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1 ขอมลูพื้นฐานเกีย่วกับผลติภณัฑ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● สํารวจเครื่องพิมพ
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การเปรยีบเทียบผลติภณัฑ
เครือ่งพมิพ HP Color LaserJet CP2020 Series

● พิมพไดถึง 21 หนาตอนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter

● ถาดอเนกประสงคจุกระดาษได 50 แผน (ถาด 1) และถาดปอนกระดาษจุกระดาษได 250 แผน (ถาด 2)

● ถาดปอนกระดาษเสริม 250 แผน (ถาด 3) (อุปกรณมาตรฐานสําหรับเคร่ือง HP Color LaserJet CP2020x)

● พอรต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

● ระบบเครือขายในตัวเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย 10Base-T/100Base-TX (HP Color LaserJet CP2020n,
HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x)

● อุปกรณพิมพสองดานอัตโนมัต ิ(HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x)

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
การพมิพ ● พิมพไดถึง 21 หนาตอนาท ี(ppm) บนกระดาษขนาด Letter

● พิมพทีค่วามละเอียด 600 จุดตอนิ้ว (dpi)

● การตั้งคาแบบปรับเปล่ียนไดเพือ่เพิ่มคณุภาพการพมิพใหดยีิ่งขึ้น

● ตลับหมึกพิมพใชผงหมึก HP ColorSphere โปรดดขูอมูลเกีย่วกบัจํานวนหนาทีต่ลับหมึกพิมพสามารถ
พิมพไดที ่www.hp.com/go/pageyield จํานวนหนาทีพ่มิพไดจริงขึ้นอยูกบัการใชงานเฉพาะ

● มีการพิมพสองดานอัตโนมัต ิ(HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x
เทานัน้)

หนวยความจาํ ● หนวยความจํา Random access memory (RAM) 128 เมกะไบต (MB)

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุ ● Windows 2000

● Windows XP Home/Professional

● Windows Server 2003 (เฉพาะ 32 บิต)

● Windows Vista

● Mac OS X V10.28 และรุนที่สูงกวา

การจดัการกระดาษ ● ถาด 1 (ถาดอเนกประสงค) สามารถจุกระดาษไดถงึ 50 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาด 2 สามารถจุกระดาษไดสงูสุด 125 แผน

● ถาดเสริม 3 สามารถจุกระดาษไดถงึ 250 แผน

● ถาดกระดาษออกสามารถบรรจุวัสดุพมิพไดสูงสุด 125 แผน

คณุสมบตัขิองไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● ImageREt 3600 จะพมิพงานโดยใชความละเอียดแบบ 3600 dpi ซึ่งจะไดงานพมิพสําหรับธุรกิจทีเ่ปนขอ
ความและภาพกราฟกคุณภาพสงูในเวลารวดเร็ว

การเชือ่มตออนิเตอรเฟซ ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● ระบบเครือขายในตัวเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย 10Base-T/100Base-TX

คณุสมบตัดิานสิง่แวดลอม ● หากตองการทราบสถานะการไดรัับ ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี ้โปรดดูเอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑหรือขอกําหนด
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การพมิพแบบประหยดั ● การพิมพแบบ N-up (การพมิพมากกวาหนึ่งหนาในแผนเดียว)

● ไดรเวอรเคร่ืองพมิพมตีัวเลือกสําหรับพิมพสองดานดวยตนเอง

อปุกรณสิน้เปลอืง ● ใชตลับหมึกพมิพทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนใชกบัโปรแกรมอานหนาจอขอความได

● ตดิตัง้และใสตลับหมึกพมิพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว
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สาํรวจเครือ่งพมิพ

ภาพดานหนาและดานขาง

1 ถาดกระดาษออก (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 125 แผน)

2 ทีร่องรับกระดาษ Legal ออก

3 ฝาดานหนา (สามารถเขาถึงตลับหมึกพมิพได)

4 ถาด 1 (ถาดอเนกประสงค)

5 ถาด 2 (จุกระดาษมาตรฐานได 250 แผน และมีชองนาํกระดาษทีต่ิดออก)

6 ถาดเสริม 3 (บรรจุกระดาษมาตรฐานได 250 แผน)

7 สวิตชเปด/ปดเคร่ือง

8 แผงควบคมุ

9 ฝาปดชองใส DIMM (สําหรับการเพิม่หนวยความจําเพิม่เติม)

ภาพดานหลงั

1 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอรตเครือขาย (พอรตเครือขายในรุน HP Color LaserJet CP2020n, HP Color LaserJet CP2020dn
และ HP Color LaserJet CP2020x เทานัน้)
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2 จุดเชื่อมตอสายไฟ

3 ฝาปดดานหลัง (สําหรับนาํกระดาษทีต่ิดออก)

หมายเลขรุนและหมายเลขผลติภัณฑ

หมายเลขรุนและหมายเลขผลิตภัณฑจะอยูในปายแสดงขอมูลผลิตภัณฑที่ติดอยูดานในของชองเปดดานหนา

ในปายจะมีขอมูลเก่ียวกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิตและระดับรุน วันที่ผลิต รหัสผลิต และหมายเลขที่ผลิตของเคร่ืองพิมพ และมี
ขอมูลขนาดกําลังจายไฟและขอบังคับในการใชงานดวย

HEW
LETT-PACKARD

11311 CHINDEN BLVD.

BOISE, IDAHO  83714

USA

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two

conditions: (1) This device may not cause harmful

interference, and (2) This device must accept any

interference received, including interference that 

may cause undesirable operation.

This product conforms with CDRH

radiation performance standard 21

CFR chapter 1, sub-chapter J.

>PET<

SITE:BOI

Serial No. CNBB123456

Product of Japan

Produit du Japon

CNBR212347

CNBR212347
C
N
B
R
2
1
2
3
4
7

C
N
B
R
2
1
2
3
4
7 220- 240V ~AC

50/60 Hz, 2.5A (2,5A) 

Manufactured

January 3, 2007

Numero reglementaire du modele

Regulatory Model Number BOISB-0405-00

é
é

é

Product No. Q3948M
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2 แผงควบคมุ

● ภาพรวมแผงควบคมุ

● เมนูแผงควบคุม
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ภาพรวมแผงควบคมุ
เคร่ืองพิมพมีรายการตอไปน้ีบนแผงควบคุม

!

