมายเหตุ แถบ Configure Bluetooth Settings (กําหนด
คาการต้ังคา Bluetooth) จะไมปรากฏข้ึนเมื่อเช่ือมตออุปกรณ
ผานทาง WiFi

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS)
ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP ประกอบดวยเคร่ืองมือสําหรับกําหนดคาการพิมพ, ปรับ
เทียบมาตรฐานอุปกรณ, ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ, พิมพหนาการวินิจฉัย
การทดสอบดวยตนเอง, สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน และหาขอมูล
สนับสนุนจากเว็บไซต

• การเปดยทูลิต้ีิเครื่องพิมพ HP
• แผงของยูทลิต้ีิเคร่ืองพิมพ HP

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

Go (ไป)
2. เลือก Library (ไลบรารี)่ แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)

(ทําตอ)
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3. เลือก HP จากน้ันเลือก Utilities (ยทูลิติี)้ แลวจึงเลือก HP Printer
Selector (ตัวเลือกเครื่องพิมพ HP)

4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยทูลิติี้)

แผงของยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP

แผง Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)
• สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังไว

ในปจจุบัน
• ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลือง:  แสดงตัวเลือกการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• ขอมูลของอุปกรณ: แสดงขอมูลเกี่ยวกับรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ นอก

จากนี้ ยังชวยใหทานสามารถพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง
ของอุปกรณไดดวย หนาดังกลาวจะมีขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและอุปกรณใช
สิ้นเปลือง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูล
ของอุปกรณ

• ทําความสะอาด: แนะนําทานผานการจัดวางตลับหมึกพิมพ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

• ปรับตําแหนง: แนะนําข้ันตอนการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ จัดวางตลับหมึกพิมพ

• การปรับเทียบมาตรฐานส:ี ใหทานทําการปรับเทียบมาตรฐานสีได หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปรับเทียบมาตรฐานสี

• ภาษาของควบคุม: ใหทานต้ังคาภาษาที่ใชในการพิมพรายงาน เชน หนา
วินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง

• HP Support: เขาใชงานเว็บไซตของ HP ที่ทานสามารถคนหาการสนับ
สนุนสําหรับอุปกรณ, ลงทะเบียนอุปกรณ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับการสงคืน
อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพเพ่ือการนํากลับไปใชใหม

ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย (Mac OS)
เครื่องมือนี้ชวยใหทานสามารถกําหนดคาเครือขายของอุปกรณได ทานสามารถ
กําหนดคาเครือขายไรสาย ตัวอยาง เชน ช่ือตําแหนงเครือขายและโหมดแบบไร
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สาย และการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย ตัวอยาง เชน TCP/IP แอดเดรส, เรา
เตอร และเครือขายยอยมาสก

การเปดยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือก Library (ไลบรารี)่ แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)
3. เลือก HP จากนั้นเลือก Utilities (ยทูลิติี้) แลวจึงเลือก Network

Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพเครือขาย)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือกําหนดคาเครือขายของอุปกรณ

ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพซีแีละปาลมโอเอส)
ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA ที่ทํางานบนพ็อกเก็ตพีซี
หรือปาลมโอเอส ทําใหทานสามารถดูขอมูลสถานะและการบํารุงรักษาเกี่ยวกับ
อุปกรณได ทานสามารถตรวจดูระดับหมึกและระดับประจุไฟฟาในแบตเตอรี่,
ทําความเขาใจกับความหมายของไฟที่อุปกรณ, ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
และกําหนดคาการตั้งคาแบบไรสาย 802.11 และ Bluetooth เพ่ือพิมพแบบไร
สายได

ดูเอกสารซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) หรือเยี่ยมชม www.hp.com/support

HP Instant Support
HP Instant Support เปนชุดเครื่องมือบนเว็บสําหรับชวยแกไขปญหา ซึ่งจะ
ชวยใหทานคนหา วินิจฉัย และแกไขปญหาในการพิมพไดอยางรวดเร็ว
HP Instant Support จะใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณของทานดังตอไปนี้:
• การเขาใชงานคําแนะนําในการแกไขปญหาอยางงายๆ: ใหคําแนะนําที่ปรับ

ใหเหมาะกับอุปกรณของทาน
• การแกไขขอผิดพลาดเฉพาะอยางของอุปกรณ: ใหเขาถึงขอมูลที่สามารถ

ชวยใหทานแกไขขอผิดพลาดเฉพาะอยางกับอุปกรณของทานในทันที
• การแจงขาวการอัพเดตไดรเวอรพิมพ: แจงเตือนใหทราบเมื่อมกีาร  อัพเด

ตใหมๆ สําหรับไดรเวอรของเครื่องพิมพ ขอความจะปรากฏขึ้นบนหนา  โฮ
มเพจของ HP Instant Support ใหคลิกการเชื่อมโยงในขอความ เพ่ือไป
ยังสวนดาวนโหลดของเว็บไซต HP โดยตรง

• การจัดการการใชหมึกและวัสดพุิมพ (myPrintMileage): ชวยใหทาน
จัดการและคาดการณการใชอุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณได 
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เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว
• การเขาใชงาน HP Instant Support

ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว

เมื่อทานใช HP Instant Support ขอมูลของอุปกรณโดยละเอียด เชน หมาย
เลขผลิตภัณฑ, สภาพขอผิดพลาด และสถานะ จะถูกสงไปยัง HP HP เคารพ
ความเปนสวนตัวของทานและจะจัดการกับขอมูลน้ีตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว
ในถอยแถลงความเปนสวนตัวแบบออนไลนของ HP (welcome.hp.com/
country/us/en/privacy.html)

หมายเหตุ หากตองการดูขอมูลท้ังหมดที่สงไปยัง HP ใหเลือก Source
(แหลงขอมูล) (สําหรับ Internet Explorer และ Opera) หรือ Page
Source (แหลงขอมูลของเว็บเพจ) (สําหรับ Netscape และ Mozilla
Firefox) จากเมน ูView (มุมมอง) ในเว็บเบราเซอร

การเขาใชงาน HP Instant Support
กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Information (ขอมูล) แลวจึง คลิ
กที่ HP Instant Support

myPrintMileage
myPrintMileage เปนบริการที่ HP ใหมาเพื่อชวยใหทานสามารถติดตามและ
คาดการณปริมาณการใชอุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณ และวางแผนการซื้อ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองได

ในการใช myPrintMileage ทานตองมีส่ิงตอไปนี้:
• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
• เช่ือมตออุปกรณอยู
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ที่เว็บไซต myPrintMileage ทานสามารถดูผลวิเคราะหการพิมพ เชน ปริมาณ
หมึกพิมพที่ใชไป ตรวจสอบวาทานใชหมึกสีดําหรือหมึกสีมากกวา และจํานวน
หนาโดยประมาณที่ทานสามารถพิมพตอโดยใชหมึกพิมพท่ีเหลือได

การเขาใชงาน myPrintMileage
• กลองเครื่องมือ (Windows): คลิกที่แถบ Information (ขอมูล) แลว คลิ

กที่ myPrintMileage แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
• ทาสกบารของ Windows: คลิกขวาท่ีไอคอน HP Digital Imaging ใน

ทาสกบารของ Windows เลือกอุปกรณที่ทานตองการดูขอมูล แลวจึงคลิ
กที่ myPrintMileage

หมายเหตุ อยาค่ันหนาเว็บเพจที่ใชเปด myPrintMileage หากทานค่ันหนา
ไซตนั้นไวแลวเช่ือมตอไปโดยใชที่ค่ันหนานั้น หนานั้นๆ จะไมไดเปนหนาที่
เก็บขอมูลปจจุบันอยู

ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ
หนาขอมูลของอุปกรณมขีอมูลของเครื่องพิมพโดยละเอียด, รวมทั้งหมายเลข
เวอรชันของเฟรมแวร, หมายเลขผลิตภัณฑ, หมายเลขบริการ, ขอมูลตลับหมึก
พิมพ, การตั้งคาหนากระดาษปกติ และการตั้งคาวัสดุพิมพ
หนาการกําหนดคาแบบไรสายมีขอมูลการเชื่อมตอ 802.11 และ Bluetooth

หมายเหตุ เครื่องพิมพตองไมไดกําลังดําเนินการพิมพงานขณะที่ทานพิมพ
หนาการกําหนดคาและหนาวินิจฉัย

หากทานตองการโทรหา HP การพิมพหนาวินิจฉัยและการกําหนดคากอนการ
โทรจะเปนประโยชนมาก

พิมพหนาขอมูลของอุปกรณจากแผงควบคุม
ทานสามารถพิมพหนาขอมูลของอุปกรณตอไปนี้ไดจากแผงควบคุมบนเครื่อง
พิมพ โดยไมตองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ

การพิมพหนาวินิจฉัย
กด  (ปุม Power (เปด/ปด)) แลวกด  (ปุม Resume (ทําตอ)) ส่ีครั้ง
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หากตองการพิมพหนาทีเ่ปนขอมูลคาคอนฟเกอเรชัน
กด  (ปุม Power (เปด/ปด)) แลวกด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) สี่ครั้ง
ใชหนาการกําหนดคาเพื่อดูการตั้งคาเครื่องพิมพปจจุบัน, สถานะการจายหมึก,
สภาพตลับหมึกพิมพ และเพื่อแกปญหาเครื่องพิมพ

การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย
กด  (ปุม Power (เปด/ปด)) แลวกด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) สองครั้ง แลว
กด  (ปุม Resume (ทําตอ)) เจ็ดครั้ง
ใชหนาการกําหนดคาแบบไรสายเพื่อดูขอมูลของ 802.11 เชน การตั้งคา
802.11 สําหรับโปรไฟลแบบไรสายตางๆ และขอมูล Bluetooth เชน ช่ือของ
อุปกรณ Bluetooth

การพิมพหนาสาธิต
กด  (ปุม Power (เปด/ปด)) แลวกด  (ปุม Resume (ทําตอ)) หนึ่งคร้ัง
ทานสามารถพิมพหนาสาธิตเพ่ือยืนยันวาอุปกรณของทานทํางานไดถูกตองหรือ
ไม อยางไรก็ตาม หากทานตองการยืนยันวาอุปกรณเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอร
อยางถูกตองหรือไม หรือยืนยันวาซอฟตแวรของอุปกรณทํางานไดอยางถูกตอง
หรือไม ใหพิมพหนาทดสอบจากแถบ General (ทั่วไป) ในกลองโตตอบ
Printer Properties (คุณสมบัตเิครื่องพมิพ) (Windows) หรือหนาการ
กําหนดคาจากแผง Device Information (ขอมูลของอุปกรณ) ใน HP
Printer Utility (Mac OS)

พิมพหนาขอมูลของอุปกรณจากซอฟตแวร
ทานสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพเพ่ือพิมพหนาขอมูลของอุปกรณตอไปนี้จาก
ซอฟตแวรเครื่องพิมพได

การพิมพหนาทดสอบจาก Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows)
1. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กลอง

เครื่องมือ (Windows)
2. คลิกที่แถบ Printer Services (บริการเครื่องพิมพ)
3. คลิกที่ พิมพหนาการกําหนดคา

หมายเหตุ หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซหีรือปาลมโอเอส ทาน
สามารถใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA ได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)
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การพิมพหนาการกําหนดคาจากไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows)
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ
2. คลิกที่ Properties (คุณสมบัต)ิ
3. คลิกที่แถบ Services (บริการ)
4. คลิกที่ พิมพหนาการกําหนดคา

การพิมพหนาทดสอบจาก HP Printer Utility (Mac OS)
1. เปด HP Printer Utility โปรดดูท่ี ยูทลิต้ีิเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)
2. บนแผง Test (ทดสอบ) คลิกท่ี Print Test Page (พิมพหนาทดสอบ)

การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือทานสามารถใช
อุปกรณรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได

หมายเหตุ ตองติดต้ัง Microsoft Internet Explorer 6.0 บนระบบ
คอมพิวเตอรจึงจะรันโปรแกรมการติดต้ังนี้ได

ยิ่งไปกวานั้น ทานตองมีสิทธ์ิเปนผูจัดการระบบเพื่อติดต้ังไดรเวอรเครื่อง
พิมพบน Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
หรือ Windows Vista

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหทานเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เนื่องจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหทานมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากทานเช่ือมตอสาย
เคเบิลไวกอนแลว โปรดดูที่ การเช่ือมตออุปกรณกอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร

การเชื่อมตอโดยตรง
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB

หมายเหตุ หากทานติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณและเชื่อมตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานจะสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณอ่ืนๆ เขากับคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันโดยใชสายเคเบิล USB ได
โดยไมตองติดต้ังซอฟตแวรซ้ําอีก

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหทานเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เนื่องจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหทานมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากทานเช่ือมตอสาย
เคเบิลไวกอนแลว โปรดดูที่ การเช่ือมตออุปกรณกอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร
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การติดตั้งซอฟตแวรกอนทีจ่ะเชื่อมตออุปกรณ (แนะนํา)
1. ปดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใชงานอยู
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนูของ CD ไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ังใน
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

3. บนเมนขูองซีดี คลิกที่ปุมสําหรับวิธีการเชื่อมตอท่ีทานตองการใช แลว
ดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. เมื่อมขีอความแจง ใหเปดอุปกรณแลวเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม)
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร และไอคอนอุปกรณจะถูกสรางขึ้นใน
โฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานอาจตอสายเคเบิล USB ในภายหลังเมื่อทานตองการใช
อุปกรณ

นอกจากน้ี ทานยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ โดยใช
ระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การเชื่อมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดตั้งซอฟตแวร

หากทานเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรกอนจะติดต้ังซอฟตแวรของ
อุปกรณ ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) จะปรากฏขึ้น
บนหนาจอคอมพิวเตอร

หมายเหตุ หากทานเปดอุปกรณแลว อยาเพิ่งปดหรือถอดสายเคเบิลจาก
อุปกรณในระหวางที่โปรแกรมติดต้ังกําลังทํางาน มฉิะนั้น โปรแกรมติดต้ังจะ
ทํางานไมสําเร็จ

1. ในกรอบโตตอบ Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) ที่แสดง
วิธีคนหาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก Advanced (ข้ันสูง) แลว คลิ
กที่ Next (ถัดไป)

หมายเหตุ อยาใหตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวร
ใหม) คนหาไดรเวอรเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

2. ทําเครื่องหมายลงในกลองตัวเลือกเพื่อระบุที่อยูของไดรเวอร และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมเีคร่ืองหมายเลือกในกลองตัวเลือกอื่นๆ

3. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี หากเมนูของแผนซีดีปรากฏขึ้น
ใหปดไป
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4. เรียกดูเพ่ือคนหาไดเรกทอรี่รากบนแผนซดีีเริ่มตนการใชงาน (ตัวอยางเชน
D) แลวคลิกที่ OK (ตกลง)

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

ฮารดแวรใหม) ตัวชวยจะเร่ิมการทํางานของโปรแกรมติดต้ังโดยอัตโนมัติ
(อาจใชเวลาสักครู)

7. ทํากระบวนการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบน
เครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

ในเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที ่อุปกรณจะถูกเช่ือมตอโดยตรงกับข้ัวตอ
USB บนคอมพิวเตอรที่เลือก (เรียกวาเซิรฟเวอร) และจะใหคอมพิวเตอรอื่นๆ
(เครื่องลูกขาย) เขาใชรวมกัน

หมายเหตุ เมื่อใชอุปกรณท่ีเช่ือมตอโดยตรงรวมกัน ควรใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการใหมลาสุดเปนเซิรฟเวอร ตัวอยางเชน หากทานมี
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP กับคอมพิวเตอรอีกเครื่อง
หนึ่งที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows เวอรชันกอนๆ ใหใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows XP เปนเซิรฟเวอร
ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงานต่ําเทานั้น
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพไปยัง
อุปกรณ

1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากน้ัน คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
แฟกซ)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) แลวจึง  คลิ
กที่แถบ Sharing (การใชรวมกัน)
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3. คลิกตัวเลือกเพื่อใชอุปกรณรวมกัน แลวกําหนดชื่อสําหรับใชรวมกัน
4. หากตองการใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรลูกขายที่ใช Windows เวอรชัน

อื่นๆ ใหคลิกที่ Additional Drivers (ไดรเวอรเพิ่มเติม) เพ่ือติดต้ัง  ได
รเวอรเหลานั้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน แผนซีดีเริ่มตนการใช
งานตองอยูในไดรฟซีดี

การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
ทานสามารถใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องเดียวโดยใชสาย
เคเบิล USB หรืออาจใชรวมกับผูใชคนอ่ืนๆ บนเครือขายก็ได
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ังซอฟตแวร
• การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การติดตั้งซอฟตแวร
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี ดับเบิลคลิกไอคอนซดีีบน

เดสกทอป แลวจึงดับเบิลคลิกที่ไอคอนติดต้ัง นอกจากนี้ ทานอาจหา
โฟลเดอร Installer (ตัวติดต้ัง) บนแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

3. คลิกที่ Install Software (ติดตั้งซอฟตแวร) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

4. หากจําเปน ใหใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร Macintosh คนอื่นๆ
การเชื่อมตอโดยตรง: ใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร Macintosh คน
อื่นๆ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือ
ขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
เมื่อทานเชื่อมตออุปกรณโดยตรง ทานจะสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะท่ี ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงาน
ตํ่าเทานั้น คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพ
ไปยังอุปกรณ
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ขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการใชงานรวมกันในสภาพแวดลอม Mac OS รวม
ถึงรายการตอไปนี้:
• คอมพิวเตอร Macintosh จะตองสื่อสารกันบนเครือขายดวย TCP/IP และ

ตองมี IP แอดเดรสเปนของตนเอง (ไมสนับสนุน AppleTalk)
• อุปกรณที่จะใชรวมกันตองเชื่อมตอกับพอรต USB ในตัวของคอมพิวเตอร

Macintosh เครื่องแมขาย
• ทั้งคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องแมขายและเครื่องลูกขายที่จะใชงาน

อุปกรณรวมกันตองมีซอฟตแวรสําหรับใชอุปกรณรวมกันติดต้ังอยู และม ีได
รเวอรหรือ PPD ของอุปกรณที่ติดต้ังไวดวย (ทานสามารถรันโปรแกรมติด
ต้ังเพื่อติดต้ังซอฟตแวรสําหรับใชรวมกันของอุปกรณและไฟล Help (วิธี
ใช) ที่เกี่ยวของ)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอุปกรณ USB รวมกัน โปรดดูขอมูล
สนับสนุนจากเว็บไซตของ Apple (www.apple.com) หรือ Help (วิธีใช)
ของ Apple Macintosh บนคอมพิวเตอร 

การใชอุปกรณรวมกันระหวางคอมพิวเตอรทีใ่ช Mac OS
1. เปดการใชเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอร Macintosh ทั้งหมด (ทั้ง

เครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย) ที่เช่ือมตอเขากับเคร่ืองพิมพ ปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับเวอรชันของระบบปฏิบัติการของทาน:
• Mac OS 10.3: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ

ของระบบ) คลิกที่ Print &amp; Fax (พิมพและโทรสาร) แลวทํา
เครื่องหมายลงในชองถัดจาก Share my printers with other
computers (ใชเครื่องพิมพของฉันรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น)

• Mac OS 10.4: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ
ของระบบ) คลิกที่ Print &amp; Fax (พิมพและโทรสาร) คลิกท่ี
แถบ Sharing (การใชงานรวมกัน) แลวทําเครื่องหมายลงในชองถัด
จาก Share these printers with other computers (ใชเครื่อง
พิมพเหลานีร้วมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น) แลวเลือกเครื่องพิมพที่จะใช
รวมกัน

2. หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องอื่น (เครื่องลูกขาย)
ที่ยูบนเครือขาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) ใน

เอกสารที่ทานตองการพิมพ
b. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Format for (รูปแบบสําหรับ) ใหเลือก

Shared Printers (เครื่องพิมพทีใ่ชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของ
ทาน

c. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากน้ันคลิกที่ OK (ตกลง)
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d. ในเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Print (พิมพ)
e. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Printer (เครื่องพิมพ) เลือก Shared

Printers (เครื่องพิมพที่ใชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของทาน
f. หากจําเปน ใหทําการตั้งคาเพิ่มเติม แลวจึงคลิกที่ Print (พิมพ)

ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม
ประยุกตของอุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังท่ีมอียูเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ

การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรระบบ Windows จะม ี3 วิธี และ
การถอนการติดต้ังบนคอมพิวเตอร Macintosh จะมีหนึ่งวิธี

การถอนการติดตั้งจาก Windows, วิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ
2. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือปดอุปกรณ
3. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟ CD-ROM ของ

คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)
4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ที่ใชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง ใหใสแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน

ของอุปกรณเขาไปในไดรฟ CD-ROM ของคอมพิวเตอร ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหนาจอ และโปรดดูท่ี การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะเช่ือมตอ
อุปกรณ (แนะนํา) ดวย

8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของ
ทาน
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9. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือเปดเครื่อง
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง ทานอาจตองรอสักครูขณะคอมพิวเตอร
ดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

10. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor (หนาจอรูปดิจิตอลของ HP) จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

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

1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก Settings
(การตั้งคา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกที่ Add/
Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Programs and Features

2. เลือกอุปกรณที่ทานตองการถอนการติดต้ัง แลวคลิกที่ Change/
Remove (เปลี่ยน/ลบ) หรือ Uninstall/Change (ถอนการติดตั้ง/
เปลี่ยน)

3. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟ CD-ROM ของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูท่ี การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะ
เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows
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1. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟ CD-ROM ของ
คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

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

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. เริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับอุปกรณอีกครั้ง
6. เลือก Install (ติดตั้ง)
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะ

เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร Macintosh
1. เขาใช HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
2. คลิก Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา)
3. เลือก Uninstall your HP Software จากเมนูดึงลง

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
5. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานของ

อุปกรณลงในไดรฟ CD-ROM ของคอมพิวเตอรของทาน
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซดีีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ HP Installer
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวร ดวย

การเชื่อมตอแบบไรสาย 802.11
สวนนี้จะอธิบายวิธีต้ังคาและกําหนดคาอุปกรณสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย
802.11 วิธีที่แนะนําสําหรับการตั้งคาอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับสื่อสารแบบไรสาย
กับคอมพิวเตอรเครื่องเดี่ยวคือการใชเครือขาย “เฉพาะกิจ” อยางไรก็ตาม ทาน
อาจตองตั้งคาบนเครือขาย "โครงสรางพื้นฐาน" ที่ใชสถานีแมขายแบบไรสาย
(WAP) หากตองการดูภาพรวมของการพิมพแบบไรสาย 802.11 โปรดดูที่
เกี่ยวกับ 802.11

บท 4

68 การกําหนดคาและการจัดการ



หมายเหตุ การพิมพ 802.11 จะใชไดผานอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ
แบบไรสาย 802.11 ที่รวมอยูในอุปกรณบางรุน หากตองการคําอธิบายและ
ภาพประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพไรสาย 802.11 โปรดดูที่
ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth นอกจากนี้ อุปกรณ
สงสัญญาณตองรองรับ 802.11 ในตัว หรือมกีารดแบบไรสาย 802.11 ติด
ต้ังอยู

• เกี่ยวกับสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
• เกี่ยวกับการต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 802.11
• ต้ังคา 802.11 โดยใชคาเริ่มตนทีต้ั่งมาจากโรงงาน
• ติดต้ัง 802.11 บนเครือขายทีม่อียู (ไมใชคาเริ่มตน)
• กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11
• ใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
• รเีซตโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ไปเปนคาเร่ิมตนทีต้ั่งจากโรงงาน
• กําหนดคาเครื่องพิมพหลายเครื่องสําหรับ 802.11 (Windows)

เกี่ยวกับสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
อุปกรณน้ีมสีวิตชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ดังนั้นทานสามารถเก็บการตั้งคา
สําหรับคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 802.11 ไดถึงสามรายการ ซึ่งทําใหทาน
สามารถยายอุปกรณจากบานไปยังที่ทํางานหรือระหวางสภาพแวดลอมเครือขาย
ไรสาย 3 แบบ ไดโดยงาย
เมื่อทานติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพจากซดีีเริ่มตนการใชงานและเลือก
Wireless (แบบไรสาย) เปนประเภทการเชื่อมตอ การตั้งคาโปรไฟลแบบไร
สาย 802.11 จะถูกเก็บไวในตําแหนงปจจุบันของสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสายแลว ทานสามารถ
กําหนดคาการต้ังคาโปรไฟลแบบไรสาย 3 คา ใหตรงกับเครือขายแบบไรสายท่ี
ทานตองการใช
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การตั้งคาโปรไฟลแบบไรสายที่ใชโดยสวิตชแตละตําแหนง (1, 2 และ 3)
สามารถกําหนดคาไดโดยใชเครื่องมือตอไปนี้:
• กลองเครื่องมือ (Windows): เมื่อ Toolbox (กลองเครื่องมือ) กําลังส่ือ

สารกับอุปกรณ ทานอาจใชกลองเครื่องมือในการกําหนดคาโปรไฟลแบบไร
สายได

หมายเหตุ หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซหีรือปาลมโอเอส ทาน
สามารถใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA ได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)

• Wireless Profile Configuration Utility (ยทูลิติีก้ารกําหนดคา โป
รไฟลแบบไรสาย)(Windows): ทานสามารถใชเครื่องมือน้ีในการตั้งคา
เครื่องพิมพหลายเครื่องพรอมๆ กันโดยใชแฟลชไดรฟ USB หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กําหนดคาเครื่องพิมพหลายเครื่องสําหรับ 802.11
(Windows)

• HP Network Setup Tool (เครื่องมือติตั้งเครือขาย HP) (Mac OS):
เครื่องมือนี้จะทํางานโดยอัตโนมัติระหวางการติดต้ัง หรือทานสามารถเรียก
ใชในภายหลังเพื่อกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP (Mac OS)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11
หลังจากการติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่ กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย
802.11

เกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายแบบไรสาย 802.11 
ในการเชื่อมตอเขากับเครือขายแบบไรสาย 802.11 ทานตองทราบการตั้งคา
เครือขาย หากทานไมทราบการตั้งคาสําหรับเครือขาย ทานจะตองรับขอมูลนี้จาก
ผูดูแลระบบเครือขาย

ทานสามารถกําหนดคาตัวเลือก 802.11 ตอไปน้ีสําหรับแตละโปรไฟล:

Wireless Network Name (ชื่อเครือขายแบบไรสาย) (SSID)
โดยปกติ อุปกรณจะมองหาเครือขายเฉพาะกิจที่เรียกวา hpsetup นี่เปนช่ือ
เครือขายแบบไรสายหรือ SSID เครือขายของทานอาจจะม ีSSID ที่แตกตาง
ออกไป
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โหมดการสื่อสาร:
มีโหมดการสื่อสารสองโหมดสําหรับการเชื่อมตอ 802.11:
• เฉพาะกิจ (แนะนํา): บนเครือขายเฉพาะกิจ อุปกรณจะถูกต้ังคาใหใชโหมด

การสื่อสารเฉพาะกิจ และสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณแบบไรสายอื่นๆ โดยไม
ตองใชสถานีแมขายแบบไรสาย (WAP)

• โครงสรางพื้นฐาน: บนเครือขายโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณจะถูกต้ังเปน
โหมดการสื่อสารแบบโครงสรางพื้นฐาน และสื่อสารกับอุปกรณอื่นๆ บน
เครือขาย ไมวาจะเปนแบบใชสายหรือไรสาย ผานทาง WAP โดยทั่วไป
WAP จะทําหนาที่เปนเสมือนเราเตอรหรือเกตเวยบนเครือขายขนาดเล็ก

การตั้งคาความปลอดภัยของแบบไรสาย
• การพิสูจนตัวตนสําหรับเครือขาย: การตั้งคาเริ่มตนจากโรงงานของอุปกรณ

คือเครือขายแบบ Open (เปด) เครือขายแบบนี้ไมตองการความปลอดภัย
สําหรับการพิสูจนตัวตนหรือการเขารหัส

• การเขารหัสขอมูล: Wired Equivalent Privacy (WEP) ใหการรักษา
ความปลอดภัยโดยเขารหัสที่สงออกไปผานคลื่นวิทยุจากอุปกรณไรสายตัว
หนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง อุปกรณบนเครือขายที่ใช WEP ได จะใชคียรหัสของ
WEB เพ่ือเขารหัสขอมูล หากเครือขายของทานใช WEP ทานจะตองรูจัก
คีย WEP ที่เครือขายนั้นๆ ใชอยู
หากทานต้ังคาใหปดการทํางานของการเขารหัสขอมูล อุปกรณจะพยายาม
ตรวจหาและเชื่อมโยงกับเครือขายไรสายแบบเปดที่มีช่ือวา hpsetup โดย
อัตโนมัติ
อุปกรณทั้งหมดบนเครือขายเฉพาะกิจจะตอง:
◦ ใชไดกับ 802.11
◦ มีโหมดการสื่อสารเปนเฉพาะกิจ
◦ มีช่ือเครือขาย SSID เดียวกัน
◦ อยูบนเครือขายยอยเดียวกัน
◦ อยูบนชองสัญญาณเดียวกัน
◦ มีการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย 802.11 เหมือนกัน

ตั้งคา 802.11 โดยใชคาเริ่มตนทีต่ั้งมาจากโรงงาน
การตั้งคาเครือขายไรสายเริ่มตนจากโรงงานคือ:
• โหมดการสื่อสาร: เฉพาะกิจ
• ช่ือเครือขาย (SSID): hpsetup
• ความปลอดภัย (การเขารหัส): ใชไมได
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หมายเหตุ บน Mac OS เครือขายเฉพาะกิจจัดอยูในกลุมเครือขาย
คอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การต้ังคาโดยใชโหมดเฉพาะกิจ และคาเร่ิมตนทีต้ั่งจากโรงงานโดยใชสาย

เคเบิล USB (Windows และ Mac OS)
• การต้ังคาโดยใชโหมดเฉพาะกิจและคาเริ่มตนท่ีต้ังจากโรงงานโดยไมใชสาย

เคเบิล USB (Windows)
• การติดต้ังการเช่ือมตอแบบคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) โดยใช

คาเริ่มตนทีต้ั่งมาจากโรงงานโดยไมใชสายเคเบิล USB (Mac OS)

การตั้งคาโดยใชโหมดเฉพาะกิจ และคาเริ่มตนทีต่ั้งจากโรงงานโดยใชสาย
เคเบิล USB (Windows และ Mac OS)
ทานสามารถตั้งคาอุปกรณของทานบนเครือขายเฉพาะกิจของแบบไรสาย หรือ
เครือขายคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร (Mac OS) ไดโดยใชการตั้งคาเริ่มตน
หากทานมสีายเคเบิล USB สําหรับการเช่ือมตอช่ัวคราวอยูใกลเคียง ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเช่ือมตออุปกรณโดยใชการตั้งคาเครือขายเฉพาะกิจที่เปนคา
เริ่มตนที่ต้ังคาจากโรงงาน:
1. ปดแอปพลิเคชันที่ทํางานอยูท้ังหมด
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนูของซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Setup (ติด
ต้ัง) ในแผน Starter CD

3. ในเมนขูองซีดี คลิกที่ปุมสําหรับวิธีการเชื่อมตอท่ีทานตองการใช
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการติดต้ังซอฟตแวรใหสมบูรณ

เช่ือมตอช่ัวคราวโดยใชสายเคเบิล USB เมื่อไดรับการแจงเตือน Mac OS
เทานั้น: ทําการติดต้ังใหสมบูรณโดยใช HP Network Setup Tool
(เครื่องมือติดต้ังเครือขายของ HP) ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติระหวางติดต้ัง

หากตองการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 หลังจากที่ทานไดติดต้ัง
อุปกรณแลว โปรดดูที่ กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11

การตั้งคาโดยใชโหมดเฉพาะกิจและคาเริ่มตนทีต่ั้งจากโรงงานโดยไมใชสาย
เคเบิล USB (Windows)
ทานสามารถติดต้ังอุปกรณของทานในเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสายไดโดยใช
การตั้งคาเร่ิมตน แมวาทานจะไมมีสายเคเบิล USB ก็ตาม ปฏิบัติตามข้ันตอน
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ตอไปนี้เพ่ือเช่ือมตออุปกรณโดยใชการตั้งคาเครือขายเฉพาะกิจที่เปนคาเริ่มตน
ที่ต้ังคาจากโรงงาน:
1. เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาสําหรับการดเครือขายแบบไรสายของคอมพิวเตอร

ของทาน แลวปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. สรางโปรไฟลแบบไรสายใหมดวยคาตอไปนี้:

• โหมดการสื่อสาร: เฉพาะกิจ
• ช่ือเครือขาย (SSID): hpsetup
• ความปลอดภัย (การเขารหัส): ใชไมได

b. กระตุนการใชงานโปรไฟล
2. รอสองนาทีเพ่ือใหอุปกรณรับคาไอพีแอดเดรส แลวพิมพหนาการกําหนดคา

แบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูลของ
อุปกรณจากแผงควบคุม

3. บนหนาการกําหนดคา ใหตรวจสอบการตั้งคาเครือขายของอุปกรณตอไปนี้:
• โหมดการสื่อสาร: เฉพาะกิจ
• ช่ือเครือขาย (SSID): hpsetup
• ไอพีแอดเดรส ไมใช 0.0.0.0

หมายเหตุ หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งท่ีกลาวมาไมเปนจริง ใหทําข้ัน
ตอนที่ผานมาซ้ําอีกครั้ง

4. ปดแอปพลิเคช้ันท่ีทํางานอยูทั้งหมด
5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูองซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Setup (ติด
ตั้ง) ในแผน Starter CD

6. ในเมนขูองซดีี คลิกท่ีปุมสําหรับวิธีการเช่ือมตอที่ทานตองการใช
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดต้ังแอปพลิเคช่ันใหสมบูรณ

หากตองการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 หลังจากท่ีทานไดติดต้ัง
อุปกรณแลว โปรดดูที่ กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11

การติดตั้งการเชื่อมตอแบบคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) โดยใชคา
เริ่มตนทีต่ั้งมาจากโรงงานโดยไมใชสายเคเบิล USB (Mac OS)
ทานสามารถติดต้ังอุปกรณของทานในเครือขายแบบคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร
แบบไรสาย (เฉพาะกิจ) ไดโดยใชการตั้งคาเริ่มตน แมวาทานจะไมมสีายเคเบิล
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USB ก็ตาม ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเช่ือมตออุปกรณโดยใชการตั้งคา
โดยปกติที่ต้ังคาจากโรงงาน

1. การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ที่ พิมพหนาขอมูลของอุปกรณจากแผงควบคุม

2. เปด AirPort Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง AirPort) แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเช่ือมตอกับเครือขายแบบไรสายที่มีอยู ใช
hpsetup เปนเครือขายที่มอียูเพ่ือเช่ือมตอ

3. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ
หากเมนูของซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Setup (ติด
ต้ัง) ในแผน Starter CD

4. ในเมนขูองซีดี คลิกที่ Install Driver (ติดต้ังไดรเวอร)
5. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) เลือก Wireless

Network (เครือขายแบบไรสาย) แลวคลิกที่ Done (เสร็จสิ้น)
6. บนหนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) คลิกที่ Continue (ทําตอ)
7. เลือก Wireless (แบบไรสาย) จากรายการเครื่องพิมพในเมนูดรอปดาวน
8. เลือกอุปกรณในรายการชื่อเครื่องพิมพ แลวคลิกที่ Continue (ทําตอ)

หากอุปกรณไมปรากฏในรายการ ใหรอสักครู แลวจึงคลิกที่ Rescan
(สแกนซ้ํา)

9. ปอน hpsetup เปนช่ือเครือขาย แลวคลิกที่ Apply (ใช)
10. เลือก None (ไมม)ี สําหรับความปลอดภัยของแบบไรสาย แลวคลิกที่ OK

(ตกลง)
11. คลิกที่ Send Settings (สงการตั้งคา) เพ่ือสงการตั้งคาไปยังอุปกรณ
หากตองการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 หลังจากที่ทานไดติดต้ัง
อุปกรณแลว โปรดดูที่ กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11

หมายเหตุ HP Officejet H470 ไมสนับสนุนสภาพแวดลอมแบบดั้งเดิม
ของ Mac OS

ติดตั้ง 802.11 บนเครือขายทีม่อียู (ไมใชคาเริ่มตน)
หากทานตองการเชื่อมตอเครือขายที่มีอยูดวยการตั้งคาอื่นนอกเหนือจากคาเริ่ม
ตนที่ต้ังมาจากโรงงาน (เชน เครือขายโครงสรางพื้นฐาน) และเชื่อมตอแบบไร
สายโดยใชคาเริ่มตนท่ีต้ังมาจากโรงงานเรียบรอยแลว ทานสามารถปอนการตั้ง
คาเครือขายอยางงาย สําหรับหน่ึงในสามตําแหนงของสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
โดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) หรือ HP Network Setup

บท 4

74 การกําหนดคาและการจัดการ



Tool (เครื่องมือการตั้งคาเครือขาย) (Mac OS) ดูการกําหนดคาและการใช
งานโปรไฟลแบบไรสาย 802.11

หมายเหตุ การใชงานอุปกรณที่มกีารเชื่อมตอแบบไรสาย ทานตองเปด
Setup (การติดต้ัง) อยางนอยหนึ่งครั้งจากซีดีเริ่มตนการใชงานและสราง
การเชื่อมตอแบบไรสาย หลังจากทําการติดต้ังแบบไรสายหนึ่งครั้ง ทาน
สามารถเชื่อมตออุปกรณกับเครือขายไรสายเพิ่มเติม โดยการกําหนดคา  โป
รไฟลแบบไรสายใหมในสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ังเครือขายทีม่อียูโดยใชสายเคเบิล USB (Windows หรือ Mac

OS)
• การติดต้ังบนเครือขายทีม่อียูโดยใชสายเคเบิล USB

การติดตั้งเครือขายทีม่อียูโดยใชสายเคเบิล USB (Windows หรือ Mac OS)
ทานสามารถติดต้ังอุปกรณของทานบนเครือขายแบบไรสายใดๆ หากทานมสีาย
เคเบิลอยูใกลเคียงเพื่อใชสําหรับเช่ือมตอช่ัวคราว ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลานี้เพ่ือ
สรางการเชื่อมตอแบบไรสายเขากับอุปกรณ:
1. รับการตั้งคาที่จําเปนท้ังหมดสําหรับเครือขายแบบไรสาย โปรดดูที่ เกี่ยวกับ

การต้ังคาเครือขายแบบไรสาย 802.11
2. ปดแอปพลิเคช่ันท่ีทํางานอยูทั้งหมด
3. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

ในเมนขูองซดีี คลิกท่ีปุมสําหรับวิธีการเช่ือมตอที่ทานตองการใช
4. ในเมนขูองซดีี คลิกท่ี Install (ติดตั้ง) (Windows) หรือ Install Driver

(ไดรเวอรการติดตั้ง) (Mac OS)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดต้ังแอปพลิเคช่ันใหสมบูรณ

a. ปอนการตั้งคาเครือขายแบบไรสายในกลองโตตอบ
b. เช่ือมตอสายเคเบิล USB เปนการช่ัวคราวเมื่อไดรับการเตือน
c. Mac OS เทาน้ัน: ทําการติดต้ังใหสมบูรณโดยใช HP Network

Setup Tool (เครื่องมือติดต้ังเครือขายของ HP) ซึ่งจะทํางานโดย
อัตโนมัติระหวางติดต้ัง

หากตองการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 หลังจากท่ีทานไดติดต้ัง
อุปกรณแลว โปรดดูที่ กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11
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การติดตั้งบนเครือขายทีม่อียูโดยใชสายเคเบิล USB
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขายที่มีอยูดวยการตั้งคาอื่นนอกเหนือ
จากคาเร่ิมตนที่ต้ังมาจากโรงงาน หรือการตั้งคาเฉพาะกิจ (Windows) ใหม
หรือเครือขายคอมพิวเตอรสูคอมพิวเตอร (Mac OS) ที่ไมใชคาเริ่มตนที่ต้ังมา
จากโรงงานเมื่อเงื่อนไขตอไปน้ีเปนจริงทั้งหมด:
• ทานมีคอมพิวเตอรท่ีใช 802.11
• ทานไมมสีายเคเบิล USB
• ทานไมเคยติดต้ังอุปกรณเพ่ือเช่ือมตอแบบไรสาย

หากทั้งหมดขางตนเปนจริง แลวทานตองปฏิบัติดังตอไปนี้:
1. ติดต้ังอุปกรณพรอมการเชื่อมตอแบบไรสายโดยใชคาเริ่มตนที่ต้ังจากโรง

งาน โปรดดูที่ ต้ังคา 802.11 โดยใชคาเริ่มตนท่ีต้ังมาจากโรงงาน
2. กําหนดคาหนึ่งในสามตําแหนงของสวิตชโปรไฟลแบบไรสายที่มกีารตั้งคา

เครือขายที่ตองการโดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) หรือ
HP Network Setup Tool (เครื่องมือติดต้ังเครือขายของ HP) (Mac
OS) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบ
ไรสาย 802.11

กําหนดคาและใชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11
อุปกรณรวมถึงสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ดังน้ันทานสามารถเก็บการ
ต้ังคาสําหรับคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 802.11 ไดถึงสามรายการ ซึ่งทําให
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ทานสามารถยายอุปกรณจากบานไปยังที่ทํางานหรือระหวางสภาพแวดลอมเครือ
ขายไรสาย 3 แบบ ไดโดยงาย

ทานสามารถแกไขโปรไฟลแบบไรสายเหลานี้ไดโดยใช Toolbox (กลองเคร่ือง
มือ) (Windows) หรือ HP Network Setup Tool (เครื่องมือติดต้ังเครือขาย
ของ HP) (Mac OS) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลองเครื่องมือ
(Windows) และ ยูทลิต้ีิการต้ังคาเครื่องพิมพเครือขาย (Mac OS)

หมายเหตุ ทานสามารถแกไขโปรไฟลแบบไรสายเหลาน้ีไดโดยใช
Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) หรือ HP Network Setup Tool
(เครื่องมือติดต้ังเครือขายของ HP) (Mac OS) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี กลองเครื่องมือ (Windows) และ ยูทลิิต้ีการต้ังคาเคร่ืองพิมพเครือ
ขาย (Mac OS)

หลังจากการกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสายแลว ทานสามารถพิมพหนาการ
กําหนดคาแบบไรสายเพื่อรับรายการการตั้งคาโปรไฟลและเพื่อใหแนใจวามีการ
ต้ังคาท่ีถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูล
ของอุปกรณ

หลังจากที่ทานไดกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสายมากกวาหนึ่งคาแลว ทาน
สามารถใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสายบนอุปกรณเพ่ือสลับระหวางโปรไฟลตางๆ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
Wireless Profile Configuration Utility (ยูทิลิต้ีการกําหนดคาโปรไฟลแบบ
ไรสาย) (Windows) ทําใหทานสามารถกําหนดคาอุปกรณหลายเครื่องท่ีมกีาร
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ต้ังคาเดียวกันได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กําหนดคาเครื่องพิมพ
หลายเครื่องสําหรับ 802.11 (Windows)
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 (Windows)
• การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 (Mac OS)

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 (Windows)
สวนนี้จะสันนิษฐานวา Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) กําลังสื่อสารกับอุปกรณ

หมายเหตุ การใชงานอุปกรณที่มกีารเชื่อมตอแบบไรสาย ทานตองเปด
Setup (การติดต้ัง) อยางนอยหนึ่งครั้งจากซดีีเริ่มตนการใชงานและสราง
การเชื่อมตอแบบไรสาย หลังจากทําการติดต้ังแบบไรสายหนึ่งครั้ง ทาน
สามารถเชื่อมตออุปกรณกับเครือขายไรสายเพ่ิมเติม โดยการกําหนดคา  โป
รไฟลแบบไรสายใหมและการเปลี่ยนตําแหนงสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย

หมายเหตุ หากทานสามารถมองเห็นระดับหมึกใน Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) แสดงวา Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) กําลังสื่อสารกับอุปกรณ

1. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กลอง
เครื่องมือ (Windows)

2. คลิกที่แถบ Configure WiFi Profiles (กําหนดคาโปรไฟล WiFi)
3. เลือกโปรไฟลแบบไรสายท่ีทานตองการแกไข

หมายเหตุ จุดสีนํ้าเงินเปนการระบุโปรไฟล wifi ที่เลือกในปจจุบัน

4. คลิกที่ Configure (กําหนดคา)
5. ปอนขอมูลโปรไฟลแบบไรสายสําหรับเครือขายที่ทานตองการเชื่อมตอ แลว

คลิกที่ Finish (สิ้นสุด)

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 (Mac OS)
1. เลือกโปรไฟลเพ่ือกําหนดคาโดยใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสายบนอุปกรณ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Macintosh HD บนเดสท็อป
3. เลือก Library (ไลบรารี)่ แลวจึงเลือก Printers (เครื่องพิมพ)
4. เลือก HP จากน้ันเลือก Utilities (ยทูลิติี)้ แลวจึงเลือก HP Network