1 หนาจอแผงควบคมุ: หนาจอจะใหขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพมิพ ใชเมนบูนหนาจอเพือ่กําหนดการตัง้คาเคร่ืองพมิพ

2 ปุมยอนกลับ ( ): ใชปุมนีเ้พื่อดําเนินการตอไปนี้

● ออกจากเมนขูองแผงควบคุม

● เล่ือนยอนกลับไปที่เมนกูอนหนาในรายการเมนยูอย

● เล่ือนยอนกลับไปที่รายการเมนกูอนหนาในรายการเมนยูอย (โดยไมบนัทกึการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู)

3 ปุมลูกศรซาย ( ): ใชปุมนี้เพื่อเล่ือนดูเมนหูรือลดคาทีป่รากฏขึน้บนหนาจอ

4 ปุม OK: กดปุม OK เพือ่ดําเนนิการตอไปนี้

● เปดเมนูของแผงควบคุม

● เปดเมนูยอยที่แสดงในหนาจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แกไขขอผิดพลาดบางอยาง

● เร่ิมงานพมิพโดยตอบสนองพรอมตของแผงควบคมุ (ตวัอยางเชน เมื่อขอความ [OK] to print ([OK] เพื่อพมิพ) ปรากฏใน
หนาจอแผงควบค ุม

5 ปุมลูกศรขวา ( ): ใชปุมนีเ้พื่อเล่ือนดูเมนหูรือเพิม่คาที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

6 ปุมยกเลิกงานพิมพ (X): กดปุมนีเ้พื่อยกเลิกงานพิมพเมื่อไฟสัญญาณโปรดพจิารณากะพริบ หรือเพือ่ออกจากเมนูของแผงควบคุม

7 ไฟสัญญาณ พรอม (สีเขยีว): ไฟสัญญาณ พรอม จะสวางเมื่อเคร่ืองพรอมทีจ่ะพมิพงาน และจะกะพริบเมื่อเคร่ืองพมิพไดรับขอมูลพมิพ

8 ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา (สีอําพัน): ไฟสัญญาณ โปรดพจิารณา จะกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพตองการใหผูใชตรวจสอบ
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เมนูแผงควบคมุ

การใชเมนู

1. กด ตกลง เพ่ือเปดเมนู

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเล่ือนดรูายการตางๆ

3. กด ตกลง เพ่ือเลือกตวัเลือกที่ตองการ เคร่ืองหมายดอกจัน (*) จะปรากฏตดิกับคาที่เลือก

4. กดปุม ยอนกลับ ( ) เพ่ือเล่ือนกลับไปที่เมนูยอย

5. กดปุม X เพ่ือออกจากเมนูโดยไมบันทึกคาที่เปล่ียนแปลง

ตอไปน้ีเปนคําอธิบายตัวเลือกตางๆ ในเมนูหลักแตละเมนู:

● เมนู Reports (รายงาน) ในหนา 10

● เมน System setup (การตัง้คาระบบ) ู ในหนา 11

● เมนู Network config. (การกําหนดคาเครือขาย) ในหนา 14

● บริการเมนู ในหนา 13
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เมน ูReports (รายงาน)

ใชเมนู Reports (รายงาน) เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

รายการในเมนู คาํอธบิาย

Demo page (หนาตวัอยาง) พมิพหนาสีทีจ่ะแสดงคุณภาพของงานพิมพ

Menu structure (โครงสรางเมน)ู พมิพแผนผงัเคาโครงเมนูของแผงควบคมุ

Config report (รายงานการกาํหนดคา) พมิพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเครื่อง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชื่อมตอกบัเครือขาย

Supplies status (สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง) พมิพสถานะของตลับหมึกพิมพแตละตลับ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี ้

● จํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● เปอรเซน็ตอายกุารใชงานคงเหลือของตลับหมึกพมิพแตละสีโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวน

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

Network report (รายงานเครอืขาย) พมิพรายการการตัง้คาเครือขายทัง้หมดของเครื่อง

Usage page (หนาแสดงการใช) พมิพหนาที่แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนา HP postscript level 3 emulation,
หนาทีก่ระดาษตดิหรือดงึกระดาษผดิในเคร่ืองพิมพ, หนาสีเดยีว (ขาวดํา) หรือสี และรายงานจํานวน
หนา

PCL font list (รายการแบบอกัษร PCL) พมิพรายการแบบอักษร PCL ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

PS font list (รายการแบบอกัษร PS) พมิพรายการแบบอักษร PostScript (PS) ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

PCL6 font list (รายการแบบอกัษร PCL6) พมิพรายการแบบอักษร PCL6 ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

Color usage log (ลอ็กการใชสี) พมิพรายงานแสดงชื่อผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

Service page (หนาบริการ) พมิพรายงานบริการ

Diagnostics page (หนาวนิจิฉยั) พมิพหนาการปรับเทียบและวินจิฉัยสี
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เมน System setup (การตัง้คาระบบ) ู

ใชเมนูน้ีเพ่ือกําหนดการตัง้คาทั่วไปของเครื่องพิมพ เมนู System setup (การตัง้คาระบบ) มีหลายเมนูยอย ตารางตอไปน้ี
จะมีคําอธบิายเมนูยอยเหลาน้ี

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Language (ภาษา)   เลือกภาษาสําหรับขอความท่ีปรากฏบนหนาจอ
ของแผงควบคมุและรายงานเคร่ืองพมิพ

Paper setup (การตัง้คา
กระดาษ)

Def. paper size (ขนาด
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

Letter

A4

Legal

เลือกขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรือ
งานพมิพอ่ืนใดที่ไมไดระบุขนาด

 Def. paper type (ประเภท
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

ประเภทวัสดุพมิพทีใ่ชไดจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกประเภทวัสดุพมิพสําหรับการพมิพรายงาน
ภายในหรืองานพิมพอื่นใดทีไ่มไดระบุประเภท

 ถาด 1 Paper size (ขนาดกระดาษ)

Paper type (ประเภท
กระดาษ)

เลือกขนาดและประเภทเริ่มตนสําหรับถาด 1 จาก
รายการขนาดและประเภทที่มีอยู

 ถาด 2 Paper size (ขนาดกระดาษ)

Paper type (ประเภท
กระดาษ)

เลือกขนาดและประเภทเริ่มตนสําหรับถาด 2 จาก
รายการขนาดและประเภททีใ่ชได

 ถาด 3 Paper size (ขนาดกระดาษ)

Paper type (ประเภท
กระดาษ)

หากติดตั้งถาดเสริม 3 ใหเลือกขนาดและประเภท
เร่ิมตนสําหรับถาด 3 จากรายการขนาดและ
ประเภททีม่ีอยู

 Paper out action (ดาํเนนิ
การกระดาษหมด)

Wait forever (รอตลอดไป)

Override (แทนที)่

Cancel (ยกเลกิ)

เลือกวิธกีารทํางานของเครื่องพมิพเมื่องานพิมพ
นัน้ตองการใชขนาดหรือประเภทกระดาษทีไ่มมี
อยูหรือเมื่อไมมีกระดาษในถาดทีร่ะบุ

เลือก Wait forever (รอตลอดไป) เพื่อให
เคร่ืองพมิพรอจนกวาคณุจะใสกระดาษทีถ่กูตอง
และกด OK คานีเ้ปนคาเร่ิมตน

เลือก แทนที ่เพื่อพมิพบนขนาดและประเภท
ตางๆ หลังเวลารอท่ีกําหนดไว

เลือก Cancel (ยกเลกิ) เพื่อยกเลิกงานพมิพโดย
อัตโนมัตเิมื่อครบตามเวลาดีเลยที่ระบุ

หากคุณเลือก แทนที ่หรือ ยกเลกิ แผงควบคมุจะ
แสดงขอความใหคุณระบจํุานวนวินาททีีต่องการ
ใหเคร่ืองรอ กดปุม ลูกศรขวา ( ) เพือ่เพิม่เวลา
สูงสุด 3600 วินาท ีกดปุม ลูกศรซาย ( ) เพือ่ลด
เวลา

Print quality (คณุภาพการ
พมิพ)

จาํกดัสี เปดใชสี

ปดใชสี

เลือก เปดใชสี เพื่อพมิพงานสีเดียว (ขาวดํา) หรือ
สี โดยขึ้นอยูกบังาน คานี้เปนคาเร่ิมตน

เลือก ปดใชส ีเพื่อปดใชการพมิพสี งานทั้งหมดจะ
พิมพแบบสีเดียว (ขาวและดํา) หนาภายในบาง
หนาจะยงัคงพิมพสีอยู

 Calibrate color (ปรบัเทยีบ
ส)ี

After power on (หลงัจาก
เปดเครือ่ง)

Calibrate now (ปรับเทยีบ
ทนัท)ี

After power on (หลังจากเปดเครือ่ง): เลือกวา
ตองการใหเคร่ืองปรับเทยีบคาเมื่อใดหลังจากคณุ
เปดเคร่ือง คาที่ระบบตั้งไวคอื 15 minutes (15
นาท)ี
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รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Calibrate now (ปรบัเทยีบทนัท)ี: กาํหนดให
เคร่ืองพิมพทําการปรับเทยีบทนัท ีหาก
เคร่ืองพมิพกาํลังประมวลผลงานพมิพอยู เคร่ือง
จะทําการปรับเทียบหลังจากพิมพงานเสร็จแลว
หากมีขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏขึ้น คุณ
ตองแกไขขอผดิพลาดกอน

 Cartridge low (ตลบัหมึก
ใกลหมด)

(1-20) เกณฑเปอรเซ็นตที่ใชกําหนดวาเมื่อใด
เคร่ืองพมิพจะเร่ิมรายงานวาหมึกพิมพในตลับ
เหลือนอย ขอความอาจปรากฏบนหนาจอของ
แผงควบคุมหรือใช LED ของผงหมึก (หากมี)

 Replace supplies (เปลีย่น
อปุกรณสิน้เปลือง)

Override out (เมือ่พจิารณา
วาหมด)

Stop at out (หยดุเมือ่หมด)

Override out (เมือ่พจิารณาวาหมด): หาก
เคร่ืองพมิพพบวาตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใช
งานทีป่ระมาณไวแลว ใหเลือกการตัง้คานีเ้พื่อ
พิมพตอไป การใชตวัเลือกนีจ้ะใหคุณภาพการ
พิมพทีย่อมรับไมไดในทายที่สุด โปรดพิจารณา
การเตรียมตลับหมึกสําหรับเปล่ียนเมื่อคุณภาพ
การพมิพไมสามารถยอมรับได

Stop at out (หยดุเมือ่หมด): หากเครื่องพมิพ
พบวาตลับหมึกพมิพหมดอายกุารใชงานที่
ประมาณไวแลว ใหเลือกการตัง้คานีเ้พื่อหยดุ
พิมพ คานีเ้ปนคาเร่ิมตน การพมิพตอจากจุดนี้
สามารถทําไดโดยใช Override out (เมือ่
พจิารณาวาหมด) อุปกรณสิ้นเปลืองไมจําเปนตอง
ไดรับการเปลี่ยนในขณะนี ้เวนแตคณุภาพการ
พมิพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

ขอมูลเกีย่วกบัผงหมึกทีเ่หลืออยูจะใชไมไดเมื่อ
พิมพในโหมด Override out (เมือ่พจิารณาวา
หมด)

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP หมดอายุการใช
งานทีป่ระมาณไวแลว การรับประกันการคุม
ครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนัน้จะสิ้นสุด
ลง สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดูที ่ขอแถลง
เร่ืองขอจํากดัในการรับประกนัของตลับหมึก
พิมพ ในหนา 127

 อปุกรณสิน้เปลอืงสหีมด หยดุพมิพ (คาเร่ิมตน)

พมิพตอดวยสดีาํ

หยดุพมิพ: หากเครื่องพมิพพบวาตลับหมึกสีหมด
อายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เคร่ืองจะหยดุ
พิมพ คานีเ้ปนคาเร่ิมตน

พมิพตอดวยสีดาํ: หากเครื่องพมิพพบวาตลับหมึก
สีหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว จะพิมพ
ตอไปโดยใชสีดําเทานั้น

 ปรบัการจดัแนว พมิพหนาทดสอบ

ปรับถาด<X>

พมิพหนาทดสอบ: พมิพหนาทดสอบที่ทดสอบ
การจัดแนวของเครื่องพมิพ

ปรบัถาด<X>: ปรับการจัดแนวของถาดทีก่ําหนด
ไว

ความเขมของจอแสดงผล Lightest (จางทีส่ดุ)

Lighter (จางลง)

Medium (ปานกลาง)

Darker (เขมขึน้)

Darkest (เขมสูงสดุ)

 เลือกระดบัความเขมของจอแสดงผล คาเร่ิมตน
คือ Medium (ปานกลาง)
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บรกิารเมนู

ใชเมนูน้ีเพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตน ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคณุภาพงานพิมพ

รายการในเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

Cleaning mode (โหมดการทาํ
ความสะอาด)

 ใชตัวเลือกนี้เพือ่ทําความสะอาดเครื่องพิมพหากคณุพบรอยผงหมึก หรือ
รอยเปอนใดๆ ในงานพิมพ กระบวนการทําความสะอาดจะขจัดฝุนผงและ
คราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทางเดินของกระดาษ

เมื่อคณุเลือกตัวเลือกนี ้เคร่ืองพิมพจะแสดงขอความใหคณุใสกระดาษ
ธรรมดาในถาด 1 แลวกดปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด รอ
จนกวากระบวนการนีเ้สร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่ิมพแลวท้ิงไป

PowerSave (ประหยดัพลังงาน)  ตัง้คาระยะเวลาทีเ่คร่ืองพิมพจะวางอยูกอนทีจ่ะเขาสูโหมด PowerSave
(ประหยดัพลังงาน) เคร่ืองพิมพจะออกจากโหมด PowerSave (ประหยดั
พลังงาน) โดยอัตโนมัติเมื่อคณุสงงานพมิพ หรือกดปุมบนแผงควบคุม