Setup Tool (เครื่องมือติดตั้งเครือขายของ HP)
5. บนหนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) คลิกที่ Continue (ทําตอ)
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6. เลือก Wireless (แบบไรสาย) จากรายการเครื่องพิมพในเมนูดรอปดาวน
หรือ USB หากอุปกรณเช่ือมตอผานสายเคเบิล USB ในปจจุบัน

7. เลือกอุปกรณในรายการชื่อเครื่องพิมพ แลวคลิกที่ Continue (ทําตอ)
หากอุปกรณไมปรากฏในรายการ ใหรอสักครู แลวจึงคลิกที่ Rescan
(สแกนซ้ํา)

8. ปอนขอมูลโปรไฟลแบบไรสาย แลวคลิกที่ Apply (ใช)
9. คลิกที่ Send Settings (สงการตั้งคา) เพ่ือสงการตั้งคาไปยังอุปกรณ

ใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย
โปรไฟลแตละโปรไฟลที่ทานกําหนดคาในซอฟตแวร (1, 2 และ 3) จะตรงกับ
ตําแหนงสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย (1, 2 และ 3) บนอุปกรณ โปรไฟล
"ปจจุบัน" เปนตําแหนงปจจุบัน (1, 2 หรือ 3) ของสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสายเพื่อรับรายการ
การตั้งคาโปรไฟลและเพื่อใหแนใจวามกีารตั้งคาท่ีถูกตอง หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ

การพิมพโปรไฟลตั้งคาเฉพาะ
1. เปลี่ยนตัวเลขบนสวิตชโปรไฟลแบบไรสายเปนโปรไฟลเฉพาะน้ัน
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2. เปลี่ยนเครือขายแบบไรสายบนคอมพิวเตอรของทานใหเปนเหมือนใน โป
รไฟลเฉพาะน้ัน

3. สงงานพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ติดต้ังไว

หลังจากที่ทานไดกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสายมากกวาหน่ึงคาแลว ทาน
สามารถใชสวิตชโปรไฟลแบบไรสายบนอุปกรณเพ่ือสลับระหวางโปรไฟลตางๆ

ตัวอยางเชน หากทานกําหนดคาโปรไฟล 1 สําหรับการพิมพในสภาพแวดลอม
โครงสรางพื้นฐาน (เชน สํานักงาน) และกําหนดคาโปรไฟล 2 สําหรับการพิมพ
ในสภาพแวดลอมเฉพาะกิจ (เชน หางไกลจากสํานักงานหรืออยูระหวางเดิน
ทาง) ทานตองเลื่อนสวิตชระหวาง 1 และ 2 เพ่ือสลับระหวางโปรไฟลเหลาน้ัน
เทานั้น

ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (1, 2 หรือ 3) เพ่ือใหตรง
กับโปรไฟลที่ทานกําลังใชกอนการสงงานพิมพ ตัวอยางเชน หากทานอยูระหวาง
การเดินทางและไดกําหนดคาตําแหนงสวิตช 2 สําหรับการพิมพผานแบบไรสาย
เฉพาะกิจในระหวางเดินทางไวกอน ใหเลื่อนสวิตชไปยังตําแหนง 2 กอนการสง
งานพิมพ

หมายเหตุ หลังจากการสลับจากโปรไฟลแบบไรสายไปยังอีกโปรไฟลหนึ่ง
งานพิมพแรกจะใชเวลา 10 วินาทีหรือมากกวา กอนที่จะเริ่มพิมพ

รเีซตโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ไปเปนคาเริ่มตนทีต่ั้งจากโรงงาน

การรเีซตโปรไฟลทีใ่ชงาน (ตําแหนงปจจุบันของสวิตชโปรไฟลแบบไรสาย)
▲ กด  (ปุม Power (เปด/ปด)) คางไว แลวกด  (ปุม Cancel (ยกเลิก))

แปดครั้ง

การรเีซตโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ทั้งสามคา
▲ กด ปุม  (ปุม Power (เปด/ปด)) คางไว แลวกด  (ปุม Cancel (ยก

เลิก)) สองครั้ง แลวกดปุม  (Resume (ทําตอ)) หกคร้ัง

กําหนดคาเครื่องพิมพหลายเครื่องสําหรับ 802.11 (Windows)
ทานสามารถใช Wireless Profile Configuration Utility (ยูทิลิต้ีการกําหนด
คาโปรไฟลแบบไรสาย) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณหลาย
เครื่องสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย ยูทิลิต้ีนี้จะสงออกโปรไฟลแบบไรสายของ
อุปกรณไปยังแฟลชไดรฟ USB ทานสามารถกําหนดคาอุปกรณอ่ืนๆ ดวยการ
ต้ังคาเหลานี้โดยการใสแฟลชไดรฟเขาไปในชองตอ USB ของอุปกรณอื่น
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หมายเหตุ Wireless Profile Configuration Utility (ยูทิลิต้ีการกําหนด
คาโปรไฟลแบบไรสาย) สนับสนุนระบบปฏิบัติการตอไปนี้: Windows
2000 และ Windows XP

การใช Wireless Profile Configuration Utility (ยทูลิติีก้ารกําหนดคา
โปรไฟลแบบไรสาย)
1. ใสอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย 802.11 เขาในชองเสียบ
2. เช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB เขาในชองเสียบ USB หากตองการหาตําแหนง

ของชองน้ี โปรดดูที่ มุมมองดานหลังและดานขาง
เมื่อเสียบแฟลชไดรฟ USB แลว, ไฟอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย
802.11 จะปด ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้งหลังจากมีการกําหนดคาการต้ังคา
802.11 บนแฟลชไดรฟ USB

3. ปดแอปพลิเคช่ันท่ีทํางานอยูทั้งหมด
4. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูองซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Setup (ติด
ตั้ง) ในแผน Starter CD

5. ในเมนขูองซดีี ใหคลิกที่ Utilities (ยทูลิติี้) แลวคลิกท่ี Wireless
Configuration Utility (ยทูลิติีก้ารกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย)

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือสงออกการตั้งคาโปรไฟลแบบไรสาย
ของอุปกรณไปยังแฟลชไดรฟ USB แลวจึงกําหนดคาอุปกรณเครื่องอื่น
โดยการยายแฟลชไดรฟไปยังชองเสียบ USB ของอุปกรณแตละเครื่อง

การเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ังคาและกําหนดคาอุปกรณสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย
Bluetooth หากตองการดูภาพรวมของ Bluetooth โปรดดูที่ เกี่ยวกับ
Bluetooth
ทานสามารถกําหนดคาการต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth ระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร (ติดต้ัง) หรือทานสามารถกําหนดคาการต้ังคาภายหลังโดยใช
Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) หรือ HP Printer Utility (ยูทิลิต้ี
เครื่องพิมพ HP) (Mac OS) ได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวเลือก
การต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth

หมายเหตุ หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซีหรือปาลมโอเอส ทาน
สามารถใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA ได หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ซอฟตแวรกลองเครื่องมือสําหรับ PDA
(พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)
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หมายเหตุ ในการกําหนดคาการต้ังคา Bluetooth หรือตรวจดูสถานะของ
อุปกรณ (เชนระดับหมึก) โดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows)
ทานตองเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
หมายเหตุ การพิมพ Bluetooth จะใชไดผานอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ
แบบไรสาย Bluetooth ท่ีรวมอยูในอุปกรณบางรุน หากตองการคําอธิบาย
และภาพประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพไรสาย Bluetooth
โปรดดูที่ ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม 802.11 และ Bluetooth อุปกรณ
สงสัญญาณตองมีความสามารถของ Bluetooth ติดต้ังในตัวหรือมีการติดต้ัง
การดแบบไรสาย Bluetooth ไว

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ติดต้ังการเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth
• กําหนดคาการต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth
• ตัวเลือกการต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth
• การตรวจพบ Bluetooth
• แบบตัวอักษร Bluetooth
• หนาการกําหนดคาแบบไรสาย
• การเช่ือมตอ
• โปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth

ติดตั้งการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth
สวนนี้จะอธิบายวิธีต้ังคาสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth

การติดตั้งการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth (Windows)
1. บันทึกเอกสารใดๆ ที่เปดอยู  ปดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใชงานอยูบนระบบ

คอมพิวเตอรของทาน
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนใชงานลงในคอมพิวเตอร

หากเมนูของซีดีไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Setup (ติด
ตั้ง) ในแผน Starter CD

3. ที่เมนซูีดี คลิกที่ Install Bluetooth-Connected Device
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4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดต้ังแอปพลิเคช่ันใหสมบูรณ
5. เปดยูทิลิตีการตั้งคา Bluetooth ในคอมพิวเตอร และเริ่มการเชื่อมตอ

Bluetooth ระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ HP ิ

หมายเหตุ ช่ือยูทิลิตีการตั้งคา Bluetooth และคุณสมบัติอาจแตกตาง
กันไป ข้ึนอยู กับผูผลิตการด Bluetooth ท่ีติดต้ังไวในคอมพิวเตอร
อยางไรก็ตาม ยูทิลิตีน้ีอาจมใีนแผงควบคุมที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
หรือในซิสเต็มเทรย (ปกติจะอยูทางมุมขวาลางของคอมพิวเตอรเดสกทอ
ป) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการใชยูทิลิตีการตั้งคา Bluetooth ดูใน
เอกสารที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ ิ

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth ภายหลังที่ทานไดติดต้ังอุปกรณ
แลว โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth

การติดตั้งการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth (Mac OS)
1. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ังที่แผนซดีีเริ่มตนการติดต้ัง และทําตามคํา

แนะนําบนหนาจอ ั  
3. เลือกท่ี HP Officejet/Officejet Pro ที่คุณตองการติดต้ัง หากคุณไมพบ

รายชื่อของ HP Officejet/Officejet Pro ใหเลือกท่ี My device is not
listed

4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร เมื่อพรอมตปรากฏ
เลือก USB จากหนาจอ Select the Device Connection

5. ในหนาจอ Setup Assistant คลิกท่ี Skip Setup และเลือก Skip ในขอ
ความที่ปรากฏขึ้น
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6. เปด Bluetooth Setup Assistant:
• Mac OSX (v. 10.3): ที่ Finder เลือก Utilities จากเมนูe Goและ

ดับเบิลคลิกk Bluetooth Setup Assistant
• Mac OSX (v. 10.4): เปด System Preferences ใน Dock  และ

จากรายการ Hardware (ฮารดแวร) คลิกที่Bluetooth คลิก
Devices จากนั้นคลิก Set Up New Device เพ่ือเปด Bluetooth
Setup Assistant

หมายเหตุ ตรวจดูวาเปด Bluetooth ไวแลว และเครื่องคอมพิวเตอร
น้ันอยูในสถานะ Discoverable

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร เมื่อพรอมต เลือก
Printer และเลือกเคร่ืองพิมพ HP จากรายการ จากน้ันทําตามคําแนะนําที่
หนาจอเพื่อทําใหการติดต้ังเสร็จสมบูรณ

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth ภายหลังที่ทานไดติดต้ังอุปกรณ
แลว โปรดดูท่ี การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth

กําหนดคาการตั้งคาแบบไรสาย Bluetooth
ทานสามารถใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows), HP Printer Utility
(ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพของ HP) (Mac OS) หรือซอฟตแวร Toolbox (กลอง
เครื่องมือ) สําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส) เพ่ือกําหนดคาการตั้ง
คาแบบไรสาย Bluetooth

หมายเหตุ หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา Bluetooth ของอุปกรณ ทานตอง
เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth (Windows)
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. ใสอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย Bluetooth เขาในชองเสียบในอุปกรณ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดต้ังและใชงานอุปกรณเสริม
802.11 และ Bluetooth

3. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กลอง
เครื่องมือ (Windows)

4. คลิกที่ Configure Bluetooth Settings (กําหนดคาการตั้งคา
Bluetooth)
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5. ต้ังคาตัวเลือกแบบไรสาย Bluetooth ตามที่ทานตองการ
หากตองการคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกแบบไรสาย Bluetooth โปรดดูที่
การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth

6. หลัง ัจากที่ทานต้ังคาตัวเลือกที่ทานตองการแลว คลิกที่Apply
7. กลองโตตอบแสดงการเตือนจะปรากฏขึ้น
8. คลิกที่ OK เพ่ือดําเนินการตอ
9. ปด Toolbox (กลองเครื่องมือ)
เครื่องพิมพจะมองขามอุปกรณอื่นใดที่พยายามสรางการติดตอ อุปกรณจะตอง
รอจนกวาการเชื่อมตอเดิมถูกปดลงกอนที่จะสามารถสรางการเชื่อมตอใหมได

การกําหนดคาโปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth (Mac OS)

หมายเหตุ การเชื่อมตอ Bluetooth ไดรับการสนับสนุนใน Mac OS X
(10.3 และใหมกวา) ซึ่งใหฮารดแวร Bluetooth รวมอยูหรือติดต้ังใน
คอมพิวเตอรของทาน

1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. ใสอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย Bluetooth เขาในชองเสียบในอุปกรณ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ติดต้ังอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย
802.11 หรือ Bluetooth

3. เปด HP Printer Utility หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่อง
พิมพ HP (Mac OS)

4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยทูิลติี้)
5. คลิกที่แผง Bluetooth Settings (การตั้งคา Bluetooth)
6. ต้ังคาตัวเลือกแบบไรสาย Bluetooth ตามที่ทานตองการ

หากตองการคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกแบบไรสาย Bluetooth โปรดดูที่ ตัว
เลือกการต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth

7. คลิกที่ Apply Now (ใชทันท)ี
เครื่องพิมพจะมองขามอุปกรณอื่นใดที่พยายามสรางการติดตอ อุปกรณจะตอง
รอจนกวาการเชื่อมตอเดิมถูกปดลงกอนที่จะสามารถสรางการเชื่อมตอใหมได

ตัวเลือกการตั้งคาแบบไรสาย Bluetooth

หมายเหตุ หากตองการเปลี่ยนการต้ังคา Bluetooth ของอุปกรณ ทานตอง
เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
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หากตองการดูขอมูลเฉพาะของ Bluetooth สําหรับอุปกรณของทาน ใหพิมพ
หนาการกําหนดคาแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่ทําความเขา
ใจหนาขอมูลของอุปกรณ

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทีอ่ยูอุปกรณ Bluetooth
• ช่ืออุปกรณ Bluetooth
• รหัส PIN (Pass Key)
• รเีซตการเขาใชงานอุปกรณ
• การรเีซตเปนการต้ังคาเริ่มตนทีต้ั่งจากโรงงาน
• การปด Bluetooth

ทีอ่ยูอุปกรณ Bluetooth
คานี้เปนที่อยูซึ่งอุปกรณ Bluetooth กําหนดอุปกรณ ทานไมสามารถเปลี่ยนที่
อยูอุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณได

ชื่ออุปกรณ Bluetooth
เมื่ออุปกรณตรวจพบอุปกรณ Bluetooth จะแสดงชื่ออุปกรณ Bluetooth ของ
อุปกรณ ตัวอุปกรณที่มช่ืีออุปกรณ Bluetooth เริ่มตน: HP Officejet H470/
[หมายเลขผลิตภัณฑ]
ตัวเลือกน้ีทําใหทานสามารถเปลี่ยนช่ืออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณได หาก
ตองการเปลี่ยนช่ืออุปกรณ ทานตองเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทาน
โดยใชสายเคเบิล USB

หมายเหตุ สามารถปอนตัวอักษรเพื่อบันทึกเปนช่ืออุปกรณ Bluetooth ได
60 ตัวอักษร ทานสามารถพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสายเพ่ือดูช่ือเต็ม
60 ตัวอักษร
หมายเหตุ ช่ืออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณจะปรากฏในแอปพลิเคช่ัน
Bluetooth เทานั้น ในโฟลเดอร Windows Printers (เครื่องพิมพของ
Windows) อุปกรณจะถูกกําหนดเปนรุน HP Officejet H470

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณ (Windows)
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กลอง

เครื่องมือ (Windows)
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3. คลิกที่แถบ Configure Bluetooth Settings (กําหนดคาการตั้งคา
Bluetooth)

4. ปอนช่ืออุปกรณใหมไดถึง 60 ตัวอักษรในกลอง Device Name (ชื่อ
อุปกรณ)

5. คลิก Apply (ใช)
ช่ืออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณจะเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณ (Mac OS)
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. เปด HP Printer Utility หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่อง

พิมพ HP (Mac OS)
3. คลิกที่แผง Bluetooth Settings (การตั้งคา Bluetooth)
4. ปอนช่ืออุปกรณใหม
5. คลิกที  Apply Now (ใชทันท)ี
ช่ืออุปกรณ Bluetooth ของอุปกรณจะเปลี่ยนไป

รหัส PIN (Pass Key)
ตัวเลือกนี้ทําใหทานสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ของอุปกรณได เมื่ออุปกรณถูกต้ัง
คาเปน Encryption required (ตองใชการเขารหัส) อุปกรณที่พยายามใช
อุปกรณจะไดรับการเตือนเร่ืองรหัส PIN
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคารหัส PIN ของอุปกรณ ทานตองเชื่อมตออุปกรณ
เขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB

การเปลี่ยนรหัส PIN ของอุปกรณ (Windows)
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลอง

เครื่องมือ (Windows)
3. คลิกที่แถบ Configure Bluetooth Settings (กําหนดคาการตั้งคา

Bluetooth)
4. คลิกที่ Change Passkey (เปลี่ยนรหัสผาน)

กลองโตตอบ Change PIN Code (เปลี่ยนรหัส PIN) จะปรากฏขึ้น
5. ปอนรหัสผานใหม
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6. ปอนรหัสผานใหมในกลอง Confirm New Passkey (ยืนยันรหัสผาน
ใหม)

7. คลิกที่ OK (ตกลง)
รหัส PIN จะเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนรหัส PIN ของอุปกรณ (Mac OS)
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB
2. เปด HP Printer Utility หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่อง

พิมพ HP (Mac OS)
3. คลิกที่แผง Bluetooth Settings (การตั้งคา Bluetooth)
4. คลิกที่ปุม Change PIN Code (เปลี่ยนรหัส PIN)

กลองโตตอบ Change PIN Code (เปลี่ยนรหัส PIN) จะปรากฏขึ้น
5. ปอนรหัส PIN ใหม รหัส PIN ที่กําหนดเปนคาเริ่มตนคือ “0000” (ศูนยสี่

ตัว)
6. ปอนรหัส PIN ใหมอีกครั้ง
7. คลิกที่ Apply Now (ใชทันท)ี
รหัส PIN จะเปลี่ยนไป

รเีซตการเขาใชงานอุปกรณ

ข้ันตอนตอไปนี้จะลางคาอุปกรณที่เช่ือมตอไวออกจากหนวยความจําของ
อุปกรณ

การรเีซตการเขาใชงานอุปกรณ (Windows)
1. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กลอง

เครื่องมือ (Windows)
2. คลิกที่แถบ Configure Bluetooth Settings (กําหนดคาการตั้งคา

Bluetooth)
3. คลิกที่ปุม Reset Device Access (รเีซตการเขาใชงานอุปกรณ)

กลองโตตอบแสดงการเตือนจะปรากฏขึ้น
4. คลิกที่ OK (ตกลง) เพ่ือปดกลองโตตอบแสดงการเตือน
อุปกรณที่เช่ือมตอไวทั้งหมดจะถูกลบออกจากหนวยความจําของอุปกรณ

บท 4

88 การกําหนดคาและการจัดการ



การรเีซตการเขาใชงานอุปกรณ (Mac OS)
1. เปด HP Printer Utility หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่อง

พิมพ HP (Mac OS)
2. คลิกที่แผง Bluetooth Settings (การตั้งคา Bluetooth)
3. คลิกที่ปุม Reset Device Access (รเีซตการเขาใชงานอุปกรณ)

กลองโตตอบแสดงการเตือนจะปรากฏขึ้น
4. คลิกที่ OK (ตกลง) เพ่ือปดกลองโตตอบแสดงการเตือน
อุปกรณท่ีเช่ือมตอไวท้ังหมดจะถูกลบออกจากหนวยความจําของอุปกรณ

การรเีซตเปนการตั้งคาเริ่มตนทีต่ั้งจากโรงงาน

หมายเหตุ การใชคําแนะนําตอไปน้ีจะรีเซตเฉพาะการตั้งคา Bluetooth
ของอุปกรณเทาน้ัน

1. กด  (ปุม Power (เปด/ปด))
2. กดปุม  (ปุม Power (เปด/ปด)) คางไว แลวกด  (ปุม Cancel (ยก

เลิก)) สี่ครั้ง แลวกดปุม  (Resume (ทําตอ)) หกครั้ง
3. ปลอยปุม  (ปุม Power (เปด/ปด))

การปด Bluetooth
▲ หากตองการปดการพิมพผาน Bluetooth ใหถอดอุปกรณเสริมเครื่องพิมพ

แบบไรสาย Bluetooth ออกจากอุปกรณ

การตรวจพบ Bluetooth
การตรวจพบเปนกระบวนการซึ่งอุปกรณที่ใช Bluetooth ไดทําการตรวจหา
อุปกรณท่ีใช Bluetooth ไดอื่นๆ ที่อยูในระยะทําการ
เมื่ออุปกรณตรวจพบเครื่องพิมพ จะแสดงชื่ออุปกรณ Bluetooth ของเครื่อง
พิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ช่ืออุปกรณ Bluetooth
วิธีของการตรวจพบแตกตางกันไปตามประเภทของซอฟตแวร Bluetooth ที่ใช

แบบตัวอักษร Bluetooth
อุปกรณจะมีแบบตัวอักษรติดต้ังในตัวสําหรับการพิมพผาน Bluetooth บางรุน
มีแบบตัวอักษรของเอเชียสําหรับพิมพจากโทรศัพทเคลื่อนที่ แบบตัวอักษรที่มีให
จะข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้ออุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ
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หนาการกําหนดคาแบบไรสาย
หนาการกําหนดคาแบบไรสายจะแสดงขอมูล 802.11 และ Bluetooth ที่ทาน
ตองใชเมื่อใชงานอุปกรณ หากตองการขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการพิมพ
หนานี้เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ

การเชื่อมตอ
เมื่อเครื่องพิมพและอุปกรณสงสัญญาณเชื่อมตอกัน จะมีการเก็บที่อยูอุปกรณ
Bluetooth ของกันและกันไว ซึ่งจะทําใหอุปกรณสามารถตรวจพบเครื่องพิมพ
ในโหมด Private (สวนบุคคล) ได
เครื่องพิมพสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณไดสูงสุด 31 เคร่ือง หากทานเช่ือมตอจน
ถึงขีดจํากัดนี้และตองการเชื่อมตอกับอุปกรณเพ่ิมเติมอีก ทานตองลางคาอุปกรณ
ที่เช่ือมตอแลวท้ังหมดออกจากหนวยความจําของเครื่องพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี รเีซตการเขาใชงานอุปกรณ

โปรไฟลแบบไรสาย Bluetooth

Serial port profile (โปรไฟลพอรตอนกุรม) (SPP)
Serial port profile (โปรไฟลพอรตอนุกรม) เปนแบบไรสายรุนหนึ่งท่ีใช พอร
ตอนุกรมซึ่งสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรโนตบุค, อุปกรณพ็อกเก็ตพีซี เชน
HP iPAQ และอุปกรณ PDA อื่นๆ เพ่ือพิมพดวยเทคโนโลยีแบบไรสาย
Bluetooth Serial Port Profile (โปรไฟลพอรตอนุกรม) จะสงขอมูลเปนชุด
อนุกรมไบตและไมสนับสนุนการสื่อสารแบบสองทาง

Object push profile (โปรไฟลกระตุนวัตถ)ุ (OPP)
Object push profile (โปรไฟลกระตุนวัตถุ) ทําใหทานสามารถพิมพจาก
อุปกรณโดยใช Object Exchange protocol (โปรโตคอลแลกเปลี่ยนวัตถุ)
(OBEX) เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ และ PDA เชน พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส
ไฟลที่สามารถสงผาน OBEX ได รวมถึง vCard (เก็บนามบัตร, ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท), vCalendar (สนับสนุนการติดตามเหตุการณและรายการ
สิ่งที่ตองทํา), vMessage (สนับสนุนขอความธรรมดา), JPEG (สําหรับรูป
ภาพ) และขอความ ASCII สําหรับโทรศพัทเคลื่อนที่และ PDA เชน อุปกรณ
ปาลมโอเอส
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Basic printing profile (โปรไฟลการพิมพพื้นฐาน) (BPP)
• Basic printing profile (โปรไฟลการพิมพพ้ืนฐาน) จะขยายความสามารถ

ของ OBEX ใหทานสามารถควบคุมการพิมพจาก PDA ที่ใช Bluetooth
ได, โทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณอื่นๆ ไดดีข้ึน Basic printing profile
(โปรไฟลการพิมพพ้ืนฐาน) ทําใหทานต้ังคาอุปกรณ, จํานวนสําเนาในการ
พิมพ และลักษณะประจําของการพิมพอ่ืนๆ เชน การพิมพหลายหนาในหนา
เดียวหรือการพิมพเอกสารเพ่ือแจกจายสําหรับการประชุม

• Basic printing profile (โปรไฟลการพิมพพ้ืนฐาน) ใชงานไดหลากหลาย
ทําใหทานสามารถทําการพิมพ "โดยไมใชไดรเวอร" ได ดังนั้นอุปกรณใดๆ
ที่สนับสนุนโปรไฟลนี้จะสามารถพิมพขอมูลจากอุปกรณที่สนับสนุนโปรไฟล
นี้ไดดวย โปรไฟลนี้เปนแบบสองทาง ดังนั้นจึงทําใหขอมูลสถานะของ
อุปกรณ (ความคืบหนาของงานพิมพ หรือความผิดพลาด เชน "กระดาษ
หมด" หรือ "กระดาษติด" สามารถถูกสงกลับไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือแสดง
ได)

Basic imaging profile (โปรไฟลการจัดการรูปภาพพื้นฐาน) (BIP)
Basic imaging profile (โปรไฟลการจัดการรูปภาพพื้นฐาน) ทําใหทาน
สามารถพิมพรูปภาพไดจากกลองดิจิตอลหรืออุปกรณเคลื่อนที่อื่นๆ ที่มี
เทคโนโลยีแบบไรสาย Bluetooth ได

Hardcopy cable replacement profile (โปรไฟลการทําหนาทีแ่ทนสาย
เคเบิลจริง) (HCRP)
• Hardcopy cable replacement profile (โปรไฟลการทําหนาที่แทนสาย

เคเบิลจริง) ทําใหทานสามารถพิมพดวยคุณสมบัติ, คุณภาพและความเร็ว
เดียวกันกับการพิมพโดยใชสายเคเบิล Hardcopy cable replacement
profile (โปรไฟลการทําหนาที่แทนสายเคเบิลจริง) ใหสภาพการทํางานพื้น
ฐานท่ีเหมือนกันกับ Serial Port Profile (โปรไฟลพอรตอนุกรม) ที่มกีาร
สื่อสารแบบสองทางเพิ่มเติม (เชน ขอความ เชน "กระดาษหมด", "หมึก
หมด" และสถานะงาน) และยังสนับสนุนฟงกชันท้ังหมดที่ไดจากอปุกรณ
HP all-in-one เชนการพิมพ, การสแกน, การสงโทรสาร และการถาย
เอกสาร ดวย

• Hardcopy cable replacement profile (โปรไฟลการทําหนาที่แทนสาย
เคเบิลจริง) จะไมเหมือน Basic Printing Profile (โปรไฟลการพิมพพ้ืน
ฐาน) ทานตองมีไดรเวอรเครื่องพิมพติดต้ังบนคอมพิวเตอรท่ีทานกําลังสั่ง
พิมพ ดังนั้นจึงเปนประโยชนอยางมากในการพิมพจากคอมพิวเตอรสวน
บุคคล
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5 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทํางานกับตลับหมึกพิมพ
• เปลี่ยนชุดตรวจซอมหมึก
• คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
• การแกไขปญหาการพิมพ
• คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามท่ีตองการ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• นํากระดาษทีติ่ดออก

ทํางานกับตลับหมึกพิมพ
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• จัดวางตลับหมึกพิมพ
• พิมพดวยตลับหมึกพิมพตลับเดียว
• ปรับเทียบมาตรฐานสี
• บํารุงรักษาอุปกรณ
• เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณไดจาก Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP) (Mac OS)
หรือซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละ
ปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องมือเหลานี้ โปรดดูที่ ใช
เครื่องมือจัดการอุปกรณ นอกจากนี้ ทานยังสามารถพิมพหนาการวินิจฉัยการ
ทดสอบดวยตนเองเพื่อดูขอมูลน้ีไดดวย (โปรดดู ทําความเขาใจหนาขอมูลของ
อุปกรณ)
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หมายเหตุ  ระดับหมึกที่แสดงเปนเพียงการประมาณเทานั้น ปริมาตรหมึกที่
แทจริงอาจตางไปจากท่ีแสดง

หลังจากนําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑแลว ใหติดต้ังทันที อยาถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากอุปกรณและทิ้งไวเปนเวลานาน

หากตองการดูวาตลับหมึกพิมพใดทํางานอยูกับอุปกรณของทาน โปรดดูที่
อุปกรณใชสิ้นเปลือง

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการอุดตัน, การใชหมึกผิดพลาด และการเชื่อมตอ
ทางไฟฟาที่ไมดี อยาสัมผัสกับหัวฉีดตลับหมึกพิมพหรือหนาสัมผัสทองแดง
และอยาถอดแถบทองแดงออกเปนอันขาด

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากบรรจุภัณฑแลวดึงแถบสีออกเพื่อถอดแผนหุม

ออกจากตลับหมึกพิมพ

2. ในขณะที่เปดเครื่องอุปกรณไว เปดฝาครอบทางดานหนา รอใหแครหยุดอยู
เคลื่อนที่ ซึ่งจะใชเวลาเพียงสองสามวินาที

ขอควรระวัง เพียงแคถอดหรือติดต้ังตลับหมึกพิมพเมื่อแครตลับหมึก
พิมพหยุดเคล่ือนท่ี
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3. ยกสลักตลับหมึกพิมพใหเปดออกแลวคอยๆ ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
ใส

4. ใสตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองใสที่มุมเดียวกันกับท่ีทานถอดตลับหมึก
พิมพเกาออกมา ตรวจสอบใหสัญลักษณบนสลักอยูติดกับสัญลักษณบนตลับ
หมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวาทานกําลังใสตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

บท 5
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5. ปดสลักตลับหมึกพิมพ หากใสตลับหมึกพิมพอยางถูกตองแลว ใหปดสลัก
แลวดันตลับหมึกพิมพเขาในชองใสเบาๆ กดสลักเพื่อใหแนใจวาวางอยูใน
ระนาบเดียวกับตลับหมึกพิมพ

6. ปดฝาครอบดานหนา
7. รอใหการทํางานเตรียมการอุปกรณตลับหมึกพิมพเสร็จส้ิน แลวกลับไปยัง

ตําแหนงเริ่มตนท่ีดานซายของอุปกรณกอนการใชงานอุปกรณ

หมายเหตุ อยาเปดฝาครอบดานหนาจนกวาการเตรียมการอุปกรณตลับ
หมึกพิมพจะเสร็จส้ิน

จัดวางตลับหมึกพิมพ
เมื่อใดก็ตามท่ีทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ทานควรจัดวางตลับหมึกพิมพเพ่ือ
ใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได หากงานพิมพของทานมี
ลักษณะเปนเม็ดๆ, มีจุดกระจัดกระจาย, ขอบเปนหยัก หรือหมึกซึมไปยังสีอ่ืน,
ทานสามารถปรับใหมไดโดยผาน Toolbox (กลองเครื่องมือ) หรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP) (Mac
OS) หรือ ซอฟตแวร Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) สําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซี
และปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องมือเหลานี้ โปรดดูที่
ใชเครื่องมือจัดการอุปกรณ

หมายเหตุ ปอนกระดาษเปลาลงไปในถาดกระดาษกอนการจัดตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ หนาการจัดตําแหนงจะถูกพิมพในระหวางกระบวนการจัด
ตําแหนง

ทํางานกับตลับหมึกพิมพ 95



• กลองเครื่องมือ (Windows): เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลองเคร่ืองมือ (Windows) คลิกที่แถบ
Printer Services (บริการเครื่องพิมพ) แลวคลิกท่ี Align Print
Cartridges (จัดตําแหนงตลับหมึกพิมพ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

• ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): เปด HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเคร่ือง
พิมพ HP) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP
(Mac OS) คลิกที่ Align (จัดตําแหนง) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

พิมพดวยตลับหมึกพิมพตลับเดียว
หากตลับหมึกพิมพตลับใดหมึกหมดกอนที่ทานจะทําการเปลี่ยน ทานยังคง
สามารถพิมพดวยตลับหมึกพิมพตลับเดียวได

ตลับหมึกพิมพทีว่างเปลา ตลับหมึกพิมพทีใ่ช ผลลัพธ

ขาวดํา พิมพดวยตลับหมึกพิมพสามสีเทาน้ัน สีและโทนสีเทา

สามสี พิมพดวยตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึก
พิมพภาพถายเทาน้ัน

เอกสารทุกแผนจะพิมพในโทนสีเทา

ภาพถาย พิมพดวยตลับหมึกพิมพสามสีเทาน้ัน สีและโทนสีเทา

หมายเหตุ การพิมพดวยตลับหมึกพิมพเดียวอาจชากวาและอาจสงผลตอ
คุณภาพการพิมพ แนะนําใหพิมพดวยตลับหมึกพิมพทั้งคู สําหรับการพิมพ
แบบไรขอบ จะตองติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสี

ปรับเทียบมาตรฐานสี
หากทานไมพึงพอใจกับสีที่ปรากฏ ทานสามารถปรับเทียบมาตรฐานสีไดดวยตน
เองเพ่ือใหแนใจวาจะไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด

หมายเหตุ ปรับเทียบมาตรฐานสีเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึก
พิมพภาพถายรวมกันเทาน้ัน ทานสามารถสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายเปน
อุปกรณเสริมได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ อุปกรณใชสิ้นเปลือง
และอุปกรณเสริมของ HP
หมายเหตุ หากทานกําลังใชอุปกรณพ็อกเก็ตพีซหีรือปาลมโอเอส ทาน
สามารถปรับเทียบมาตรฐานสีไดโดยใชซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) สําหรับ PDA ได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ซอฟตแวรกลอง
เครื่องมือสําหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส)

บท 5
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การปรับเทียบมาตรฐานสีจะปรับสมดุลการลงสีบนหนากระดาษท่ีพิมพ ซึ่งจะจํา
เปนก็ตอเมื่อ:
• สีที่พิมพมีการดูเหมือนจะกลายไปทางสีเหลือง, น้ําเงิน หรือแดง
• มีสีเจือปนในเงาสีเทา

ระดับหมึกตํ่าในตลับหมึกพิมพอาจทําใหสรางสีไดไมถูกตองเชนกัน

• กลองเครื่องมือ (Windows): เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลองเครื่องมือ (Windows) คลิกท่ีแถบ
Printer Services (บริการเครื่องพิมพ) แลวคลิกที่ Calibrate Color
(ปรับเทียบมาตรฐานส)ี และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): เปด HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่อง
พิมพ HP) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ยูทลิต้ีิเคร่ืองพิมพ HP
(Mac OS) คลิกที่ Calibrate Color (ปรับเทียบมาตรฐานส)ี แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ

บํารุงรักษาอุปกรณ
อุปกรณไมตองการการบํารุงรักษาตามตารางเวลา ยกเวนการเปลี่ยนชุดตรวจ
ซอมหมึก หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนชุดตรวจซอมหมึก แต
ทานควรพยายามเก็บรักษาอุปกรณไมใหมฝุีนและเศษตางๆ มาเกาะ การทํา
ความสะอาดนี้ชวยรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีที่สุดและอาจทําการวินิจฉัย
ปญหาไดงายข้ึนดวย

คําเตือน ปดอุปกรณและถอดปลั๊กกอนทําความสะอาดอุปกรณ หากใช
แบตเตอรี่สํารอง ใหปดอุปกรณและถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาด

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทําความสะอาดอุปกรณ
• ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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ทําความสะอาดอุปกรณ

เมื่อทานทําความสะอาดอุปกรณ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ทําความสะอาดภายนอกของอุปกรณดวยผานุมชุบน้ํายาทําความสะอาดอยาง

ออนที่ผสมน้ําพอหมาดๆ

หมายเหตุ ทําความสะอาดอุปกรณดวยน้ําหรือน้ําผสมน้ํายาทําความ
สะอาดอยางออนเทานั้น การใชน้ํายาทําความสะอาดอื่นๆ หรือ
แอลกอฮอลอาจทําความเสียหายแกอุปกรณได

• ทําความสะอาดภายในของฝาครอบดานหนาดวยผาแหงที่ไมมขีน

ขอควรระวัง ระมัดระวังอยาไปสัมผัสกับลูกกลิ้ง การสัมผัสน้ํามันบนลูก
กลิ้งอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพได

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

หากตัวอักษรที่พิมพไมสมบูรณ หรือหากจุดหรือเสนหายไปจากงานพิมพ ทาน
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ น่ีเปนอาการผิดปกติของหัวฉีดหมึกที่อุด
ตัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการผึ่งลมเปนระยะเวลานาน

หมายเหตุ กอนที่ทานจะทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ แนใจวาระดับหมึก
ของตลับหมึกพิมพไมตํ่าหรือวางเปลา ระดับหมึกที่ตํ่าอาจสงผลใหตัวอักษร
ไมสมบูรณ, เสนหรือจุดบนงานพิมพขาดหาย ตรวจสอบไฟสถานะตลับหมึก
พิมพเพ่ือใหแนใจวา ไฟไมติด หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การอาง
อิงไฟทีแ่ผงควบคุม นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบสถานะของตลับ
หมึกพิมพไดจากแถบ Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ) ใน Toolbox
(กลองเครื่องมือ) (Windows), HP Printer Utility (Mac OS) หรือ
ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ PDA เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ที่มหีมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเมื่อจําเปนเทานั้น การทําความ
สะอาดใชหมึกและทําใหอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพสั้นลง มีการทํา
ความสะอาดใหสามระดับ หลังจากการทําความสะอาดระดับหน่ึง ใหทําความ
สะอาดระดับตอไปก็ตอเมื่อผลท่ีไดไมเปนที่พึงพอใจ

แผงควบคุม
1. กดปุม  คางไว (ปุม Power (เปด/ปด))
2. ขณะท่ีกดปุมคางไว ใหทําขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี ทําการทําความสะอาดระดับ

ตอไปก็ตอเมื่อผลที่ไดจากระดับที่ผานมาไมเปนที่พึงพอใจ
a. สําหรับการทําความสะอาดระดับ 1: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) สอง

ครั้ง
b. สําหรับการทําความสะอาดระดับ 2: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) สอง

ครั้งและ  (ปุม Resume (ทําตอ)) หนึ่งครั้ง
c. สําหรับการทําความสะอาดระดับ 3: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) สอง

ครั้งและ  (ปุม Resume (ทําตอ)) สองครั้ง
3. ปลอย  (ปุม Power (เปด/ปด))

อุปกรณจะเริ่มตนกระบวนการทําความสะอาด

กลองเครื่องมือ (Windows)
1. เปด Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลอง

เครื่องมือ (Windows)
2. คลิกที่แถบ Printer Services (บริการเครื่องพิมพ) แลวคลิกที่ Clean

Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ) และปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหนาจอ

ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS)
1. เปด HP Printer Utility หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ยูทลิต้ีิเครื่อง

พิมพ HP (Mac OS)
2. คลิกที่ Clean (ทําความสะอาด) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง

หนาสัมผัสที่ไมดีระหวางตลับหมึกพิมพกับแครตลับหมึกพิมพอาจสงผลตอ
คุณภาพของงานพิมพดวย เมื่อเกิดสิ่งน้ีข้ึน ใหพยายามทําความสะอาดหนาสัมผัส
ไฟฟาบนตลับหมึกพิมพและแครตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ กอนทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง ใหถอดแลวใสตลับ
หมึกพิมพเขาไปใหมเพ่ือใหแนใจไดวามีการใสอยางถูกตอง

1. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

2. ทําความสะอาดหนาสัมผัสไฟฟาบนแครตลับหมึกพิมพดวยสําลีแหง

3. ทําความสะอาดหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับหมึกพิมพดวยผานุม แหง ไมมีขน
อยางระมัดระวัง

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายตอหนาสัมผัสไฟฟา ทานควรเช็ด
หนาสัมผัสเพียงครั้งเดียว อยาเช็ดหัวฉีดหมึกบนตลับหมึกพิมพ
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4. การติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม

เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เก็บตลับหมึกพิมพ

เก็บตลับหมึกพิมพ

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อรักษาตลับหมึกพิมพใหแนน
หนาและปองกันไมใหหมึกแหงเมื่อไมไดใช เมื่อใดก็ตามที่ทานถอดตลับหมึก
พิมพออกจากอุปกรณโดยมีจุดประสงคเพ่ือการใชงานอีกครั้งในภายหลัง ใหเก็บ
ไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ ตัวอยางเชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ หากทานถอดออก เพ่ือใหสามารถพิมพภาพถายคุณภาพ
สูงไดดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสามสี
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หมายเหตุ หากทานไมมีตัวปองกันตลับหมึกพิมพ ทานสามารถสั่งซื้อไดจาก
HP Support หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสนับสนุนและการ
รับประกัน ทานสามารถใชภาชนะปองกันอากาศเขา เชน ถังพลาสติก ไดเชน
กัน ตรวจสอบใหแนใจวาหัวฉีดไมไดสัมผัสสิ่งใดเมื่อทานเก็บตลับหมึกพิมพ

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยเอียงตลับหมึก

พิมพเล็กนอย และดันตลับหมึกพิมพจนเขาท่ีดังคลิก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากน้ัน

คอยๆ ดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

เปลี่ยนชุดตรวจซอมหมึก
ชุดตรวจซอมหมึกที่เปลี่ยนไดจะเก็บหมึกเสียจากตลับหมึกพิมพสีดํา เมื่อเกือบ
เต็ม ไฟที่อุปกรณจะเตือนทานใหทําการเปลี่ยน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การอางอิงไฟทีแ่ผงควบคุม
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เมื่อชุดตรวจซอมหมึกเต็ม อุปกรณจะหยุดการพิมพ หากทานมีชุดตรวจซอม
หมึกอันใหม ใหติดต้ังทันทีโดยปฏิบัติคําแนะนําที่ใหมาดวย
มิฉะน้ัน เยี่ยมชม www.hp.com/support หรือดู การสนับสนุนและการ
รับประกัน เพ่ือทําการเปลี่ยน ในระหวางนั้น ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อ
พิมพตอ อุปกรณจะสามารถพิมพโดยใชเฉพาะตลับหมึกพิมพสามสีเทานั้น แต
จะสงผลตอสีท่ีไดและความเร็วในการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ พิมพดวยตลับหมึกพิมพตลับเดียว

ขอควรระวัง การใหชุดตรวจซอมหมึกเต็มพอดีอาจทําใหหมึกสีดําหกเลอะ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหหมึกในชุดตรวจซอมหมึกหก หมึกอาจเปรอะ
เปอนผาและวัสดุอื่นๆ อยางถาวร
หมายเหตุ หากทานไดติดต้ัง Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) ไว
แลว ทานอาจเลือกใหแสดงขอความความผิดพลาดบนหนาจอของทานเมื่อมี
ปญหากับอุปกรณของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช
อุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
ใชคําแนะนําและแหลงขอมูลตอไปนี้เพ่ือแกไขปญหาการพิมพ

• สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูท่ี เอากระดาษทีติ่ดขัดในอุปกรณออก
• สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบิดเบี้ยว และการดึง

กระดาษ โปรดดูท่ี การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• ตรวจสอบใหใจวาอุปกรณอยูในสถานะที่พรอม หากไฟสวางขึ้นหรือ

กะพริบ โปรดดูท่ี การอางอิงไฟทีแ่ผงควบคุม
• สายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับอุปกรณแนนดีแลว

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC)
และเปดเครื่องอยู หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรด
ดูที่ ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

• วางวัสดุพิมพลงในถาดอยางถูกตอง และไมมีกระดาษติดขัดในอุปกรณ
• ตลับหมึกพิมพไดรับการติดต้ังอยางถูกวิธีในชองใสที่ถูกตอง กดหัวพิมพและ

ตลับหมึกพิมพลงใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ตรวจสอบ
ใหแนใจวาทานไดถอดแผนหุมออกจากตลับหมึกพิมพแตละอันแลว

• ฝาครอบทั้งหมดถูกปด
• นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกแลว
• อุปกรณสามารถพิมพหนาวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองได หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ
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• ต้ังคาอุปกรณเปนเคร่ืองพิมพปจจุบันหรือเครื่องพิมพท่ีกําหนดเปนคาเริ่ม
ตน สําหรับ Windows ใหต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม
ตนในโฟลเดอร Printers (เคร่ืองพิมพ) สําหรับ Mac OS ใหต้ังคา
อุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่มตนใน Print Setup Utility (ยู
ทิลิต้ีการตั้งคาการพิมพ) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร
ประกอบของคอมพิวเตอรของทาน

• หากทานใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพชั่วคราว) ไว

• ทานไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป เมื่อทานกําลังทํางานอยู
ปดโปรแกรมตางๆ ที่ทานไมใช หรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหมกอนท่ี
จะสั่งทํางานอีกคร้ัง

• หากติดต้ังซอฟตแวรที่จําเปน เชน Printboy สําหรับผูใชปาลมโอเอส ไวใน
อุปกรณแมขาย หากใชการเชื่อมตอ Bluetooth ตรวจสอบใหแนใจวาการ
ต้ังคา Bluetooth ของทานถูกตอง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ตัว
เลือกการต้ังคาแบบไรสาย Bluetooth

• การตั้งคาเครือขายแบบไรสายของทานถูกตอง หากใชการเชื่อมตอ
802.11 หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมตอแบบไรสาย
802.11

• หากทานกําลังพยายามพิมพโดยตรงจากการด ทานสรางไฟล DPOF บน
หนวยความจําของกลองดิจิตอลของทาน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ พิมพจากการดหนวยความจําและแฟลชไดรฟ USB

ปญหาบางอยางสามารถแกไขไดโดยการรีเซตอุปกรณ

การแกไขปญหาการพิมพ
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• อุปกรณจะปดทันที
• ไฟทีอุ่ปกรณทุกดวงจะสวางหรือกะพริบ
• อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
• อุปกรณไมยอมรับตลับหมึกพิมพ
• อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน
• อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา
• ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง
• การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง
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อุปกรณจะปดทันที

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมตอไฟฟา
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ

(AC) แลว หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรดดูที่ ขอ
กําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

• หากทานกําลังใชแบตเตอรี่อยู ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังอยางถูกตอง

ไฟทีอุ่ปกรณทุกดวงจะสวางหรือกะพริบ

เกิดขอผิดพลาดทีไ่มสามารถแกไขกลับคืนมาไดขึ้น
ปลดสายเคเบิลทุกสาย (เชน สายไฟ, สายเคเบิลเครือขาย และสายเคเบิล USB),
ถอดแบตเตอรี่ออก, รอประมาณ 20 วินาที กดปุมใดๆ ที่แผงควบคุม แลวจึงตอ
สายเคเบิลใหม หากปญหายังคงมีอยู ใหเขาไปที่เว็บไซตของ HP
(www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหา
และขอมูลการปรับปรุงลาสุดของผลิตภัณฑ

อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)

ตรวจสอบลําดับการพิมพ
งานพิมพอาจติดขัดในลําดับการพิมพ ในการแกปญหา ใหเปดลําดับการพิมพ
ข้ึนมาแลวยกเลิกการพิมพของเอกสารทั้งหมดในลําดับการพิมพ แลวจึงรีบูต
คอมพิวเตอร หลังจากรีบูตคอมพิวเตอรแลว ใหลองสั่งพิมพอีกครั้ง ดูความชวย
เหลือของระบบปฏิบัติการของทานเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับการเปดลําดับการพิมพ
และการยกเลิกงานพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลง
ขอมูล

ตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแวรอุปกรณ
หากอุปกรณดับไปขณะท่ีกําลังพิมพงาน ขอความเตือนควรจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอคอมพิวเตอรของทาน มฉิะนั้น ซอฟตแวรอุปกรณอาจจะไมไดรับการติดต้ัง
อยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรออกอยาง
สมบูรณ จากนั้นใหติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
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ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
ตรวจสอบใหแนใจวาปลายท้ังสองขางของสายเคเบิล USB แนนหนาดี

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลทีต่ิดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจะปองกัน
คอมพิวเตอรของทานจากการลวงขอมูล อยางไรก็ตาม ไฟรวอลลอาจจะปดกั้น
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณได หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสื่อ
สารกับอุปกรณ ใหลองปดการใชงานไฟรวอลลช่ัวคราว หากปญหายังคงมีอยู  แส
ดงวาไฟรวอลลไมใชสาเหตุของปญหาในการสื่อสาร ใหเปดการใชงานไฟลวอลล
เหมือนเดิม
หากการปดการใชงานไฟรวอลลทําใหทานสามารถติดตอกับอุปกรณได ทานอาจ
จะตองกําหนด IP แอดเดรสคงที่ใหกับอุปกรณและเปดการใชงานไฟรวอลล
เหมือนเดิม

ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
การพิมพไฟลขนาดใหญโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth ในบางครั้ง
อาจทําใหงานพิมพลมเหลว ลองพิมพไฟลที่เลก็ลง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

อุปกรณไมยอมรับตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
• ตรวจสอบใหแนใจวาใสตลับหมึกพิมพในชองใสท่ีถูกตอง ตรวจสอบใหแน

ใจวาถอดแผนหุมออกจากตลับหมึกพิมพจนหมดแลว หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพใหสมบูรณ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง

ปดอุปกรณหลังจากถอดตลับหมึกพิมพออก
หลังจากถอดตลับหมึกพิมพออก ใหปดอุปกรณ, รอประมาณ 20 วินาที แลวปด
เครื่องอีกครั้งโดยไมตองติดต้ังตลับหมึกพิมพ หลังจากที่ไดรีสตารทอุปกรณ ให
ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม
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อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน

ตรวจสอบทรัพยากรของระบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของทานมทีรัพยากรเพียงพอที่จะพิมพเอกสาร
ในเวลาที่สมเหตุสมผล หากคอมพิวเตอรของทานตรงตามความตองการขั้นตํ่า
ของระบบเทานั้น อาจใชเวลาในการพิมพเอกสารนานขึ้น หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความตองการขั้นตํ่าและที่แนะนําของระบบ โปรดดูที่ ขอ
กําหนดเกี่ยวกับระบบ นอกจากนี้ หากคอมพิวเตอรทํางานโปรแกรมอื่นมากเกิน
ไป การพิมพเอกสารจะยิ่งชาลงไปอีก

ตรวจสอบการตั้งคาซอฟตแวรอุปกรณ
อัตราการพิมพลดลงเมื่อเลือกคุณภาพการพิมพเปน Best (ดทีีสุ่ด) หรือ
Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด) เพ่ือเพิ่มอัตราการพิมพ ใหเลือกการตั้งคา
การพิมพท่ีตางกันในไดรเวอรอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบการรบกวนของสัญญาณวิทยุ
หากอุปกรณเช่ือมตอโดยใชการสื่อสารไรสายและพิมพงานชา แสดงวา
สัญญาณ วิทยุอาจจะต่ํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปญหาการติดต้ัง
การสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
• การพิมพไฟลขนาดใหญโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth ในบาง

ครั้ง อาจทําใหงานพิมพลมเหลว ลองพิมพไฟลทีเ่ล็กลง
• หลังจากการสลับจากโปรไฟลแบบไรสาย 802.11 ไปยังอีกโปรไฟลหน่ึง

งานพิมพแรกจะใชเวลา 10 วินาทีหรือมากกวา กอนท่ีจะเริ่มพิมพ หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย
802.11 หรือ Bluetooth

อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพใหสมบูรณ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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ตรวจสอบการตั้งคาวัสดพิุมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพท่ีถูกตองใน  ได

รเวอรเครื่องพิมพสําหรับวัสดุพิมพที่ปอนอยูในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาหนากระดาษในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับ

ขนาดกระดาษของวัสดุพิมพที่ปอนอยูในถาด

ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
การพิมพไฟลขนาดใหญโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth ในบางครั้ง
อาจทําใหงานพิมพลมเหลว ลองพิมพไฟลที่เล็กลง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

มกีารเลือกมากกวาหนึ่งหนา
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาการปอนกระดาษ โปรดดูที่ การแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ

มหีนาวางในไฟล
ตรวจสอบไฟลเพ่ือใหแนใจวาไมมีหนาวาง

ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

• หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอด
และติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ตรวจสอบใหแนใจวาเขาที่จนมเีสียงคลิกที่
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะหางจาก
ขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสองการตั้งคาการพิมพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรการพิมพ
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ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีคาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคล่ือนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ที่มคีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

ตรวจสอบการตั้งคา PictBridge
หากทําการพิมพโดยใชอุปกรณ PictBridge ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
วัสดุพิมพในอุปกรณถูกตองหรือกําลังเปนคาเริ่มตนของการตั้งคาเครื่องพิมพใน
ปจจุบัน หากเปนคาเริ่มตนของการตั้งคาอุปกรณปจจุบัน ใหตรวจสอบ
Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่อง
พิมพ HP) (Mac OS) หรือซอฟตแวร Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) สําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส)

ตรวจสอบการตั้งคา DPOF
หากทําการพิมพไฟล DPOF จากการดหนวยความจํา ตรวจสอบใหแนใจวา
ไฟล DPOF ไดรับการติดต้ังอยางถูกตองในอุปกรณที่สรางขึ้น โปรดดูเอกสารที่
ใหมาพรอมกับอุปกรณนั้น ปอนวัสดุพิมพสําหรับการพิมพภาพถายเสมอ

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพแบบไรขอบ
หากทําการพิมพโดยใชอุปกรณ PictBridge ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
วัสดุพิมพในอุปกรณถูกตองหรือกําลังเปนคาเริ่มตนของการตั้งคาเครื่องพิมพใน
ปจจุบัน

ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
การพิมพไฟลขนาดใหญโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth ในบางครั้ง
อาจทําใหงานพิมพลมเหลว ลองพิมพไฟลที่เล็กลง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

ตรวจสอบแบบตัวอักษรของโทรศัพทเคลื่อนที่
อาจมกีลองปรากฏขึ้นเมื่อลองพิมพแบบตัวอักษรของเอเชียจากโทรศัพทเคลื่อนที่
บนอุปกรณที่ซื้อมาจากภายนอกเอเชีย แบบตัวอักษรของเอเชียสําหรับโทรศัพท
เคลื่อนที่ระบบ Bluetooth สนับสนุนโดยรุนที่ซื้อในเอเชีย
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การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

ตรวจสอบวิธปีอนวัสดพุิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวัสดุพิมพพอดีเมื่อ
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปอนวัสดุพิมพ

ตรวจสอบขนาดของวัสดพุิมพ
• เนื้อหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวัสดุพิมพที่ทานกําลังใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพท่ีเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพตรง

กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
อุปกรณที่สามารถจะพิมพได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะ
หางจากขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสอบการตั้งคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวที่เลือกในแอปพลิเค
ชันตรงกับการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ทีม่คีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลาน้ี
หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหา ที่เกิดข้ึนอาจจะมี
สาเหตุจากแอปพลิเคชันไมมคีวามสามารถในการแปลความหมายการตั้งคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรที่รูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบการใชงานแอปพลิเคชัน หรือติดตอผู
ผลิตซอฟตแวรเพ่ือขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ
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คุณภาพการพิมพต่ําและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• คําแนะนําทั่วไป
• งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
• หมึกเปรอะเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก
• งานพิมพมสีีซีดจางหรือไมสดใส
• สีทีพิ่มพออกมาเปนสีดําและสีขาว
• พิมพผิดสี
• งานพิมพแสดงการซึมของสี
• สีไมอยูในแนวทีถู่กตอง
• เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

คําแนะนําทั่วไป

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ดูการทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด เปล่ียนตลับหมึกพิมพท่ีวางเปลา
ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ตรวจสอบใหแนใจวาเขาที่จนมเีสียง
คลิกที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

• เมื่อใดก็ตามท่ีทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ทานควรจัดวางตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได หากงานพิมพของทาน
มีลักษณะเปนเม็ดๆ, มจีุดกระจัดกระจาย, ขอบเปนหยัก หรือหมึกซึมไปยังสี
อื่น ทานสามารถปรับใหมไดโดยผาน Toolbox (กลองเครื่องมือ) หรือได
รเวอรเครื่องพิมพ (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ
HP) (Mac OS) หรือ ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
จัดวางตลับหมึกพิมพ

• การทําตลับหมึกพิมพหลนหรือทําใหไดรับการกระแทกอาจทําใหเกิดหัวฉีด
ที่หายไปชั่วคราวในตลับหมึกพิมพ เพ่ือแกปญหานี้ ปลอยตลับหมึกพิมพทิ้ง
ไวในอุปกรณเปนเวลา 2 ถึง 24 ช่ัวโมง
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• ใชตลับหมึกพิมพที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีท่ีสุด ใชตลับหมึก
พิมพสีดําของ HP ในการพิมพเอกสารขอความและใชตลับหมึกพิมพภาพ
ถายของ HP หรือตลับหมึกพิมพภาพถายขาวดําในการพิมพภาพถายสีหรือ
ขาวดํา

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพท่ีซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที ่อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ
กระดาษอาจจะมีความชื้นหรือหยาบเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพเปน
ไปตามขอกําหนดของ HP และลองพิมพใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ เลือกวัสดุพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพทีป่อนเขาไปในอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใชงานไดกับประเภทของวัสดุพิมพที่ทานปอน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดราย
ละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเลือกถาดในไดรเวอรการพิมพที่มวีัสดุพิมพที่
ทานตองการใช

ตรวจสอบลูกกลิ้งในอุปกรณ
ลูกกลิ้งในอุปกรณอาจสกปรก เปนเหตุใหมเีสนหรือรอยเปอนปรากฏบนงาน
พิมพของทาน ปดอุปกรณ, ถอดแบตเตอรี่ออก, ปลดสายไฟ, ทําความสะอาดลูก
กลิ้งขับกระดาษออกในอุปกรณดวยผาไมมีขนชุบน้ําพอหมาดๆ แลวจึงลองพิมพ
อีกครั้ง

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา ทานควรใชสายเคเบิล USB ทีม่คีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลาน้ี
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ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
การพิมพไฟลขนาดใหญโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย Bluetooth ในบางครั้ง
อาจทําใหงานพิมพลมเหลว ลองพิมพไฟลที่เล็กลง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
หากเกิดการขัดจังหวะขึ้นในระหวางการพิมพงาน อุปกรณอาจจะไมรับรูขอมูล
ของงานพิมพสวนที่เหลือ

ยกเลิกงานพิมพและรอจนกวาอุปกรณจะกลับคืนสูสถานะพรอมใชงาน หาก
อุปกรณไมกลับสูสถานะพรอมใชงาน ใหยกเลิกงานพิมพทั้งหมดและรออีกครั้ง
เมื่อ อุปกรณพรอมที่จะใชงานแลว จึงสั่งงานพิมพอีกครั้ง หากมขีอความปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอรใหลองอีกครั้ง ใหคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
หากอุปกรณและคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสาย USB ปญหาอาจจะเกิดข้ึนเนื่อง
จากการเชื่อมตอสายเคเบิลมีสัญญาณต่ํา
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเช่ือมตอสายเคเบิลทั้งสองดานยึดแนนแลว หากปญหา
ยังคงมอียู ใหปดอุปกรณ ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลออกจากอุปกรณ เปดเครื่อง
โดยไมตองเชื่อมตอสายเคเบิล และลบงานที่คางอยูออกจากที่เก็บพักการพิมพ
เมื่อไฟสัญญาณเปด/ปดสวางและไมกะพริบ ใหตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

ตรวจสอบไฟลเอกสาร
ไฟลเอกสารอาจจะเกิดความเสียหาย หากทานสามารถพิมพเอกสารอื่นๆไดจาก
แอปพลิเคชันเดียวกัน ใหลองพิมพงานจากไฟลสําเนาสํารองของเอกสารของ
ทาน ถามี

ตรวจสอบแบบตัวอักษรของโทรศัพทเคลื่อนที่
อาจมกีลองปรากฏขึ้นเมื่อลองพิมพแบบตัวอักษรของเอเชียจากโทรศัพทเคลื่อนที่
บนอุปกรณที่ซื้อมาจากภายนอกเอเชีย แบบตัวอักษรของเอเชียสําหรับโทรศัพท
เคลื่อนที่ระบบ Bluetooth สนับสนุนโดยรุนที่ซื้อในเอเชีย
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หมึกเปรอะเปอน

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• เมื่อทานพิมพเอกสารซึ่งตองใชหมึกพิมพจํานวนมาก ใหปลอยเอกสารทิ้งไว

สักครูเพ่ือใหหมึกพิมพแหงกอนที่จะหยิบเอกสารที่พิมพออกมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเปนการพิมพลงบนแผนใส จากไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือก
คุณภาพงานพิมพ Best (ดีทีสุ่ด) และเพ่ิมระยะเวลารอใหหมึกแหงดวย
และลดความเขมของหมึกดวยการใชการกําหนดปริมาณหมึกภายใต
คุณสมบัติข้ันสูง (Windows) หรือ Ink features (คุณสมบัติหมึก) (Mac
OS) อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาการลดความเขมหมึกอาจจะทําใหเอกสาร
ที่พิมพมีสีซีดจางได

• เอกสารสีที่มีสีเขมขนและผสมกัน สามารถทําใหเกิดรอยยนหรือการเปรอะ
เปอนได เมื่อสั่งพิมพโดยใชคุณภาพการพิมพ Best (ดทีีสุ่ด) ใหลองใช
โหมดการพิมพอื่น เชน Normal (ปกต)ิ เพ่ือลดปริมาณหมึกพิมพ หรือใช
กระดาษ HP Premium ซึ่งออกแบบมาสําหรับการพิมพเอกสารท่ีมสีีสันสด
ใส หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปล่ียนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบขนาดและประเภทของวัสดพุิมพ
• อยาใหอุปกรณพิมพวัสดุพิมพท่ีเล็กกวางานพิมพ หากทานกําลังพิมพแบบไร

ขอบ ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพที่มีขนาดถูกตอง หากทานกําลังใช
วัสดุพิมพที่มีขนาดไมถูกตอง อาจมรีอยหมึกเลอะปรากฏที่ดานลางของหนา
ตอๆ ไป

• วัสดุพิมพบางประเภทจะดูดซับหมึกไดไมดีนัก สําหรับวัสดุพิมพดังกลาวนี้
หมึกพิมพจะแหงชามากและจะเกิดการเปรอะเปอนบนงานพิมพ หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เลือกวัสดุพิมพ

ตรวจสอบชุดตรวจซอมหมึก
ถอดชุดตรวจซอมหมึกออกแลวตรวจสอบวาเต็มแลวหรือไม หากยังไมเต็มใหติด
ต้ังกลับเขาไปใหม หากเต็มแลว ใหเปลี่ยนใหม หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการถอดและการเปลี่ยนชุดตรวจซอมหมึก โปรดดูที่ เปลี่ยนชุดตรวจซอม
หมึก
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หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาเขาท่ีจนมีเสียงคลิกที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพที่ซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่ อุปกรณใชส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ เลือกวัสดุพิมพ

งานพิมพมสีซีีดจางหรือไมสดใส

ตรวจสอบโหมดการพิมพ
โหมดการพิมพแบบ ราง หรือ เร็ว ในไดรเวอรเครื่องพิมพ จะชวยใหทานพิมพ
งานไดในอัตราที่เร็วข้ึน ซึ่งดีสําหรับการพิมพแบบราง เพ่ือใหไดผลลัพธที่มี
คุณภาพดีข้ึน ใหเลือกโหมดการพิมพแบบ Normal (ปกต)ิ หรือ Best (ดีที่
สุด) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทของกระดาษ
เมื่อทําการพิมพลงบนแผนใสหรือวัสดุพิมพพิเศษอ่ืนๆ ใหเลือกประเภทของวัสดุ
พิมพใหตรงกับไดรเวอรการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
พิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Windows)
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ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคเขาท่ี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพท่ีซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที ่อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

สทีีพ่ิมพออกมาเปนสดีําและสขีาว

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสี

เทา) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้ง
คานี้ โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสี

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีอยางถูกตอง
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคเขาท่ี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพท่ีซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที ่อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP
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พิมพผิดสี

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคานี้ โปรด
ดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคเขาที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่เปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพที่ซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่ อุปกรณใชส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

งานพิมพแสดงการซึมของสี

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคเขาที่ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่เปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพที่ซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่ อุปกรณใชส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP
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ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เลือกวัสดุพิมพ

สไีมอยูในแนวทีถู่กตอง

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองติดต้ังและทํางานอยางถูก

ตอง อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หมึกในตลับหมึกพิมพอาจจะหมด
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่วางเปลา ลองถอดและติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคเขาท่ี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

• เมื่อใดก็ตามที่ทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ทานควรจัดวางตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได หากงานพิมพของทาน
มลีักษณะเปนเม็ดๆ, มจีุดกระจัดกระจาย, ขอบเปนหยัก หรือหมึกซึมไปยังสี
อื่น ทานสามารถปรับใหมไดโดยผาน Toolbox (กลองเครื่องมือ) หรือได
รเวอรเครื่องพิมพ (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ
HP) (Mac OS) หรือ ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซแีละปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
จัดวางตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพท่ีซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที ่อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

ตรวจสอบตําแหนงการวางภาพกราฟก
ใชคุณสมบัติการปรับขนาดภาพหรือตัวอยางกอนพิมพของซอฟตแวรของทาน
เพ่ือตรวจสอบชองวางในการวางภาพกราฟกบนหนากระดาษ

เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบโหมดการพิมพ
ลองใชโหมด Best (ดีทีสุ่ด) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ
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ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทํา

ความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• เมื่อใดก็ตามท่ีทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ทานควรจัดวางตลับหมึกพิมพ

เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได หากงานพิมพของทาน
มีลักษณะเปนเม็ดๆ, มจีุดกระจัดกระจาย, ขอบเปนหยัก หรือหมึกซึมไปยังสี
อื่น ทานสามารถปรับใหมไดโดยผาน Toolbox (กลองเครื่องมือ) หรือได
รเวอรเครื่องพิมพ (Windows), HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ
HP) (Mac OS) หรือ ซอฟตแวร Toolbox (กลองเครื่องมือ) สําหรับ
PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาลมโอเอส) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
จัดวางตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพไมปะปนกัน การเติมหมึกใหมและใช
หมึกที่ใชแทนกันไมไดอาจรบกวนระบบการพิมพที่ซับซอนและสงผลใหได
คุณภาพการพิมพลดลงและทําความเสียหายใหแกอุปกรณหรือตลับหมึก
พิมพ HP ไมรับประกันหรือสนับสนุนตลับหมึกพิมพแบบเติมใหม หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดดูที่ อุปกรณใชส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริมของ HP

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ เอา
กระดาษทีติ่ดขัดในอุปกรณออก

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ไมสนับสนุนวัสดุพิมพสําหรับอุปกรณ
• ไมดึงวัสดุพิมพ
• วัสดุพิมพออกมาไมถูกตอง
• กระดาษบิดเบี้ยว
• ดึงกระดาษหลายแผน