คาเร่ิมตนคอื 15 minutes (15 นาท)ี

USB speed (ความเรว็ USB) สูง

สมบูรณ

ตัง้ความเร็ว USB เปน สงู หรือ สมบรูณ เมื่อตองการใหเคร่ืองพิมพทํางาน
ดวยความเร็วสูงโดยปกต ิเคร่ืองพิมพนัน้ตองเปดใชความเร็วสูงไว และตอง
เชือ่มตอกบัตัวควบคมุโฮสต EHCI ซึง่ทาํงานดวยความเร็วสูงดวย รายการ
เมนูนีไ้มมีผลตอความเร็วการทํางานของเครื่องพมิพในขณะนี้

คาเร่ิมตนคอื สงู

Less paper curl (ลดการมวนงอ
ของกระดาษ)

Off (ปด)

On (เปด)

หากงานพิมพมักจะมวนงอเสมอๆ ใหใชตัวเลือกนีเ้พื่อตัง้คาเคร่ืองพมิพเปน
โหมดทีล่ดการมวนงอ

คาเร่ิมตนคอื ปด

Archive print (พมิพเกบ็ถาวร) Off (ปด)

On (เปด)

หากคณุกําลังพิมพหนาทีจ่ะจัดเกบ็เปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกนีเ้พือ่ตั้งคา
เคร่ืองพมิพเปนโหมดทีล่ดรอยเปอนและฝุนละอองของผงหมึก

คาเร่ิมตนคอื ปด

Restore defaults (เรยีกคนืคา
เริม่ตน)

Yes (ใช)

No (ไม)

ตัง้คาทีก่ําหนดเองทัง้หมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

THWW เมนูแผงควบคมุ 13



เมน ูNetwork config. (การกาํหนดคาเครอืขาย)

ใชเมนูน้ีเพ่ือกําหนดการตั้งคาคอนฟกของเครือขาย

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

การกาํหนดคา TCP/IP Automatic (อตัโนมตั)ิ

Manual (ดวยตนเอง)

เลือก Automatic (อตัโนมตั)ิ เพือ่กําหนดคา TCP/IP ทัง้หมด
โดย Automatic (อัตโนมัต)ิ

เลือก Manual (ดวยตนเอง) เพื่อกาํหนดคา IP แอดเดรส, ซับ
เนต็มาสก และเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตนดวยตนเอง

คาเร่ิมตนคอื Automatic (อตัโนมตั)ิ

ครอสโอเวอรอตัโนมตัิ On (เปด)

Off (ปด)

รายการนีจ้ะใชเมือ่คุณเชือ่มตอเคร่ืองพมิพกบัคอมพิวเตอรสวน
บุคคลโดยตรงดวยสายเคเบิลอีเธอรเน็ต (คณุอาจตองตัง้คานีเ้ปน
On (เปด) หรือ Off (ปด) ขึน้อยูกบัคอมพิวเตอรทีใ่ช)

คาเร่ิมตนคอื On (เปด)

บรกิารของเครือขาย IPv4

IPv6

DHCPv6

รายการนี้ใชโดยผูดแูลระบบเครือขายเพื่อจํากดับริการของเครือ
ขายทีเ่คร่ืองพมิพนีส้ามารถใชได

On (เปด)

Off (ปด)

คาเร่ิมตนของรายการทัง้หมดคอื On (เปด)

แสดง IP แอดเดรส No (ไม)

Yes (ใช)

No (ไม): IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะไมปรากฏบนหนาจอ
แผงควบคุม

Yes (ใช): ที่อยู IP ของผลิตภัณฑจะปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม โดยจะสลับระหวางขอมูลของอุปกรณสิ้นเปลืองและที่อยู
IP ของเคร่ือง ทีอ่ยู IP จะไมแสดงหากมขีอผดิพลาดเกดิขึน้

คาเร่ิมตนคอื No (ไม)

ความเรว็ลงิค Automatic (อตัโนมตั)ิ (คาเร่ิมตน)

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

ตั้งคาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

หลังจากทีต่ัง้ความเร็วลิงคแลว เคร่ืองพมิพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

Restore defaults (เรยีกคนืคาเริ่ม
ตน)

 กด OK เพื่อเรียกคืนการตั้งคาคอนฟกของเครือขายเปนคาเร่ิม
ตน
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุน

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● HP Universal Print Driver (UPD)

● การเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การตดิตั้งซอฟตแวร Windows

● ยทูิลิตีท้ี่สนับสนุน
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ระบบปฏบิตัิการ Windows ที่สนบัสนนุ
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

● Windows Server 2003 (32-bit และ 64-bit)

● Windows 2000

● Windows Vista
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพที่สนบัสนนุสาํหรบั Windows
● PCL 6

● HP postscript level 3 emulation

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซ่ึงใหคําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธบิายเก่ียวกับ
ปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ ไดรเวอร Postscript ที่สนับสนุนผลิตภัณฑน้ีคอืเวอรชัน Postscript ของ HP Universal Print Driver
(UPD) สําหรับ Windows ซ่ึงจะตดิตั้งและทํางานเหมือนกับเวอรชนัไดรเวอร Postscript กอนหนา และไมตองมีการตัง้คา
คอนฟกใดๆ เปนพิเศษ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ UPD โปรดด ูwww.hp.com/go/upd
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HP Universal Print Driver (UPD)
HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows เปนไดรเวอรเดยีวที่ทําใหคณุสามารถเขาใชเคร่ืองพิมพ
HP LaserJet ทุกรุนไดอยางรวดเร็วจากทุกที่โดยไมตองดาวนโหลดไดรเวอรอ่ืนอีก ไดรเวอรน้ีสรางขึ้นจากเทคโนโลยี
ไดรเวอรการพิมพที่ไดรับการยอมรับของ HP และไดรับการทดสอบอยางถ่ีถวนและใชงานกับโปรแกรมซอฟตแวรมากมาย
ไดรเวอรน้ีเปนโซลูชนัที่ทรงประสิทธิภาพท่ีทํางานไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา

HP UPD ส่ือสารโดยตรงกับเคร่ืองพิมพ HP รวบรวมขอมูลการกําหนดคา จากน้ันปรับอินเตอรเฟซผูใชใหเหมาะสมในการ
แสดงคณุสมบัติเฉพาะที่มีใหใชงานของเครื่องพิมพ ไดรเวอรจะเปดใชงานคณุสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่มีอยูโดย
อัตโนมัติ เชน การพิมพสองหนาและการเยบ็กระดาษ คณุจึงไมจําเปนตองเปดใชงานคณุสมบัติเหลาน้ันเอง