ไมสนับสนุนวัสดพุิมพสําหรับอุปกรณ
ใชวัสดุพิมพที่รองการการทํางานสําหรับอุปกรณและถาดปอนกระดาษที่กําลังใช
งานเทานั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนด
รายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน
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ไมดึงวัสดพุิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพถูกปอนลงในถาด หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่ทานกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม

• ตรวจสอบใหแนใจวาดึงที่รองกระดาษในถาดปอนกระดาษออกมาจนสุด
หากอุปกรณของทานเปนรุนที่มีท่ีรองกระดาษ

วัสดพุิมพออกมาไมถูกตอง
นําวัสดุพิมพที่เกินออกจากบริเวณกระดาษออก หากวัสดุพิมพที่พิมพแลวซอน
กันอยูภายนอกชองกระดาษออก อาจปดกั้นวัสดุพิมพที่ออกจากอุปกรณ

กระดาษบิดเบี้ยว
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาดอยูในแนวเดียวกับตัวปรับ

แนวกระดาษ
• ปอนวัสดุพิมพเขาไปในอุปกรณเมื่ออุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น
• ตรวจสอบใหแนใจวาดึงที่รองกระดาษในถาดปอนกระดาษออกมาจนสุด

หากอุปกรณของทานเปนรุนที่มีท่ีรองกระดาษ

ดึงกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่ทานกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
• ใชวัสดุพิมพของ HP เพ่ือการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี

ที่สุด
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปน้ี ไมสามารถใหความชวยเหลือทานได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังฮารดแวร
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร
• ปญหาการติดต้ังการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งฮารดแวร

ตรวจสอบอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไ ดด ึงเทปปดผนึกและแกะบรรจภุัณฑทั้งหมดออกจาก

ดานนอกและขางในอุปกรณแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมีกระดาษปอนอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีไฟสวางขึ้นหรือกะพริบ ยกเวนไฟ Power (เปด/

ปด) ซึ่งควรจะสวางขึ้น หากไฟอื่นนอกจากไฟ Power (เปด/ปด) สวางขึ้น
หรือกะพริบ จะมคีวามผิดพลาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
อางอิงไฟทีแ่ผงควบคุม

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณสามารถพิมพหนาวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เองได

ตรวจสอบการเชื่อมตอฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟหรือสายเคเบิลที่ทานกําลังใชงานอยูในสภาพท่ี

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดถูกเช่ือมตอเขากับทั้งอุปกรณและเตารับท่ี

สามารถใชงานไดแนนดีแลว

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• เมื่อใดก็ตามท่ีทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม อุปกรณจะจัดตําแหนงตลับหมึก

พิมพโดยอัตโนมัติ หากการจัดตําแหนงลมเหลว ตรวจสอบใหแนใจวามีการ
ติดต้ังตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง แลวเริ่มการจัดตําแหนงตลับหมึกพิมพ
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ จัดวางตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาทั้งสลักและฝาครอบทั้งหมดปดอยางถูกตอง
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ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งซอฟตแวร

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของทานใชระบบปฏิบัติการที่ไดรับการ

สนับสนุน
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบัติตรงตามความตองการขั้นตํ่า

ของระบบ
• ในตัวจัดการอุปกรณของ Windows ใหตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปดการ

ใชงานไดรเวอร USB ไว
• หากทานกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows และคอมพิวเตอรไม

สามารถตรวจพบอุปกรณได ใหรันยูทิลิต้ียกเลิกการติดต้ัง (util\ccc
\uninstall.bat ในซดีีเร่ิมตนการใชงาน) เพ่ือดําเนินการยกเลิกการติดต้ัง
ไดรเวอรอุปกรณท้ังหมด รีสตารทคอมพิวเตอรและติดต้ังไดรเวอรอุปกรณ
อีกครั้ง

ตรวจสอบขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการติดตั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซดีีเริ่มตนการใชงานที่มีซอฟตแวรการติดต้ังที่ถูก

ตองสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน
• กอนติดต้ังซอฟตแวร ตรวจสอบใหแนใจวาปดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีรอมที่ทานระบุได ให

ตรวจสอบใหแนใจวาทานระบุตัวอักษรประจําไดรฟอยางถูกตอง
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาซีดีเริ่มตนการใชงานในไดรฟซีดีรอมได ให

ตรวจหาจุดที่ชํารุดบกพรองของซดีีเริ่มตนการใชงาน ทานสามารถดาวน
โหลดไดรเวอรอุปกรณไดจากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

หมายเหตุ หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเปดโปรแกรมการติดต้ังอีกครั้ง

ปญหาการติดตั้งการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 หรือ Bluetooth
หากทานมปีญหาในการพิมพโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย 802.11 หรือ
Bluetooth ลองปฏิบัติตามตําแนะนําตอไปนี้ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการกําหนดคาการตั้งคาแบบไรสาย โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย
802.11 และ การเช่ือมตอแบบไรสาย Bluetooth
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หมายเหตุ ในการทําใหการสื่อสารแบบไรสาย 802.11 ใชงานได ทานจะ
ตองทําการติดต้ังแบบไรสายใหสมบูรณโดยเปดทํางานโปรแกรมตัวติดต้ังใน
แผนซดีีเริ่มตนการใชงาน ทานสามารถตั้งคาการต้ังคาการส่ือสารแบบไรสาย
ไดจาก Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) (Windows) หากทานเช่ือมตอโดยใช
สายเคเบิล USB แตทานไมสามารถพิมพโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
802.11 ไดจนกวาทานจะเปดทํางานตัวติดต้ังและติดต้ังอุปกรณสําหรับการ
สื่อสารแบบไรสาย

ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ัวไปตอไปน้ีและใชขอมูลในสวนตอไปนี้ในการแกไขปญหา
การเชื่อมตอแบบไรสาย

Windows
1. ตรวจสอบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย
2. ตรวจสอบการตั้งคาแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ตรวจ

สอบการต้ังคาแบบไรสาย
3. กําหนดไอพีแอดเดรสหรับอุปกรณดวยตนเองในแถบ Ports (พอรต) ของ

คุณสมบัติของอุปกรณ
4. PING อุปกรณ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบการสื่อสาร

เครือขาย

Mac OS
1. ตรวจสอบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย
2. ลบและเพิ่มอุปกรณใหมใน Print Center (ศูนยการพิมพ) (Mac OS)
3. PING อุปกรณ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบการสื่อสาร

เครือขาย

ตรวจสอบอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาใสอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายอยางถูก

ตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดต้ังอุปกรณเสริม USB แบบไร
สาย 802.11 หรือ Bluetooth

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายกอน
หรือหลังจาก และไมใชในระหวางการทํางานเตรียมการอุปกรณ
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• หากไฟบนอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายไมสวางขึ้น ใหดําเนิน
การดังตอไปน้ี:
◦ ถอดอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายออก
◦ ปดอุปกรณ รอสองสามวินาทีแลวปดใหมอีกคร้ัง
◦ ใสอุปกรณเสริมเขาไปใหมเมื่ออุปกรณอยูในสถานะ Ready (พรอม)

หากไมมีการตอบสนอง ใหทําซ้ํากระบวนการนี้สองสามครั้ง หากยังคง
ไมมีการตอบสนอง ใหติดตอ HP หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
การสนับสนุนและการรับประกัน

• ในการดูวาอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายกําลังทํางานอยูหรือไม
ลองพิมพโดยใชอุปกรณแบบไรสายอื่น หากยังคงไมสามารถพิมพได
อุปกรณเสริมของเครื่องพิมพแบบไรสายนี้อาจทํางานบกพรอง หากจําเปน
ใหเปล่ียนอุปกรณเสริม

ตรวจสอบการตั้งคาแบบไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชโปรไฟลแบบไรสายทางดานหลังของอุปกรณอยู

ในโปรไฟลแบบไรสายที่ถูกตองกับที่ทานกําลังใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจ
วาทานกําลังใชโปรไฟลที่ไดรับการกําหนดคาระหวางการติดต้ัง หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11

• หากทานไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณไดหลังจากการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จ
สมบูรณและถอดสายเคเบิล USB แลวการตั้งคาแบบไรสายหนึ่งขอหรือ
มากกวาตอไปน้ีอาจไมถูกตอง:
◦ ช่ือเครือขาย (SSID)
◦ โหมดการสื่อสาร (โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ)
◦ ชองสัญญาณ (เฉพาะเครือขายเฉพาะกิจ)
◦ การตั้งคาความปลอดภัย (เชน Authentication Type (ประเภทการ

พิสูจนตัวตน) และ Encryption (การเขารหัส))
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดคาการต้ังคาแบบไรสาย
โปรดดูที่ การเช่ือมตอแบบไรสาย 802.11 และ การเช่ือมตอแบบไรสาย
Bluetooth

• ในการกําหนดคาการต้ังคา Bluetooth หรือตรวจดูสถานะของอุปกรณ
(เชนระดับหมึก) โดยใช Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) ทานตอง
เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสายเคเบิล USB

ตรวจสอบการสื่อสารเครือขาย

PING เปนโปรแกรมพื้นฐานที่สงชุดขอมูลผานเครือขายหรืออินเตอรเน็ตไปยัง
อุปกรณเฉพาะเพื่อสรางการตอบสนองจากอุปกรณนั้น อุปกรณอื่นจะตอบสนอง
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กับใบตอบรับที่ไดรับชุดขอมูล PING จะยืนยันวาอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย
หรืออินเตอรเน็ตมอียูและเชื่อมตอไวหรือไม

การ PING อุปกรณ
1. การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ
2. ใชไอพีแอดเดรสบนหนาการกําหนดคาเพื่อ PING อุปกรณเพ่ือยืนยันการ

สื่อสารเครือขาย ในตัวอยางนี้ ไอพีแอดเดรสคือ 169.254.110.107
a. เปดหนาตาง MS-DOS command prompt (Windows) หรือ

Terminal (Mac OS)
b. ที่ command prompt ใหพิมพไอพีแอดเดรสของอุปกรณ แลวกด

Enter (ตัวอยางเชน: ping 169.254.110.107)
หากคําสั่งสําเร็จ ยูทิลิต้ี PING จะคืนคาที่คลายคลึงกับขอความตอไปน้ีกลับมา
ขอมูลที่แนนอนท่ีคืนคากลับมาจะแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการของทาน
หากไมพิจารณาระบบปฏิบัติการ ผลลัพธจะแสดงไอพีแอดเดรสของอุปกรณ,
เวลาไปและกลับของชุดขอมูลเปนมิลลิวินาที, ชุดขอมูลจํานวนมากที่ถูกสงและ
รับ และจํานวนและรอยละของชุดขอมูลที่สูญเสียไป

ตัวอยาง
Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data:

Reply from 169.254.110.107: bytes=32
time&lt;10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107: bytes=32
time&lt;10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107: bytes=32
time&lt;10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107: bytes=32
time&lt;10ms TTL=128

หากคําสั่งไมสําเร็จ ยทูิลิต้ี PING จะคืนคาที่คลายคลึงกับขอความตอไปนี้กลับมา

ตัวอยาง
Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.
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Request timed out.

ตรวจสอบสัญญาณแบบไรสาย

การสื่อสารแบบไรสายอาจถูกแทรกแซงหรือใชไมได หากมสีัญญาณรบกวน,
ปญหาดานระยะทางหรือความเขมของสัญญาณ หรือหากอุปกรณไมพรอมดวย
สาเหตุบางประการ

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในระยะทําการของอุปกรณสงสัญญาณ
802.11 หรือ Bluetooth การพิมพแบบ 802.11 สามารถสั่งพิมพแบบไร
สายไดไกลถึง 100 เมตร (300 ฟุต) การพิมพแบบ Bluetooth สามารถสั่ง
พิมพแบบไรสายไดไกลถึง 10 เมตร (30 ฟุต)

• หากเอกสารไมพิมพ อาจมีการรบกวนสัญญาณ หากขอความปรากฏบน
คอมพิวเตอรอธิบายวามปีญหาเกี่ยวกับสัญญาณ ใหยกเลิกงานพิมพแลวจึง
สงจากคอมพิวเตอรใหม

นํากระดาษทีต่ิดออก
บางครั้งวัสดุพิมพอาจจะติดขัดในระหวางการพิมพ ลองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป
นี้กอนที่ทานจะพยายามเอกวัสดุพิมพที่ติดขัดออก

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เลือกวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน พับ หรือ
ชํารุด

• ตรวจสอบใหแนใจวามีการปอนวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษอยางถูก
ตองและไมเต็มจนเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่ปอนวัสดุ
พิมพ

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เอากระดาษทีติ่ดขัดในอุปกรณออก
• คําแนะนําเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาวัสดุพิมพติดขัด

เอากระดาษทีต่ิดขัดในอุปกรณออก

การเอากระดาษทีต่ิดขัดออก
1. ปดการทํางานของอุปกรณ
2. ถอดปลั๊กอุปกรณออกจากแหลงจายไฟฟา
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3. นําวัสดุพิมพที่ไมไดติดขัดออกจากถาดปอนกระดาษและชองกระดาษออก

หมายเหตุ อยาวางมือของทานภายในถาดปอนกระดาษ ใชคีมหนีบแทน
และระมัดระวังไมใหขูดภายในของอุปกรณ

4. หาตําแหนงวัสดุพิมพที่ติดขัด
5. หากมองเห็นวัสดุพิมพจากชองกระดาษออก คอยๆ ดึงวัสดุพิมพออกจาก

ชอง หากมองไมเห็นวัสดุพิมพ เปดฝาครอบดานหนาและนําวัสดุพิมพที่ติด
ขัดออก

หมายเหตุ นําวัสดุพิมพที่ติดขัดออกชาๆ และสม่ําเสมอเพื่อปองกันวัสดุ
พิมพฉีกขาด

6. หากตลับหมึกพิมพกีดขวางกระดาษที่ติดขัด ใหคอยๆ ดันไปอีกดานหนึ่ง
แลวนําวัสดุพิมพออก
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7. หากมองไมเห็นวัสดุพิมพที่ติดขัดในพ้ืนที่พิมพที่อยูภายในอุปกรณ นําสวนที่
มองเห็นในถาดปอนกระดาษออก

8. หลังจากนํากระดาษที่ติดขัดออกแลว ใหปดฝาครอบดานหนา เปดอุปกรณ
แลวกด  (ปุม Resume (ทําตอ)) เพ่ือพิมพตอ
อุปกรณจะพิมพหนาถัดไปตอ ทานจะตองสงหนาเอกสารที่ติดขัดไปยัง
อุปกรณใหม

คําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาวัสดพุิมพติดขัด
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมวีัสดุใดกีดขวางทางผานของกระดาษ
• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน
• ปอนกระดาษอยางถูกตอง เมื่ออุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยู หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ
• อยาใชวัสดุพิมพท่ีงอหรือพับ
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดเสมอ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ เลือกวัสดุพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพจัดวางตรงแนวกับดานขวาของถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาปรับตัวปรับแนววัสดุพิมพใหพอดีกับวัสดุพิมพ แตอยา

ทําใหยนหรืองอ
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6 การอางอิงไฟทีแ่ผงควบคุม
ไฟที่แผงควบคุมจะบงบอกสถานะและเปนประโยชนสําหรับการวินิจฉัยปญหา
การพิมพ สวนนี้มีขอมูลเกี่ยวกับไฟ, ความหมายของสัญญาณไฟ และวิธีการ
ปฏิบัติเมื่อจําเปน

การแปลความหมายไฟทีแ่ผงควบคุม

1  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) – ยกเลิกงานพิมพปจจุบัน เวลาที่ใชในการยกเลิกงานจะข้ึนอยูกับขนาดของ
งานท่ีพิมพ กดปุมน้ีเพียงคร้ังเดียวเพ่ือยกเลิกงานพิมพท่ีรอพิมพอยู

2  (ปุม Resume (ทําตอ)) – ทํางานพิมพท่ีกําลังรออยูหรือหลังจากการขัดจังหวะการทํางานช่ัวคราว
ตอ (เชน เม่ือปอนวัสดุพิมพเพิ่มเขาในเคร่ืองพิมพ)

3 ไฟ Resume (ทําตอ) – สวางข้ึนเปนสีอําพันเมื่อมีงานพิมพรออยู และกะพริบหรือสวางข้ึนเพ่ือแสดง
สถานะรีเลยหรือความตองการใหผูใชดําเนินการบางอยาง

4 ไฟแสดงการชารจแบตเตอรี ่– สวางข้ึนเปนสีเขียวเม่ือกําลังชารจแบตเตอร่ี

5 ไฟตลับหมึกพิมพดานซาย – กะพริบเม่ือไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพดานซายหรือมีการทํางานผิดปกติ จะ
สวางคางเม่ือหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด

6 ไฟตลับหมึกพิมพดานขวา – กะพริบเม่ือไมไดติดต้ังตลับหมึกพิมพดานขวาหรือมีการทํางานผิดปกติ จะ
สวางคางเม่ือหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด

7  (ปุม Power (เปด/ปด) – เปดหรือปดเคร่ืองพิมพ

8 ไฟ Power (เปด/ปด) – สวางเปนสีเขียวเม่ือเปดเคร่ืองพิมพโดยใชอะแดปเตอร AC หรือแบตเตอร่ีท่ีมี
ประจุ 41-100% เมื่อใชไฟฟาจากเแบตเตอรี่ จะสวางเปนสีอําพันเม่ือแบตเตอร่ีมีประจุ 10-40% และจะ
สวางเปนสีแดงเม่ือแบตเตอร่ีมีประจุตํ่ากวา 10% กะพริบระหวางทําการพิมพ

การอางอิงไฟท่ีแผงควบคุม 129



หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ใหเขาไปที่เว็บไซตของ HP (www.hp.com/
support) เพ่ือหาขอมูลการแกไขปญหาลาสุด หรือการปรับปรุงและการ  อัพเด
ตผลิตภัณฑ

คําอธิบายไฟ/รูปแบบของไฟ การอธิบายและการปฏิบัตทิี่
แนะนํา

ไฟ Power (เปด/ปด) เปนสีเขียว หากใชไฟฟากระแสสลับ:
เคร่ืองพิมพถูกเปดและอยูใน
สถานะพรอมทํางาน

หากใชไฟฟาจากแบตเตอร่ี:
แบตเตอร่ีมีประจุไฟฟา
41-100% และเคร่ืองพิมพ
ถูกเปดและอยูในสถานะ
พรอมทํางาน

ไมตองดําเนินการใดๆ

ไฟ Power (เปด/ปด) เปนสีอําพัน แบตเตอร่ีมีประจุไฟฟา
10-40% และเคร่ืองพิมพถูก
เปดและอยูในสถานะพรอม
ทํางาน

เสียบอะแดปเตอรไฟฟาเพ่ือ
เร่ิมชารจแบตเตอร่ีใหม
โปรดดูท่ี ติดต้ังและใช
แบตเตอร่ี

ไฟ Power (เปด/ปด) เปนสีเแดง แบตเตอร่ีมีประจุไฟฟานอย
กวา 10% และเคร่ืองพิมพ
ถูกเปดและอยูในสถานะ
พรอมทํางาน

เสียบอะแดปเตอรไฟฟาเพ่ือ
เร่ิมชารจแบตเตอร่ีใหม
โปรดดูท่ี ติดต้ังและใช
แบตเตอร่ี

ไฟแสดงการชารจแบตเตอร่ีเปนสีเขียว กําลังชารจแบตเตอร่ี

ไมตองดําเนินการใดๆ

ไฟแสดงการชารจแบตเตอร่ีเปนสีแดง แบตเตอร่ีบกพรอง

เปล่ียนแบตเตอร่ี โปรดดูท่ี
อุปกรณใชสิ้นเปลืองและ
อุปกรณเสริมของ HP

ไฟ Power (เปด/ปด) กะพริบ เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ

ไมตองดําเนินการใดๆ

บท 6
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คําอธิบายไฟ/รูปแบบของไฟ การอธิบายและการปฏิบัตทิี่
แนะนํา

ไฟ Power (เปด/ปด), Resume (ทําตอ), ไฟตลับหมึกพิมพซายและขวาสวางข้ึน
สลับกัน

เคร่ืองพิมพกําลังเปดเคร่ือง
อยู

ไมตองดําเนินการใดๆ

ไฟ Power (เปด/ปด) เปนสีเขียวและไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ เคร่ืองพิมพถูกระงับการพิมพ
ช่ัวคราว เพ่ือรอใหวัสดุพิมพ
แหง, กระดาษหมด หรือการ
ดําเนินการพิมพ Digital
Print Order Format
(DPOF)
หากกระดาษหมด ให
ปอนกระดาษ กด  (ปุม
Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ

ไฟตลับหมึกพิมพดานซายกะพริบ ตองตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
สามสี

ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมแลว
ลองพิมพ หากยังคงพบความ
ผิดพลาด ใหเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ โปรดดูท่ี การทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพดวยตน
เอง

ไฟตลับหมึกพิมพดานขวากะพริบ ตองตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ดานขวา

ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมแลว
ลองพิมพ หากยังคงพบความ
ผิดพลาด ใหเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ โปรดดูท่ี การทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพดวยตน
เอง

ไฟตลับหมึกพิมพดานขวาและซายกะพริบ ตองตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
สามสีและดานขวา

ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมแลว
ลองพิมพ หากยังคงพบความ
ผิดพลาด ใหเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ โปรดดูท่ี การทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพดวยตน
เอง

ไฟ Power (เปด/ปด) ดับ, ไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ วัสดุพิมพติดขัดหรือมอเตอร
ปอนกระดาษชะงัก

นําวัสดุพิมพท่ีติดขัดออก
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี นํากระดาษที่ติด
ออก หลังจากนํากระดาษที่
ติดขัดออก ใหกด  (ปุม

(ทําตอ)
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คําอธิบายไฟ/รูปแบบของไฟ การอธิบายและการปฏิบัตทิี่
แนะนํา

Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ
หากไมมีกระดาษติดขัด ให
กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) หากใชไมไดผล ลองปด
เคร่ืองพิมพแลวเปดใหมอีก
คร้ัง และสงงานพิมพไปใหม

ไฟ Power (เปด/ปด) กะพริบ, ไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ วัสดุพิมพติดขัดหรือแคร
ชะงัก

นําวัสดุพิมพที่ติดขัดออก
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี นํากระดาษท่ีติด
ออก หลังจากนํากระดาษที่
ติดขัดออก ใหกด  (ปุม
Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ
หากไมมีกระดาษติดขัด ให
กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) หากใชไมไดผล ลองปด
เคร่ืองพิมพแลวเปดใหมอีก
คร้ัง และสงงานพิมพไปใหม
อุปกรณท่ีไมสนับสนุน
USB หรือฮับเช่ือมตอกับ
อุปกรณ

นําอุปกรณ USB หรือฮับ
ออก หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับอุปกรณท่ีสนับ
สนุน โปรดดูท่ี ขอกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับการด
หนวยความจํา

ไฟ Power (เปด/ปด) กะพริบ, Resume (ทําตอ) กะพริบ, ไฟตลับหมึกพิมพซาย
และขวาสวางข้ึน

วัสดุพิมพติดขัดหรือมอเตอร
ปอนกระดาษชะงัก

นําวัสดุพิมพที่ติดขัดออก
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี นํากระดาษท่ีติด
ออก หลังจากนํากระดาษที่
ติดขัดออก ใหกด  (ปุม
Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ
หากไมมีกระดาษติดขัด ให
กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) หากใชไมไดผล ลองปด
เคร่ืองพิมพแลวเปดใหมอีก
คร้ัง และสงงานพิมพไปใหม

Resume (ทําตอ) กะพริบ, ไฟตลับหมึกพิมพซายและขวาสวางข้ึน วัสดุพิมพติดขัดหรือมอเตอร
ปอนกระดาษชะงัก

นําวัสดุพิมพที่ติดขัดออก
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม

บท 6

(ทําตอ)
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คําอธิบายไฟ/รูปแบบของไฟ การอธิบายและการปฏิบัตทิี่
แนะนํา

โปรดดูท่ี นํากระดาษที่ติด
ออก หลังจากนํากระดาษที่
ติดขัดออก ใหกด  (ปุม
Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ
หากไมมีกระดาษติดขัด ให
กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) หากใชไมไดผล ลองปด
เคร่ืองพิมพแลวเปดใหมอีก
คร้ัง และสงงานพิมพไปใหม

ไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ ไฟตลับหมึกพิมพซายและขวาสวางสลับกัน วัสดุพิมพติดขัดหรือมอเตอร
สวิตชชะงัก

นําวัสดุพิมพท่ีติดขัดออก
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี นํากระดาษที่ติด
ออก หลังจากนํากระดาษที่
ติดขัดออก ใหกด  (ปุม
Resume (ทําตอ)) เพ่ือ
พิมพตอ
หากไมมีกระดาษติดขัด ให
กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) หากใชไมไดผล ลองปด
เคร่ืองพิมพแลวเปดใหมอีก
คร้ัง และสงงานพิมพไปใหม

ไฟ Power (เปด/ปด) สวางข้ึน, ไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ, ไฟตลับหมึกพิมพ
ดานขวาสวางข้ึนสองคร้ังจนกวาจะปด

ชุดตรวจซอมหมึกเกือบเต็ม

• หากทานมีชุดตรวจ
ซอมหมึกอันใหม ให
ติดต้ังทันทีโดยปฏิบัติ
คําแนะนําท่ีใหมาดวย
กัน

• มิฉะน้ัน โปรดเยี่ยม
ชม: www.hp.com/
support หรือติดตอ
Customer
Support เพื่อรับ
อุปกรณสําหรับเปล่ียน
โปรดดูท่ี การสนับ
สนุนและการ
รับประกัน
ในระหวางน้ัน ทาน
สามารถกด  (ปุม
Resume (ทําตอ) )
เพ่ือพิมพตอ แต
สถานะความผิดพลาด
ของไฟจะยังคงอยูจน
กวาจะทําการเปลี่ยน
ชุดตรวจซอมหมึก เม่ือ
ชุดตรวจซอมหมึกเต็ม
เคร่ืองพิมพจะหยุด
พิมพ

(ทําตอ)
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คําอธิบายไฟ/รูปแบบของไฟ การอธิบายและการปฏิบัตทิี่
แนะนํา

ไฟ Power (เปด/ปด) สวางข้ึน, ไฟ Resume (ทําตอ) กะพริบ, ไฟตลับหมึกพิมพ
ดานขวาสวางข้ึนสองคร้ังจนกวาจะปด

ชุดตรวจซอมหมึกเต็ม

• หากทานมีชุดตรวจ
ซอมหมึกอันใหม ให
ติดต้ังทันทีโดยปฏิบัติ
คําแนะนําท่ีใหมาดวย

• มิฉะน้ัน โปรดเยี่ยม
ชม: www.hp.com/
support หรือติดตอ
Customer
Support เพ่ือรับ
อุปกรณสําหรับเปล่ียน
ในระหวางน้ัน ทาน
สามารถถอดตลับหมึก
พิมพสีดําออกและ
พิมพโดยใชตลับหมึก
พิมพสามสีอยางเดียว
ได สีที่ไดและความเร็ว
ในการพิมพอาจไดรับ
ผลกระทบ โปรดดูท่ี
พิมพดวยตลับหมึก
พิมพตลับเดียว

ไฟ Power (เปด/ปด), Resume (ทําตอ), ไฟตลับหมึกพิมพซายและขวากะพริบ เคร่ืองพิมพบกพรอง

กด  (ปุม Resume (ทํา
ตอ)) เพ่ือพิมพรหัสขอผิด
พลาด

กด  (ปุม Power (เปด/
ปด)) เพ่ือรีเซตเคร่ืองพิมพ

บท 6

(ทําตอ)
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A อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
ของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP สําหรับ
อุปกรณน้ี ขอมูลน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดูขอมูลท่ีอัพเดตลาสุดในเว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) นอกจากนี้ ทานสามารถสั่งซื้อผานทางเว็บไซตไดดวย
• สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน
• อุปกรณเสริม
• อุปกรณใชสิ้นเปลือง

สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน
นอกจากที่เว็บไซตของ HP ทานยังสามารถสั่งซื้อวัสดุพิมพโดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี:
• กลองเครื่องมือ (Windows): จากแถบ Estimated Ink Level (ระดับหมึก

พิมพโดยประมาณ) ใหคลิกท่ี Shop Online (รานคาแบบออนไลน)
• ยทิูลติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิก Supplies Status (สถานะอุปกรณใช

สิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) คลิกเมนูดรอปดาวน Shop for HP Supplies (รานสําหรับอุปกรณใช
สิ้นเปลือง HP) จากนั้นเลือก Online (ออนไลน)

อุปกรณเสริม

อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพไรสาย HP bt500 ที่มีเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth

Q6273A

HP 802.11 b/g Wireless Printer Adapter Q6274A

แบตเตอร่ี HP Lithium-Ion CB8263A

ท่ียึดระหวางเดินทางสําหรับตลับหมึกพิมพสีดํา/สี CB006A

อะแดปเตอรไฟอัตโนมัติ 12 V C8257A

อะแดปเตอรไฟ AC แบบบางพิเศษของ HP C92792A

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีของ HP CB011A

ชุดแบตเตอร่ีและเคร่ืองชารจของ HP CB012A

สายเคเบิล USB (2 ม.) C6518A
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อุปกรณใชสิ้นเปลือง
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ตลับหมึกพิมพ
• วัสดพิุมพ HP

ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพท่ีมีจําหนายในแตละประเทศ/พื้นท่ีจะแตกตางกันไป ตลับหมึกพิมพอาจมี
ขนาดตางๆ กัน หากตองการดูรายการตลับหมึกพิมพท่ีอุปกรณสนับสนุน ใหพิมพหนา
วินิจฉัยการทดสอบดวยตัวเองและอานขอมูลในสวนของสถานะตลับหมึกพิมพ
ทานสามารถคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพในตําแหนงตอไปน้ี:
• ท่ีหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเอง (โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูลของ

อุปกรณ)
• บนฉลากของตลับหมึกพิมพท่ีทานกําลังจะเปลี่ยน
• Windows: จาก Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากทานมีการสื่อสารแบบสองทาง

ใหคลิกแถบ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เลื่อนเพื่อแสดง
ปุม Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) จากนั้นจึงคลิกท่ี
Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ)

• Mac OS: จาก HP Printer Utility (ยทิูลติีเ้ครื่องพิมพ HP) คลิกท่ี Supply
Info (ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support
(ขอมูลและการสนับสนุน) จากนั้น คลิกท่ี Retail Supplies Information
(ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบขายปลีก)

หมายเหตุ หมึกจากตลับหมึกพิมพถูกใชในกระบวนการพิมพดวยวิธีตางๆ มาก
มาย รวมทั้งกระบวนการทํางานเตรียมการอุปกรณ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมให
อุปกรณและตลับหมึกพิมพสําหรับการพิมพ และในการบริการตลับหมึกพิมพ ซึ่ง
เปนการรักษาหัวฉีดใหสะอาดและหมึกไหลอยางราบรื่น นอกจากนี้ ยังมีหมึกท่ีติด
คางบางสวนในตลับหมึกพิมพหลังจากที่ใชไปแลว หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูท่ี www.hp.com/go/inkusage

วัสดพุิมพ HP
หากตองการสั่งซ้ือวัสดุพิมพ เชน HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP
Premium Paper ใหไปท่ี www.hp.com
เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน แลวเลือก Buy (ซื้อ) หรือ Shopping (ชอปปง)
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B การสนับสนุนและการรับประกัน
ขอมูลใน การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาท่ัวไป หาก
อุปกรณของทานไมทํางานอยางถูกตอง และคําแนะนําท่ีมีอยูไมสามารถแกไขปญหา
ของทานได ใหลองใชบริการของฝายสนับสนุนเพ่ือขอความชวยเหลือ ดังน้ี
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
• การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
• การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
• การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
• การบรรจอุุปกรณ
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ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
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การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เม่ือขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน
แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการ
สนับสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณใชส้ินเปลือง
การสั่งซื้อ และตัวเลือกอื่นๆ เชน:
• การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
• ติดตอกับเจาหนาท่ีดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพื่อหาการอัพเดตซอฟตแวร
ทานยังสามารถขอการสนับสนุนจาก Toolbox (กลองเครื่องมือ) (Windows) ไดดวย
Toolbox (กลองเครื่องมือ) มีวิธีแกปญหาแบบทีละขั้นตอนท่ีงายสําหรับปญหาการพิมพ
ธรรมดา หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี กลองเครื่องมือ (Windows)
ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
พ้ืนท่ี และภาษา

การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
ในชวงระยะเวลารับประกัน ทานสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคาของ HP
ได
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กอนท่ีทานจะโทรศัพทติดตอเรา
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
• ตัวเลือกการรับประกันเพ่ิมเติม
• HP Quick Exchange Service (ญี่ปุน)

กอนทีท่านจะโทรศัพทติดตอเรา
โปรดเขาสูเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหาและการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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เพ่ือใหตัวแทนศูนยดูแลลูกคาสามารถใหความชวยเหลือแกทานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หากทานตองการโทรศัพทติดตอ HP โปรดเตรียมขอมูลตอไปน้ี
1. พิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจหนาขอมูลของอุปกรณ หากอุปกรณไมพิมพงาน ให
เตรียมขอมูลตอไปน้ี:
• รุนของอุปกรณ
• หมายเลขรุนและหมายเลขเครื่อง (ตรวจสอบไดจากดานหลังของอุปกรณ)

2. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่ทานกําลังใชงาน เชน Windows XP
3. หากอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครือขาย
4. จดบันทึกวิธีเชื่อมตอระหวางอุปกรณกับระบบของทาน เชน ผานทาง USB หรือ

การเชื่อมตอเครือขาย
5. ดูหมายเลขรุนของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ (หากตองการดูหมายเลขรุนของไดรเวอร

เคร่ืองพิมพ ใหเปดการตั้งคาเครื่องพิมพ หรือกลองโตตอบแสดงคุณสมบัติ และคลิ
กท่ีแถบ About (เกี่ยวกับ))

6. หากทานพบเกี่ยวกับการพิมพจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหน่ึง ใหจดบันทึก
แอปพลิเคชันและหมายเลขรุนไว

ขั้นตอนการสนับสนุน

หากทานประสบปญหา ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP Printer (เครื่องพิมพ HP)
2. เยี่ยมชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอ
ไปน้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Printer (เครื่องพิมพ HP)
• HP Printer (เครื่องพิมพ HP) ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้อง

ตนสําหรับปญหาทั่วๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมให

บริการเมื่อทานลงทะเบียน HP Printer (เคร่ืองพิมพ HP)
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพทd
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
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• การติดตอทางโทรศัพท  
• หลังระยะเวลา การใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพทd
การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหน่ึงปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก
และละตินอเมริกา (รวมทั้งเม็กซิโก) หากตองการทราบถึงระยะเวลาการสนับสนุนทาง
โทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ใหไปท่ี www.hp.com/support. มี
การคิดคาธรรมเนียมการโทรศัพทตามมาตรฐาน่ิ  

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
ในหลายๆ พ้ืนท่ี HP ไดเสนอการใหบริการของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมคิดคา
โทรศัพท หากอยูในชวงระยะเวลารับประกัน อยางไรก็ตาม เมื่อโทรติดตอไปยังหมาย
เลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนบางหมายเลขตามรายการดานลาง ทานอาจตองเสียคา
โทรศัพท
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดท่ีู
www.hp.com/support.
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การติดตอทางโทรศัพท  
ติดตอฝายสนับสนุนของ HP เมื่อคุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและ HP Printer
(เครื่องพิมพ HP). เตรียมขอมูลดังตอไปน้ี
• หมายเลขรุน (อยูท่ีฉลากดานหนาของ HP Printer (เคร่ืองพิมพ HP))
• หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของ HP Printer (เครื่องพิมพ HP))
• ขอความที่ปรากฏเมื่อเกิดกรณีน้ัน ี   
• ตอบคําถามเหลาน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีแลวหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดขึ้นอีกไดหรือไม 
◦ คุณไดเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ี

เกิดเหตุการณน้ีหรือไม   
◦ มีเหตุการณอื่นๆ เกิดขึ้นกอนหนาสถานการณน้ีหรือไม (เชน ฝนฟาคะนอง

HP Printer (เครื่องพิมพ HP) ถูกยายออก และอ่ืนๆ)

หลังระยะเวลา การใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท HP ยังใหความชวยเหลือไดโดย
เสียคาใชจายเพิ่มเติม     ความชวยเหลืออาจมีใหทางเว็บไซตฝายสนับสนุนออนไลนของ
HP: www.hp.com/support. ติดตอผูจัดจําหนายของ HP หรือโทรไปยังหมายเลข
สนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือศึกษาตัวเลือกการสนับสนุน
อื่นๆ ู

ตัวเลือกการรับประกันเพิ่มเติม
แผนการบริการเพิ่มเติมมีใหสําหรับ HP Printer (เคร่ืองพิมพ HP) โดยมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีและภาษาของทาน แลว
สํารวจพื้นท่ีการใหบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับแผนการใหบริการเพิ่ม
เติม
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HP Quick Exchange Service (ญี่ปุน)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู การบรรจุ
อุปกรณ

การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
หากหลังจากที่ติดตอ HP Customer Support (ฝายใหความชวยเหลือลูกคาของ
HP) หรือกลับไปยังรานคาท่ีซ้ือแลว ทานจะไดรับการรองขอใหสงอุปกรณเขารับ
บริการ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดนําสิ่งตอไปน้ีออกจากเครื่องกอนท่ีจะสงอุปกรณ
คืน:
• ตลับหมึกพิมพ
• สายไฟ, สายเคเบิล USB, การดหนวยความจํา, อุปกรณแบบไรสายเคเบิล USB

และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณ
• กระดาษที่ปอนเขาในถาดปอนกระดาษ
• เอกสารตนฉบับท่ีทานอาจวางไวในอุปกรณ
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ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการจัดสง
กอนท่ีทานจะสงคืนอุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดนําตลับหมึกพิมพของทานออก
แลว

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน

การถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
1. ในขณะท่ีเปดเครื่องอุปกรณไว เปดฝาครอบทางดานหนา รอใหแครหยุดอยูเคลื่อน

ท่ี ซึ่งจะใชเวลาเพียงสองสามวินาที

ขอควรระวัง เพียงแคถอดหรือติดต้ังตลับหมึกพิมพเมื่อแครตลับหมึกพิมพ
หยุดเคลื่อนท่ี

2. ยกสลักตลับหมึกพิมพใหเปดออกแลวคอยๆ ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองใส

3. ใสตลับหมึกพิมพในถุงท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพไปพรอมกับอุปกรณ มิฉะน้ัน HP customer support (ฝายใหความ
ชวยเหลือลูกคาของ HP) จะติดตอตัวแทนขายเพื่อใหคําแนะนําแกทาน

การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง 145



4. ปดฝาครอบดานหนาและรอสองสามนาทีเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเล่ือนกลับไปยัง
ตําแหนงเดิม (ทางดานซาย)

5. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือปดอุปกรณ

การบรรจอุุปกรณ
หลังจากท่ีทานไดจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสงเสร็จสิ้นแลว โปรดปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปน้ี

การบรรจอุุปกรณ
1. หากเปนไปได ใหบรรจุอุปกรณสําหรับการจัดสงมอบโดยใชบรรจุภัณฑเดิมหรือ

บรรจุภัณฑท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีบรรจุภัณฑเดิม โปรดใชบรรจุภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ความเสียหาย
เน่ืองจากการจัดสง ซึ่งเกิดจากการใชบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสมและ/หรือการขนสง
ท่ีไมเหมาะสมจะไมอยูภายใตเงื่อนไขของการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซ้ือเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางชวง

เวลาทําการ

ภาคผนวก B

146 การสนับสนุนและการรับประกัน



C ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพและการจัดการวัสดุ
พิมพ โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
• ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
• คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
• ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
• ความละเอียดในการพิมพ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
• ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง (ระดับเสียงรบกวนตอ ISO 7779)
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง)
• อุปกรณ: 340.2 x 163.8 x 80.5 มม. (13.4 x 6.45 x 3.15 น้ิว)
• อุปกรณพรอมแบตเตอรี:่ 340.2 x 184.8 x 80.5 มม. (13.4 x 7.28 x 3.15

น้ิว)

น้ําหนักของอุปกรณ (ไมรวมอุปกรณใชสิ้นเปลืองในการพิมพ)
• อุปกรณ: 2.0 กก. (4.2 ปอนด)
• อุปกรณพรอมแบตเตอรี:่ 2.1 กก. (4.63 ปอนด)
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คุณสมบัตแิละความสามารถของผลิตภัณฑ

คุณสมบัติ ความจุ

การเช่ือมตอ • พอรตอุปกรณ USB: Hi-Speed USB 2.0
• PictBridge/USB 1.1 Full Speed Host Port
• การด Secure Digital (SD)
• หรือการดมัลติมีเดีย (MMC)
• Bluetooth 2.0 Enhanced Data Rate (เพ่ิม

อัตราการสงขอมูล) ใชแทนกันไดกับรุน 1.0 (ผาน
พอรตอุปกรณ USB)
สนับสนุนโปรไฟล Bluetooth: HCRP, BPP,
BIP, OPP, SDP

• 802.11 b/g (ผานพอรต USB)

วิธีการพิมพ การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนกําหนดปริมาณหมึก

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพสองอัน (สีดํา, สามสี, สีเทา และพิมพภาพ
ถาย)

ปริมาณท่ีได เยี่ยมชม www.hp.com/pageyield/ เพ่ือหาขอมูลเก่ียว
กับปริมาณการพิมพที่ตลับหมึกพิมพสามารถใหไดโดย
ประมาณ

ภาษาที่ใชกับอุปกรณ HP PCL 3 enhanced

การสนับสนุนแบบอักษร แบบอักษร 13 แบบติดต้ังในตัวสําหรับการจัดตําแหนง
ภาพถาย

แบบอักษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

แบบอักษรสําหรับการพิมพผาน Bluetooth* แบบอักษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic
แบบอักษรเอเชีย**: ภาษาจีนไตหวัน, ภาษาจีนแผนดิน
ใหญ, ภาษาญี่ปุน, ภาษาเกาหลี
*แบบอักษรเหลาน้ียังใชสําหรับการพิมพจากโทรศัพท
เคล่ือนท่ีดวย

**รวมอยูในรุนสําหรับบางประเทศ/พ้ืนท่ี

รอบการทํางาน สูงถึง 500 หนาตอเดือน

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
หนวยประมวลผลของอุปกรณ
192MHz ARM9463ES
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หนวยความจําของอุปกรณ
• RAM ติดต้ังในตัว 32 MB
• MROM ติดต้ังในตัว 8 MB + Flash ROM ติดตั้งในตัว 2 MB

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ หากตองการขอมูลท่ีทันสมัยท่ีสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน
และความตองการของระบบ โปรดเยี่ยมชม http://www.hp.com/support/

การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัตกิาร
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64 (Professional และ

Home Editions), Windows Vista

หมายเหตุ สําหรับ Windows 2000 มีไดรเวอรเครื่องพิมพและ Toolbox
(กลองเครื่องมือ) ใหเทาน้ัน

• Mac OS X (v10.3.9 และสูงกวา, v10.4.6 และสูงกวา)
• Linux

ขอกําหนดขั้นต่ํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium II

หรือ Celeron, RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 150 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,
RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 300 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows XP x64: โปรเซสเซอร AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel
Xeon พรอมการสนับสนุน Intel EM64T หรือโปรเซสเซอร Intel Pentium 4
พรอมการสนับสนุน Intel EM64T, 128 MB RAM, พื้นท่ีวางในฮารดดิสก
270 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows Vista: โปรเซสเซอร 800 Mhz 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64),
512 MB RAM, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก 730 MB
Microsoft Internet Explorer 7.0

• Mac OS X (v10.3.9 และสูงกวา, v10.4.6 และสูงกวา) 400 MHz Power
PC G3 (v10.3.9 และสูงกวา, v10.4.6 และสูงกวา) หรือ 1.83 GHz Intel
Core Duo (v10.4.6 และสูงกวา), หนวยความจํา 256 MB, พ้ืนท่ีวางใน
ฮารดดิสก 200 MB
QuickTime 5.0 หรือท่ีใหมกวา

• Adobe Acrobat Reader 5.0 หรือท่ีใหมกวา
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ขอกําหนดที่แนะนํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium III

หรือท่ีสูงกวา, 200 MB RAM, พ้ืนท่ีวางใน้ื   ฮารดดิสก 150 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา,

RAM 256 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 350 MB
• Windows XP x64: โปรเซสเซอร AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel

Xeon พรอมการสนับสนุน Intel EM64T หรือโปรเซสเซอร Intel Pentium 4
พรอมการสนับสนุน Intel EM64T, 256 MB RAM, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก
340 MB

• Windows Vista: โปรเซสเซอร 1 GHz 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64), 1
GB RAM, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก 790 MB