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่www.hp.com/go/upd

โหมดการตดิตัง้ UPD

โหมดทัว่ไป ● ใชโหมดนีห้ากคุณติดตั้งไดรเวอรจากแผนซีดใีนคอมพวิเตอรเคร่ืองเดียว

● เมื่อตดิตัง้ดวยโหมดนี ้UPD จะทาํงานเหมือนไดรเวอรเคร่ืองพิมพทัว่ไป

● หากคณุใชโหมดนี ้คุณตองติดตั้ง UPD แยกตางหากในคอมพิวเตอรแตละเคร่ือง

โหมดไดนามิก ● ใชโหมดนีห้ากคุณติดตั้งไดรเวอรในคอมพวิเตอรพกพก เพือ่ใหสามารถคนหาและส่ังพมิพงาน
ไปยงัเคร่ืองพมิพ HP ไดจากทกุที่

● ใชโหมดนีห้ากคณุติดตั้ง UPD สําหรับผูใชกลุม

● ในการใชโหมดนี ้ใหดาวนโหลด UPD จากอินเตอรเนต็ โปรดดทูี ่www.hp.com/go/upd
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การเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพทีถ่กูตองสาํหรบั Windows
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะชวยใหคุณสามารถเขาใชงานคุณลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสาร
กับเคร่ืองพิมพได (โดยใชภาษาของเคร่ืองพิมพ) โปรดตรวจสอบหมายเหตุที่สําคัญในการติดตั้งและไฟล Readme ในแผน
ซีดีของเคร่ืองพิมพสําหรับซอฟตแวรเพ่ิมเติมและภาษาตางๆ

คาํอธบิายของไดรเวอร HP PCL 6

● ขอแนะนําสําหรับการพิมพในการใชงาน Windows ทั้งหมด

● ใหความเร็วในการพิมพโดยรวมที่ดีที่สุด คณุภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณลักษณะของเครื่องพิมพสําหรับผูใช
สวนใหญ

● ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ่ือความเร็วในการพิมพที่ดีที่สุด
สําหรับการใชงาน Windows

● อาจไมสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอ่ืนและแบบกําหนดเองซ่ึงใช PCL 5 ไดอยางเต็มที่

HP Universal Print Driver สําหรบั Windows – คาํอธบิาย Postscript

● ขอแนะนําสําหรับการพิมพดวยโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืนที่ใชกราฟกจํานวนมาก

● มีการสนับสนุนสําหรับการพิมพตามความตองการของ Postscript

● ทํางานเร็วกวาไดรเวอร PCL 6 เล็กนอยเม่ือใชโปรแกรมซอฟตแวร Adobe
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ลาํดบัความสาํคัญของคาการพมิพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตั้งคาทีน่ี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่เปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลี่ยน
แปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบัตเิครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครื่องพมิพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปดไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ คาที่เปล่ียนในกลองโตตอบ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ จะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวที่อ่ืนในซอฟตแวรที่ใช
พิมพ

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครื่องพมิพ: การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนๆ
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริ่มตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. ในเมน ูFile (ไฟล) ของโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties
(คณุสมบัต)ิ หรือ Preferences (กําหนด
ลักษณะ)

ขัน้ตอนอาจแตกตางกนั แตกระบวนการนี้เปน
กระบวนการทีใ่ชเปนสวนใหญ

1. Windows XP และ Windows Server
2003 (ใชมุมมองเมน ูStart ทีเ่ปนคาเริม่
ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers
and Faxes (เคร่ืองพมิพและโทรสาร)

-หรอื-

Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003 (ใชมมุมอง
เมน ูStart แบบคลาสสกิ): คลิก Start
(เร่ิม) คลิก Settings (การตัง้คา)
แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

-หรอื-

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม)
คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) จาก
นัน้ในประเภทของ Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก
Printer (เคร่ืองพมิพ)

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Printing Preferences (กําหนด
ลักษณะการพิมพ)

1. Windows XP และ Windows Server
2003 (ใชมมุมองเมน ูStart ทีเ่ปนคาเริม่
ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers
and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรอื-

Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003 (ใชมมุมอง
เมน ูStart แบบคลาสสกิ): คลิก Start
(เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา)
แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

-หรอื-

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม)
คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั้นในประเภทของ Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก
Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Properties (คณุสมบัต)ิ

3. คลิกทีแ่ถบ Device Settings (การตั้งคา
อุปกรณ)

THWW การเปล่ียนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows 21



การตดิตั้งซอฟตแวร Windows
ประเภทการตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

คุณสามารถเลือกประเภทการตดิตั้งซอฟตแวรไดดังตอไปน้ี

● ขอแนะนาํ ติดตั้งซอฟตแวรทั้งหมดสําหรับเคร่ืองพิมพ รวมท้ังคูมือผูใช ซ่ึงสามารถเลือกเปนการเชือ่มตอโดยตรง
(USB) หรือการเชื่อมตอเครือขายอยางใดอยางหน่ึง

● ตดิตัง้ USB แบบดวน ติดตั้งซอฟตแวรขั้นต่ําสําหรับเคร่ืองพิมพที่ใชการเชื่อมตอ USB โดยตรง การเลือกวิธีตดิตั้งน้ี
แสดงวาคุณยอมรับเง่ือนไขใบอนุญาตการใชงานซอฟตแวรของ HP

● ตดิตัง้เครือขายแบบดวน ติดตัง้ซอฟตแวรขัน้ต่ําสําหรับเคร่ืองพิมพท่ีเชื่อมตอกับเครือขาย การเลือกวิธีตดิตั้งน้ีแสดงวา
คณุยอมรับเง่ือนไขใบอนุญาตการใชงานซอฟตแวรของ HP

การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP แลวคลิก HP Color LaserJet CP2020 Seriesเครือ่งพิมพ

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ HP Color LaserJet CP2020 Seriesเครือ่งพมิพ  และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบ
ซอฟตแวร
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ยทูิลติี้ทีส่นบัสนนุ

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin คือเคร่ืองมือการจัดการผานเบราเซอรสําหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอกับ HP Jetdirect ภายใน
อินทราเน็ตของคุณ และควรตดิตั้งไวในคอมพิวเตอรของผูดูแลเครือขายเทาน้ัน

ในการดาวนโหลดเวอรชันลาสุดของ HP Web Jetadmin และระบบโฮสตที่สนับสนุน ใหไปที่ www.hp.com/go/
webjetadmin

เม่ือตดิตั้งไวในเซิรฟเวอรโฮสต ไคลเอนต Windows สามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดโดยใชเว็บเบราเซอรท่ีได
รับการสนับสนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer 4.x หรือ Netscape Navigator 4.x หรือรุนที่สูงกวา) โดยไปที่
โฮสต HP Web Jetadmin

เวบ็เซิรฟเวอรในตวั

อุปกรณน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรใหมาดวย ซ่ึงจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณและเครือขาย ขอมูลนี้จะ
ปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตัง้หรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับอุปกรณในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ
หนาการกําหนดคา โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 68)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัตแิละฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 77
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HP ToolboxFX
ซอฟตแวร HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คณุสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบสถานะอุปกรณส้ินเปลืองและรานคาทางออนไลนสําหรับอุปกรณส้ินเปลือง

● ตัง้คาการแจงเตือน

● ดรูายงานการใชเคร่ืองพิมพ

● ดเูอกสารของเครื่องพิมพ

● เขาใชเคร่ืองมือการแกไขปญหาและการบํารุงรักษา

HP ToolboxFX สนับสนุนการตดิตั้ง USB และเครือขายโดยตรง คุณไมตองเขาใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือเปดและใช
HP ToolboxFX. HP ToolboxFX มีเฉพาะการติดตั้งที่แนะนําตอไปน้ีเทาน้ัน

หมายเหต:ุ HP ToolboxFX ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ
Macintosh ในการใช HP ToolboxFX คณุตองติดตัง้โปรโตคอล TCP/IP บนคอมพิวเตอรของคุณ

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุ ● Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (Home และ
Professional edition)

● Microsoft Windows Vista™

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการใชซอฟตแวร HP ToolboxFX โปรดด ูเปด HP ToolboxFX ในหนา 69

สวนประกอบและยทูลิติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

● Print Quality Optimizer Video

● การเทียบสีพ้ืนฐานของ HP

● HP Easy Printer Care

● Web Printsmart

● HP Sure Supply

● ซอฟตแวร HP Marketing Resource
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4 การใชเครือ่งพิมพกบัเครือ่ง Macintosh

● ซอฟตแวรสําหรับ Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh
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ซอฟตแวรสาํหรบั Macintosh
ระบบปฏบิตักิารที่สนบัสนนุสาํหรบั Macintosh

อุปกรณสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

● Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 และรุนที่สูงกวา

หมายเหต:ุ สําหรับ Mac OS V10.4 และรุนที่สูงกวา จะรองรับ PPC และ Intel Core Processor Macs

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh
โปรแกรมติดตั้งของ HP ประกอบดวยไฟล PostScript® Printer Description (PPD) และ Printer Dialog Extensions
(PDEs) สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอร Macintosh

PPD ท่ีมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript จะชวยใหคณุสามารถเขาใชงานคณุสมบัติตางๆ ของอุปกรณได ใช
เคร่ืองพิมพ PostScript ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอร

ลาํดบัความสําคญัสําหรบัการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Macintosh
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําส่ังที่คลายกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเพื่อเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่ถูกเปล่ียนแปลงที่น่ีอาจลบลางการตั้งคาที่เปล่ียน
แปลงที่อ่ืน

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่เปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลี่ยน
แปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบัตเิครื่องพมิพ

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครื่องพมิพ: การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนๆ

การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Macintosh

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. ในเมน ูFile (ไฟล) คลิก Print (พมิพ)

2. การเปลี่ยนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

1. ในเมน ูFile (ไฟล) คลิก Print (พมิพ)

2. การเปลี่ยนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

3. ในเมน ูPresets (คาลวงหนา) ใหคลิก
Save as (บันทกึเปน) และพิมพชือ่ที่ตอง
การตัง้เปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทึกไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้คณุตอง
เลือกตัวเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังทีค่ณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

Mac OS X V10.2.8

1. ใน Finder ไปทีเ่มน ูGo (ไป) คลิก
Applications (แอปพลิเคชัน)

2. เปด Utilities (ยทูลิิต)ี แลวเปด Print
Center (ศูนยเคร่ืองพิมพ)

3. คลิกที่ควิการพิมพ

4. ในเมน ูPrinters (เคร่ืองพิมพ) คลิก
Configure (กําหนดคา)

5. คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือก
ทีต่ิดตัง้ได)
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การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้
หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริ่มตนสาํหรบังานพมิพทัง้
หมด

การเปลี่ยนการกาํหนดคาของเครือ่ง

หมายเหต:ุ หากเลือกโหมด Classic คณุอาจ
ไมสามารถกําหนดคาได

Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X V10.4

1. จากเมน ูApple ใหคลิก System
Preferences (การตัง้คาระบบ) และ
Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

2. คลิก Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกเมน ูInstallable Options (ตวัเลือก
ที่ตดิตัง้ได)

Mac OS X V10.5

1. จากเมน ูApple ใหคลิก System
Preferences (การตัง้คาระบบ) และ
Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

2. คลิก Options & Supplies (ตวัเลือก
และอุปกรณสิ้นเปลือง)

3. คลิกเมน ูDriver (ไดรเวอร)

4. เลือกไดรเวอรจากรายการ และกาํหนดคา
ตัวเลือกทีต่ิดตั้ง

สนบัสนนุยทูลิติีต้างๆ ของ Macintosh

ดเูวบ็เซิรฟเวอรในตวัโดยใช Macintosh
HP embedded Web server (EWS) เขาใชงานไดโดยคลิกปุม Utility เม่ือดูคิวการพิมพ ซ่ึงจะเปนการเปดเว็บเบรา
เซอร เชน Safari ที่ใหผูใชเขาใชงาน EWS ได และยงัสามารถเขาใชงาน EWS โดยตรงไดโดยการพิมพ IP แอดเดรสของ
ระบบเครือขายหรือชื่อ DNS ของเคร่ืองพิมพในเว็บเบราเซอร

ซอฟตแวร HP USB EWS Gateway ที่ติดตัง้โดยอัตโนมัติ ชวยใหเว็บเบราเซอรเขาใชงานเคร่ืองพิมพได หากเคร่ืองพิมพ
เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB คลิกปุม ยทูลิิต ีเม่ือใชการเชื่อมตอ USB เพ่ือเขาใชงาน EWS ผานทางเว็บเบราเซอร

ใช EWS เพ่ือดําเนินการตอไปน้ี:

● ดสูถานะอุปกรณและเปล่ียนการตั้งคาอุปกรณ

● ดแูละเปล่ียนการตั้งคาเครือขายของอุปกรณ

● พิมพหนาขอมูลของอุปกรณ

● ดล็ูอกแสดงบันทึกการทํางานของอุปกรณ
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ใชคุณสมบตัิตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh
การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพใน Macintosh

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการตั้งคาการพิมพ

4. ใชอง Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก Save As... (บันทึกเปน) และพิมพชื่อที่ตองการตั้งเปนคาลวงหนา

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสําหรบัพมิพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพท่ีคุณตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Standard (มาตรฐาน)

การปรบัขนาดเอกสารหรอืการพิมพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในสวนของ Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ใหเลือก Scale to fit paper size  (ปรับใหพอ
ดกัีบขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

4. หากคุณตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทานั้น ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทานั้น)

การพมิพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกวาจะพิมพใบปะหนา Before Document (กอนเอกสาร) หรือ After
Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คณุตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหต:ุ หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)
เปน Standard (มาตรฐาน)
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การใชลายน้าํ

ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน “ความลับ”

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เปดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