• Mac OS X (v10.3.9 และสูงกวา, v10.4.6 และสูงกวา) 400 MHz Power
PC G4 (v10.3.9 และสูงกวา, v10.4.6 และสูงกวา) หรือ 1.83 GHz Intel
Core Duo (v10.4.6 และสูงกวา), หนวยความจํา 256 MB, พ้ืนท่ีวางใน
ฮารดดิสก 500 MB

ความละเอียดในการพิมพ
ขาวดํา
สูงถึง 1200 จุดตอน้ิว เมื่อใชหมึกสีดํา

สี
HP เพ่ิมคุณภาพของภาพโดยการใชหมึก Vivera (สูงถึง 4800 x 1200 จุดตอน้ิว ซึ่ง
เหมาะกับกระดาษภาพถาย HP Premium Plus ท่ีพิมพดวยความละเอียด 1200 x
1200 จุดตอน้ิว)

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อุณหภูมิขณะทํางาน:
ความชื้นสัมพัทธท่ีแนะนํา: 25 ถึง 75% โดยไมมีการควบแนน
◦ สภาพการทํางานที่แนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
◦ สูงสุด: 0° ถึง 55° C (32° ถึง 131° F)
◦ การชารจแบตเตอรี่: 2.5° ถึง 40° C (36.5° ถึง 104° F)
◦ การคายประจุไฟฟาแบตเตอรี่/การใชงาน: 0° ถึง 40° C (32° ถึง 104° F)

สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความชื้นสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนท่ีอุณหภูมิ 65°
C (150° F)
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ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟอเนกประสงค, ภายนอก (หมายเลขชิ้นสวน HP C9279A)

การใชไฟ
แรงดันไฟฟาอินพุท: 100 ถึง 240 VAC (± 10%), 50 ถึง 60 Hz (± 3Hz)
แรงดันไฟฟาเอาทพุท: 18.5 Vdc, 3500 mA

การใชไฟ
34.03 วัตต

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง (ระดับเสียงรบกวนตอ ISO
7779)

ความดันเสียง (ณ บริเวณขางเครื่อง)
LpAm 47 (dBA)

กําลังเสียง
LwAd 6.1 (BA)

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
• ขนาดสูงสุดของไฟลแตละไฟลท่ีแนะนํา: สูงสุด 12 เมกกะพิกเซล, สูงสุด 8 MB
• ขนาดสูงสุดของการดหนวยความจําท่ีแนะนํา: 2 GB (ในสภาพท่ีใชงานไดดีเทา

น้ัน)

หมายเหตุ หากการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีแนะนําไว อาจ
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณชากวาท่ีคาดหมายไว

ประเภทของการดหนวยความจําที่สนับสนุน
• Secure Digital
• หรือการดมัลติมีเดีย (MMC)
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D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศ FCC
• ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับอื่นๆ
• ประกาศเกี่ยวกับการตรงตามขอบังคับ

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ สิ่งแวด
ลอม HP ไดพยายามอยางตอเน่ืองท่ีจะปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑตางๆ
เพ่ือลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมในสํานักงานและในชุมชนที่ดําเนินการผลิต ขน
สง และใชงานอุปกรณใหเหลือนอยท่ีสุด นอกจากนี้ HP ยังไดพัฒนากระบวนการเพื่อ
ลดผลกระทบทางลบของการทิ้งอุปกรณเม่ือหมดอายุการใชงานแลวดวย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ HP โปรดดูท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
• การลดและการกําจัด
• ความสิ้นเปลืองพลังงาน
• ประกาศของ Energy Star®
• เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ
• การรีไซเคิล
• การท้ิงอุปกรณท่ีไมใชงานแลวโดยผูใชระดับครัวเรือนในสหภาพยุโรป

การลดและการกําจัด
การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดานของเครื่องพิมพน้ี (การพิมพสองดาน) และความสามารถใน
การพิมพแบบ N-up (ซึ่งชวยใหสามารถพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว)
สามารถลดการใชกระดาษและความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติลง หากทานตอง
การขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชคุณสมบัติเหลาน้ี โปรดดูท่ีคูมือน้ี
การใชหมึก
โหมดการพิมพฉบับรางของผลิตภัณฑน้ีจะใชหมึกนอยกวา ซึ่งสามารถยืดอายกุารใช
งานของตลับหมึกพิมพได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู Help (วิธีใช)
แบบออนไลนของไดรเวอรพิมพ
สารเคมท่ีีทําลายชั้นโอโซน
สารเคมีท่ีทําลายชั้นโอโซน ตัวอยางเชน คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ไดถูกเลิกใช
ในกระบวนการผลิตของ HP แลว
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ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ผลิตภัณฑน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติโดยไมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑ และไดรับการออก
แบบใหลดการใชพลังงานรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับการใชพลังงานไฟฟาอาจพบไดในเอกสารที่พิมพท่ีมาพรอมกับ
HP Printer (เคร่ืองพิมพ HP)

ประกาศของ Energy Star®
ผลิตภัณฑน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติโดยไมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑ และไดรับการออก
แบบใหลดการใชพลังงานรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ
ผลิตภัณฑน้ีไดมาตรฐานตาม ENERGY STAR ® ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการกอตั้ง
ข้ึนเพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑในสํานักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายบริการท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S.
EPA ในฐานะที่ HP เปนพันธมิตรของ ENERGY STAR เราไดกําหนดใหผลิตภัณฑ
น้ีตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR สําหรับประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยี่ยมชมที  เว็บไซ
ต
www.energystar.gov

เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ
HP ท่ี: www.hp.com/go/msds

การรไีซเคิล
การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหมไดถูกรวมเขาไปในอุปกรณน้ี:
• จํานวนวัสดุท่ีใชจะถูกลดใหเหลือนอยท่ีสุด โดยท่ียังคงแนใจไดในความเชื่อถือได

และประสิทธิภาพในการทํางานอยางถูกตอง
• วัสดุตางชนิดกันถูกออกแบบใหแยกจากกันไดงาย
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• ตัวยึดและการเชื่อมตออ่ืนๆ สามารถติดต้ัง เขาถึง และถอดออกไดงายโดยใชเครื่อง
มือท่ัวไป

• ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญสูงถูกออกแบบใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถ
ถอดแยกชิ้นสวนและซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ

• การบรรจหีุบหอผลิตภัณฑ
• พลาสติก
• ผลิตภัณฑและอุปกรณใชสิ้นเปลืองของ HP

การบรรจหีุบหอผลิตภัณฑ
วัสดุท่ีใชในการผลิตบรรจุภัณฑของอุปกรณน้ีผานการคัดสรรเพื่อใหการปกปองสูงสุด
โดยใชตนทุนต่ําสุดเทาท่ีเปนไปได และพยายามลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเอื้อตอ
การนํากลับมาใชใหมดวย การออกแบบอุปกรณใหมีความคงทนจะชวยลดการใชวัสดุท่ี
ใชในการผลิตบรรจุภัณฑและอัตราเสี่ยงตอความเสียหาย

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อส้ินสุดอายุการใชงานของเครื่อง
พิมพน้ีแลว

ผลิตภัณฑและอุปกรณใชสิ้นเปลืองของ HP
โครงการ Planet Partners ของ HP™ เปนบริการเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม ซึ่ง
เสนอวิธีงายๆ ในการนําอุปกรณคอมพิวเตอรยี่หอใดก็ไดหรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
HP กลับมาใชใหม กระบวนการที่ล้ําสมัยของ HP จะชวยใหแนใจวาอุปกรณหรือ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองในการพิมพของ HP ท่ีทานไมใชแลวจะถูกนํากลับมาใชใหมดวย
วิธีการท่ีประหยัดทรัพยากร
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/recycle

ภาคผนวก D
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การทิ้งอุปกรณทีไ่มใชงานแลวโดยผูใชระดับครัวเรือนในสหภาพยุโรป
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ประกาศ FCC

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับอื่นๆ
• ประกาศสําหรับผูใชในเกาหลี
• ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญี่ปุน
• ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ
• ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
• ประกาศ RoHS (สําหรับประเทศจีนเทาน้ัน)
• ประกาศเกี่ยวกับไฟ LED
• หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ

ภาคผนวก D
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ประกาศสําหรับผูใชในเกาหลี

ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญี่ปุน

ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ

ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
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ประกาศ RoHS (สําหรับประเทศจีนเทานั้น)

ตารางสารพิษและสารอันตราย

ประกาศเกี่ยวกับไฟ LED

หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลข
รุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับของ
ผลิตภัณฑของทานคือ SNPRC-0705 ไมควรสับสนระหวางหมายเลขของขอบังคับกับ
ช่ือผลิตภัณฑ (HP Officejet H470, HP Officejet H470B, HP Officejet
H470wbt เปนตน) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CB260A, CB027A, CB028A เปน
ตน)

ภาคผนวก D
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ประกาศเกี่ยวกับการตรงตามขอบังคับ
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รุน 140

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
การตั้งคา 32
การรับประกัน 138
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วัสดุพิมพท่ีควรหลีก
เลี่ยง 26

ติดตั้ง
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(Windows) 54

แถบ Services (บริการ),
กลองเคร่ืองมือ
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ปญหาเกี่ยวกับการ
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วัสดุพิมพ 31
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โปรไฟลแบบไรสาย
โปรไฟลแบบไรสาย 90
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ผูดูแล

การตั้งคา 52
แผงควบคุม

ตําแหนง 12
ภาพประกอบ 129
ไฟ, การทําความเขา
ใจ 129

แผนใส 27
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ฝายสนับสนุนทาง
โทรศัพท 140

ฝายสนับสนุนลูกคา
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Support 57
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 139

อิเล็กทรอนิกส 139
ฝายสนับสนุนลูกคาทาง
โทรศัพท 139
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พอรต, ขอกําหนดราย
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ภาพถายดิจิตอล 40
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สองดาน 34
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การพิมพจาก 44
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การพิมพจาก 48
ไฟที่แผงควบคุม

การทําความเขาใจ 129
ภาพประกอบ 129
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ภาพกราฟก
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ท่ัว 115
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การพิมพ 40
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งานพิมพ 50
ยูทิลิตี้การตั้งคาเคร่ืองพิมพ
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ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ HP
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การเปด 55
แผง 56
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รอบการทํางาน 148
ระบบปฏิบัติการที่สนับ
สนุน 149

ระยะหางจากขอบกระดาษ
การตั้งคา, ขอกําหนดราย
ละเอียด 30

ระยะเวลาการใหการสนับ
สนุนทางโทรศัพท
ระยะเวลาสําหรับการ
สนับสนุน 141

ว
วัสดุพิมพ

HP, ส่ังซื้อ 136
การพิมพสองดาน 34
การพิมพแบบไรขอบ
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การเลือก 25
ขนาดที่สนับสนุน 28
ขอกําหนดรายละเอียด
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นํากระดาษที่ติดออก
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ประเภทและน้ําหนักที่
สนับสนุน 30

ปอน 31
พิมพลงบนวัสดุพิมพท่ี
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การปองกัน 128
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ขอกําหนดรายละเอียด
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ผิด 117
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หนาตอเดือน (รอบการทํา
งาน) 148

หนาวาง, การแกไขปญหา
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การติดตั้ง 17
การรับประกัน 138
ส่ังซื้อ 135

อุปกรณใชส้ินเปลือง
myPrintMileage 58
ส่ังซื้อออนไลน 135

เอกสารขอมูลความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 153

เอกสารประกอบ 9

ดัชนี

165



166



Podręcznik użytkownika© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support   


	สารบัญ
	เริ่มต้นใช้งาน
	ค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
	การเข้าใช้งาน
	รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
	มุมมองด้านหน้า
	มุมมองด้านหลังและด้านข้าง
	แผงควบคุม
	มุมมองด้านล่าง

	คำแนะนำในการเดินทาง

	ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
	ติดตั้งและใช้แบตเตอรี่
	ความปลอดภัยในการใช้งานแบตเตอรี่
	รู้จักกับแบตเตอรี่
	ชาร์จและใช้แบตเตอรี่

	ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม 802.11 และ Bluetooth
	ติดตั้งอุปกรณ์เสริม USB แบบไร้สาย 802.11 หรือ Bluetooth
	การพิมพ์แบบไร้สาย 802.11 และ Bluetooth
	เกี่ยวกับ 802.11
	เกี่ยวกับ Bluetooth



	การใช้งานอุปกรณ์
	เลือกวัสดุพิมพ์
	คำแนะนำในการเลือกและใช้วัสดุพิมพ์
	ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพ์ที่สนับสนุน
	รู้จักกับขนาดที่สนับสนุน
	รู้จักกับชนิดและน้ำหนักของวัสดุพิมพ์ที่สนับสนุน

	ตั้งค่าระยะห่างจากขอบกระดาษต่ำสุด

	ป้อนวัสดุพิมพ์
	เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์
	การแก้ไขการตั้งค่าจากโปรแกรมสำหรับงานพิมพ์ปัจจุบัน (Windows)
	การแก้ไขค่าปกติสำหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)
	การแก้ไขการตั้งค่า (Mac OS)

	การใช้ HP Solution Center (Windows)
	พิมพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สองด้าน)
	คำแนะนำสำหรับการพิมพ์งานบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
	การพิมพ์สองด้าน (Windows)
	การพิมพ์สองด้าน (Mac OS)้

	การพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์พิเศษและวัสดุพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง
	การพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์พิเศษและวัสดุพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง (Windows)
	การพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์พิเศษหรือวัสดุพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง (Mac OS)

	การพิมพ์แบบไม่มีขอบ
	การพิมพ์เอกสารแบบไร้ขอบ (Windows)
	การพิมพ์เอกสารแบบไร้ขอบ (Mac OS)

	พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
	พิมพ์ภาพถ่ายดิจิตอล
	การพิมพ์ด้วยหมึกหกสี
	คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย
	การพิมพ์จากกล้องที่ใช้ PictBridge ได้
	การถ่ายโอนภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน

	พิมพ์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
	การติดตั้ง Mobile Printing Application บนโทรศัพท์
	การพิมพ์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่

	พิมพ์จากอุปกรณ์พ็อกเก็ตพีซี
	การติดตั้ง HP Mobile Printing สำหรับพ็อกเก็ตพีซี
	การพิมพ์จากอุปกรณ์พ็อกเก็ตพีซี

	พิมพ์จากอุปกรณ์ปาล์มโอเอส
	การติดตั้ง Printboy
	การติดตั้งการ์ดแบบไร้สาย
	การพิมพ์โดยใช้แอปพลิเคชั่นปาล์มโอเอสมาตรฐาน
	การเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น (ตัวเลือก)
	การพิมพ์โดยใช้ Documents To Go


	ใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ
	พิมพ์จากการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ USB

	ยกเลิกงานพิมพ์

	การกำหนดค่าและการจัดการ
	การจัดการอุปกรณ์
	ตรวจดูอุปกรณ์
	การดูแลอุปกรณ์

	ใช้เครื่องมือจัดการอุปกรณ์
	กล่องเครื่องมือ (Windows)
	การเปิดกล่องเครื่องมือ
	แถบกล่องเครื่องมือ

	ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ HP (Mac OS)
	การเปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ HP
	แผงของยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ HP

	ยูทิลิตี้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครือข่าย (Mac OS)
	ซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือสำหรับ PDA (พ็อกเก็ตพีซีและปาล์มโอเอส)
	HP Instant Support
	ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
	การเข้าใช้งาน HP Instant Support

	myPrintMileage

	ทำความเข้าใจหน้าข้อมูลของอุปกรณ์
	พิมพ์หน้าข้อมูลของอุปกรณ์จากแผงควบคุม
	พิมพ์หน้าข้อมูลของอุปกรณ์จากซอฟต์แวร์

	การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Windows)
	การเชื่อมต่อโดยตรง
	การติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ (แนะนำ)
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์
	การใช้อุปกรณ์ร่วมกันบนเครือข่ายสำหรับใช้ร่วมกันเฉพาะที่


	การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Mac OS)
	การติดตั้งซอฟต์แวร์
	การใช้อุปกรณ์ร่วมกันบนเครือข่ายสำหรับใช้ร่วมกันเฉพาะที่

	ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง
	การเชื่อมต่อแบบไร้สาย 802.11
	เกี่ยวกับสวิตช์โปรไฟล์แบบไร้สาย
	เกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย 802.11
	ตั้งค่า 802.11 โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน
	การตั้งค่าโดยใช้โหมดเฉพาะกิจ และค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงานโดยใช้สายเคเบิล USB (Windows และ Mac OS)
	การตั้งค่าโดยใช้โหมดเฉพาะกิจและค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงานโดยไม่ใช้สายเคเบิล USB (Windows)
	การติดตั้งการเชื่อมต่อแบบคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์ (เฉพาะกิจ) โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงานโดย ...

	ติดตั้ง 802.11 บนเครือข่ายที่มีอยู่ (ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น)
	การติดตั้งเครือข่ายที่มีอยู่โดยใช้สายเคเบิล USB (Windows หรือ Mac OS)
	การติดตั้งบนเครือข่ายที่มีอยู่โดยใช้สายเคเบิล USB

	กำหนดค่าและใช้โปรไฟล์แบบไร้สาย 802.11
	การกำหนดค่าโปรไฟล์แบบไร้สาย 802.11 (Windows)
	การกำหนดค่าโปรไฟล์แบบไร้สาย 802.11 (Mac OS)

	ใช้สวิตช์โปรไฟล์แบบไร้สาย
	รีเซตโปรไฟล์แบบไร้สาย 802.11 ไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน
	กำหนดค่าเครื่องพิมพ์หลายเครื่องสำหรับ 802.11 (Windows)

	การเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth
	ติดตั้งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Bluetooth
	กำหนดค่าการตั้งค่าแบบไร้สาย Bluetooth
	ตัวเลือกการตั้งค่าแบบไร้สาย Bluetooth
	ที่อยู่อุปกรณ์ Bluetooth
	ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth
	รหัส PIN (Pass Key)
	รีเซตการเข้าใช้งานอุปกรณ์
	การรีเซตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน
	การปิด Bluetooth

	การตรวจพบ Bluetooth
	แบบตัวอักษร Bluetooth
	หน้าการกำหนดค่าแบบไร้สาย
	การเชื่อมต่อ
	โปรไฟล์แบบไร้สาย Bluetooth


	การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
	ทำงานกับตลับหมึกพิมพ์
	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
	จัดวางตลับหมึกพิมพ์
	พิมพ์ด้วยตลับหมึกพิมพ์ตลับเดียว
	ปรับเทียบมาตรฐานสี
	บำรุงรักษาอุปกรณ์
	ทำความสะอาดอุปกรณ์
	ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

	เก็บอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์
	เก็บตลับหมึกพิมพ์


	เปลี่ยนชุดตรวจซ่อมหมึก
	คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและแหล่งข้อมูล
	การแก้ไขปัญหาการพิมพ์
	อุปกรณ์จะปิดทันที
	ไฟที่อุปกรณ์ทุกดวงจะสว่างหรือกะพริบ
	อุปกรณ์ไม่มีการตอบสนอง (ไม่พิมพ์เอกสารใดๆ)
	อุปกรณ์ไม่ยอมรับตลับหมึกพิมพ์
	อุปกรณ์ใช้เวลานานในการพิมพ์งาน
	อุปกรณ์พิมพ์หน้าว่างหรือพิมพ์บางหน้า
	ข้อมูลบางอย่างหายไปหรือไม่ถูกต้อง
	การจัดวางข้อความหรือภาพกราฟิกไม่ถูกต้อง

	คุณภาพการพิมพ์ต่ำและงานพิมพ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
	คำแนะนำทั่วไป
	งานพิมพ์มีอักขระที่อ่านไม่ออก
	หมึกเปรอะเปื้อน
	หมึกพิมพ์กระจายตัวไม่ทั่วข้อความหรือภาพกราฟิก
	งานพิมพ์มีสีซีดจางหรือไม่สดใส
	สีที่พิมพ์ออกมาเป็นสีดำและสีขาว
	พิมพ์ผิดสี
	งานพิมพ์แสดงการซึมของสี
	สีไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง
	เส้นหรือจุดหายไปจากข้อความหรือภาพกราฟิก

	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ
	ไม่สนับสนุนวัสดุพิมพ์สำหรับอุปกรณ์
	ไม่ดึงวัสดุพิมพ์
	วัสดุพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง
	กระดาษบิดเบี้ยว
	ดึงกระดาษหลายแผ่น

	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
	ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งฮาร์ดแวร์
	ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
	ปัญหาการติดตั้งการสื่อสารแบบไร้สาย 802.11 หรือ Bluetooth
	ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย
	ตรวจสอบการตั้งค่าแบบไร้สาย
	ตรวจสอบการสื่อสารเครือข่าย
	ตรวจสอบสัญญาณแบบไร้สาย


	นำกระดาษที่ติดออก
	เอากระดาษที่ติดขัดในอุปกรณ์ออก
	คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาวัสดุพิมพ์ติดขัด


	การอ้างอิงไฟที่แผงควบคุม
	การแปลความหมายไฟที่แผงควบคุม

	อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของ HP
	สั่งซื้ออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองออนไลน์
	อุปกรณ์เสริม
	อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
	ตลับหมึกพิมพ์
	วัสดุพิมพ์ HP


	การสนับสนุนและการรับประกัน
	ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard
	การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์
	การขอการสนับสนุนทางโทรศัพท์จาก HP
	ก่อนที่ท่านจะโทรศัพท์ติดต่อเรา
	ขั้นตอนการสนับสนุน
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
	ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์d
	หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์
	การติดต่อทางโทรศัพท์่ิ
	หลังระยะเวลา่การให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

	ตัวเลือกการรับประกันเพิ่มเติม
	HP Quick Exchange Service (ญี่ปุ่น)

	การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดส่ง
	ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกก่อนการจัดส่ง

	การบรรจุอุปกรณ์

	ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์
	ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ
	คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ์
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ
	ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ
	ความละเอียดในการพิมพ์
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
	ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสียง (ระดับเสียงรบกวนต่อ ISO 7779)
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ
	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	การลดและการกำจัด
	ความสิ้นเปลืองพลังงาน
	ประกาศของ Energy Star®
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ
	การรีไซเคิล
	การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
	พลาสติก
	ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของ HP

	การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้วโดยผู้ใช้ระดับครัวเรือนในสหภาพยุโรป

	ประกาศ FCC
	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับอื่นๆ
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเกาหลี
	ประกาศว่าด้วยการตรงตาม VCCI (Class B) สำหรับผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น
	ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับสายไฟ
	ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน
	ประกาศ RoHS (สำหรับประเทศจีนเท่านั้น)
	ประกาศเกี่ยวกับไฟ LED
	หมายเลขรุ่นสำหรับข้อบังคับ

	ประกาศเกี่ยวกับการตรงตามข้อบังคับ

	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