3. ถัดจาก Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายน้ําที่จะใช เลือก Watermark (ลายนํ้า) เพ่ือพิมพขอความก่ึงโปรง
แสง เลือก Overlay (โอเวอรเลย) เพ่ือพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

4. ถัดจาก Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

5. ถัดจาก Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลือก Custom (กําหนดเอง) แลวพิมพขอความ
ใหมลงในชอง

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาที่เหลือ

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดยีวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่ทานตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4,
6, 9, หรือ 16)

5. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การพมิพทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน)

ขอควรระวงั: เพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษตดิ ไมควรใชกระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกวา 105 g/m2 (บอนด 28-lb)
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ใชการพมิพสองดานอัตโนมตัิ

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัวจด
หมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธดีังตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้นและปอนทายกระดาษเขาในเคร่ืองพิมพ
กอน

● สําหรับถาดอ่ืนๆ ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหนาที่ตองการพิมพ และปอนหัวกระดาษเขาไปใน
เคร่ืองพิมพกอน

2. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจาก Two-Sided (สองหนา) ใหเลือกวาตองการ Long-Edge Binding (เยบ็เลมตามแนวยาว) หรือ Short-
Edge Binding (เยบ็เลมตามแนวส้ัน)

5. คลิก Print (พิมพ)

การพมิพงานสองดานดวยตนเอง

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัวจด
หมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธดีังตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้นและปอนทายกระดาษเขาในเคร่ืองพิมพ
กอน

● สําหรับถาดอ่ืนๆ ใหปอนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหนาที่ตองการพิมพ และปอนหัวกระดาษเขาไปใน
เคร่ืองพิมพกอน

2. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

3. ในเมนู Finishing (ตกแตง) ใหเลือก Manually Print on 2nd Side (พิมพบนกระดาษดานที่สองดวยตนเอง)

4. คลิก Print (พิมพ) ใหปฏิบัตติามคําแนะนําในหนาตางแบบปอปอัปที่ปรากฏขึ้นกอนปอนกระดาษที่พิมพแลวกลับเขา
ไปในถาด 1 เพ่ือพิมพหนาที่สอง

5. ไปที่เคร่ืองพิมพ นํากระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก

6. ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น และปอนทายกระดาษเขาในเคร่ืองพิมพกอน ทาน ตอง พิมพหนาที่สองจากถาด
1

7. หากมีขอความปรากฏขึน้ กดปุมบนแผงควบคุมที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการตอ

การตัง้คาตวัเลอืกสี

คุณสามารถใชเมนูปอปอัป Color Options (ตวัเลือกสี) เพื่อควบคุมการอานคาสีและการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรได

1. คลิก Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)

2. ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถาย
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การใชเมน ูServices (การบรกิาร)

หากเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพ่ือรับขอมูลเคร่ืองพิมพและสถานะของอุปกรณส้ิน
เปลือง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2. เปดเมนู Services (การบริการ)
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5 การเชื่อมตอ

● ระบบปฏิบัติการของเครือขายที่สนับสนุน

● การเชือ่มตอ USB

● โปรโตคอลเครือขายที่ใชได

● การตัง้คาคอนฟกเกอเรชันเคร่ืองพิมพในเครือขาย
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ระบบปฏบิตัิการของเครอืขายทีส่นบัสนนุ
ระบบปฏิบัตกิารตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

การตดิตัง้ซอฟตแวรแบบเตม็รูปแบบ

● Windows 2003 Server (64 บิต)

● Windows XP (32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Vista (32 บิต และ 64 บิต)

● Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 และรุนทีสู่งกวา

ไดรเวอรเครือ่งพมิพเทานัน้

● Windows 2000

● Windows 2003 Server (32 บิต)

● Linux (เว็บเทานัน้)

● UNIX model scripts (เว็บเทานัน้)

การปฏิเสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั

HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคุณลักษณะน้ีเปนฟงกชันของระบบปฏิบัตกิาร
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com
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การเชือ่มตอ USB
หมายเหต:ุ  หาม เชือ่มตอสาย USB กอนติดตัง้ซอฟตแวร โปรแกรมการตดิตั้งจะแจงใหทราบวาควรเชือ่มตอสาย USB ใน
ขั้นตอนใด

ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอดวย USB 2.0 คุณตองใชสายเคเบิล USB ชนิด A-ถึง-B สําหรับงานพิมพ
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โปรโตคอลเครอืขายที่ใชได
เคร่ืองพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง
ที่สุด บริการผานระบบเครือขายหลายบริการใชโปรโตคอลน้ี และเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ดวย ตารางตอไปน้ี
แสดงรายการบริการผานระบบเครือขาย/โปรโตคอลที่ไดรับการสนับสนุนในเคร่ืองพิมพ

ตาราง 5-1  การพมิพ

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

port9100 (โหมดตรง) บริการพมิพ

Line printer daemon (LPD) บริการพมิพ

ws-print โซลูชันการพมิพแบบ Plug-and-Play ของ Microsoft

ตาราง 5-2  การตรวจหาผลติภณัฑในเครอืขาย

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ ใชในการคนหาและกําหนดคาคอนฟเกอ
เรชนัของอุปกรณในเครือขาย ใชโดยโปรแกรมซอฟตแวร Microsoft เปน
หลัก

mDNS (multicast Domain Name Service – หรือเรียกอีกอยางวา
“Rendezvous” หรือ “Bonjour”)

โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ ใชในการคนหาและกําหนดคาคอนฟเกอ
เรชนัของอุปกรณในเครือขาย ใชโดยแอปพลิเคชันของ Apple
Macintosh เปนหลัก

การคนหา WS ใชโดยโปรแกรมซอฟตแวร Microsoft

ตาราง 5-3  ขอความและการจดัการ

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

HTTP (hypertext transfer protocol) ชวยใหเว็บเบราเซอรสามารถสื่อสารกบัเว็บเซิรฟเวอรในตัว

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชสามารถจัดการอุปกรณทางเว็บเบราเซอร

SNMP (Simple Network Management Protocol) ใชโดยโปรแกรมเครือขายสําหรับการจัดการผลิตภัณฑ สนบัสนนุวัตถุ
SNMP V1 และ MIB-II (Management Information Base) มาตรฐาน

ตาราง 5-4  การใช IP แอดเดรส

ชือ่บรกิาร คาํอธบิาย

DHCP (dynamic host configuration protocol), IPv4 และ IPv6 สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร DHCP มี
ผลิตภัณฑทีม่ี IP แอดเดรส โดยปกติแลว ผูใชไมจําเปนตองดําเนนิการ เพื่อ
ใหเคร่ืองพิมพรับคา IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP

BOOTP (Bootstrap Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร BOOTP มี
ผลิตภัณฑทีม่ี IP แอดเดรส ผูดูแลระบบตองระบุแอดเดรสฮารดแวรของ
อุปกรณ MAC ในเซิรฟเวอร BOOTP เพือ่ใหเคร่ืองพมิพรับคา IP
แอดเดรสจากเซิรฟเวอรนั้น

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิหากไมมีทั้งเซิรฟเวอร
DHCP หรือเซิรฟเวอร BOOTP บริการนีจ้ะอนญุาตใหเคร่ืองพิมพสราง
IP แอดเดรสเฉพาะขึน้มา
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การตัง้คาคอนฟกเกอเรชนัเครือ่งพมิพในเครอืขาย
ในการกําหนดคาพารามิเตอรเครือขายบนเคร่ือง ใชแผงควบคุมของเคร่ือง หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว สําหรับระบบปฏิบัติการ
Windows ใหใชซอฟตแวร HP ToolboxFX สําหรับ Mac OS X ใหใชปุม Utility (ยูทิลิตี)

การตัง้คาเครือ่งพิมพในเครอืขาย

Hewlett-Packard แนะนําใหคณุใชโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรของ HP ในแผนซีดีรอมของเครื่องพิมพเพ่ือติดตั้งไดเวอร
เคร่ืองพิมพสําหรับเครือขาย

หมายเหต:ุ คุณ ตอง เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากับเครือขายของคณุกอนเร่ิมการติดตัง้ซอฟตแวร

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอเครือขาย 10/100 เสียบสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ืองพิมพและการเชื่อมตอเครือขายของ
คุณ

ดกูารตั้งคา

หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชนัเครอืขาย

หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายจะแสดงคณุสมบัติและการตั้งคาปจจุบันของการดเครือขายเคร่ืองพิมพ ในการพิมพ
หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายจากเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด ตกลง

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Reports (รายงาน) และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานเครอืขาย และกด ตกลง

หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันจะแสดงคุณสมบัติและการตั้งคาปจจุบันของเคร่ืองพิมพ ในการพิมพหนาแสดงคาคอนฟเกอ
เรชนัเครือขายจากเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กด ตกลง

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Reports (รายงาน)และกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงานการกําหนดคา และกด ตกลง
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IP แอดเดรส
คุณสามารถกําหนดคาคอนฟก IP แอดเดรสดวยตนเองหรือแบบอัตโนมัติไดโดยผาน DHCP, BootP หรือ AutoP

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

1. บนเมนูแผงควบคุมของเคร่ือง ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครือขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก การกาํหนดคา TCP/IP แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Manual (ดวยตนเอง)และกด OK

5. กดปุม ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเพ่ิมคาสําหรับสวนแรกของ IP แอดเดรส กดปุม ลูกศรซาย ( ) เพ่ือลดคา เม่ือคาถูกตอง
แลว ใหกด OK ทําตามขั้นตอนน้ีซํ้ากับ IP แอดเดรสสามสวนอ่ืน

6. หากแอดเดรสถูกตอง ใหใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก ใช และกด OK ทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้าเพ่ือตั้งคาซับ
เน็ตมาสกและเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตน

-หรอื-

หากแอดเดรสถูกตอง ใหใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก ไม และกด OK ทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้าเพ่ือปอน IP
แอดเดรสที่ถูกตอง แลวทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้าอีกคร้ังเพ่ือตั้งคาซับเน็ตมาสกและเกตเวยที่เปนคาเร่ิมตน

คาคอนฟเกอเรชันแบบอตัโนมตัิ

หมายเหต:ุ Automatic (อัตโนมัต)ิ เปนการตั้งคาเร่ิมตน Network config. (การกําหนดคาเครือขาย) การกําหนดคา
TCP/IP

1. บนเมนูแผงควบคุมของเคร่ือง ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครือขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก การกาํหนดคา TCP/IP แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Automatic (อัตโนมัต)ิ แลวกด OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ ในการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) ใหใชเว็บ
เซิรฟเวอรในตัว หรือ HP ToolboxFX
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แสดงหรอืซอน IP แอดเดรสบนแผงควบคุม
หมายเหต:ุ เม่ือ Show IP address (แสดง IP แอดเดรส) เปน On (เปด) IP แอดเดรสจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบ
คุมสลับกับเคร่ืองวัดสถานะตลับหมึกพิมพ

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก แสดง IP แอดเดรส แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก ใช หรือ ไมใช แลวกด OK

การตัง้คาครอสโอเวอรอตัโนมตัิ

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก Automatic (อัตโนมัต)ิ ครอสโอเวอร แลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) และกดOK

การตัง้คาบริการของเครอืขาย

1. บนเมนูของแผงควบคุม ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก บรกิารของเครอืขายแลวกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก IPv4 หรือ IPv6 แลวกด OK

5. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) และกดOK
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Restore defaults (เรียกคืนคาเริม่ตน) (การตัง้คาเครือขาย)

1. บนเมนูของแผงควบคมุ ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครือขาย) และกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Restore defaults (เรียกคนืคาเริม่ตน) แลวกด OK

4. กด OK เพื่อเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานของเครือขาย กด X เพื่อออกจากเมนูโดยไมเรียกคนืคาเร่ิมตนจากโรงงาน
ของเครือขาย

TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับภาษาทั่วไปที่ผูคนใชใน
การติดตอส่ือสารระหวางกัน เพียงแต TCP/IP เปนชุดโปรโตคอลที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อกําหนดวิธีการติดตอส่ือสาร
ระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ผานทางระบบเครือขาย

IP แอดเดรส
โฮสต (เวิรกสเตชันหรือโหนด) ทุกโฮสตบนเครือขาย IP จะตองมี IP แอดเดรสที่ไมซํ้ากันสําหรับอินเตอรเฟซเครือขายแตละ
อินเตอรเฟซ แอดเดรสนี้เปนแอดเดรสของซอฟตแวรที่ใชในการระบุทั้งโฮสตเครือขายและโฮสตเฉพาะที่อยูในเครือขาย คุณ
สามารถใชโฮสตสืบคน IP แอดเดรสแบบไดนามิคในเซิรฟเวอร ทุกคร้ังที่อุปกรณเร่ิมทํางาน (เชน โดยใช DHCP และ
BOOTP)

ที่อยู IPv4 จะมีขอมูลจํานวนส่ีไบต โดยแบงออกเปนสวนๆ แตละสวนจะมีขอมูลหน่ึงไบต IP แอดเดรสมีรูปแบบตอไปน้ี

xxx.xxx.xxx.xxx

หมายเหต:ุ ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคําแนะนําจากผูดูแล IP แอดเดรสทุกคร้ัง การตั้งคาแอดเดรสที่ไมถูกตองอาจ
เปนการยกเลิกการทํางานของอุปกรณอ่ืนบนเครือขาย หรือเปนอุปสรรคตอการตดิตอส่ือสาร

การกาํหนดคาพารามเิตอร IP
คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอร IP ไดดวยตนเอง หรืออาจดาวนโหลดคาโดยอัตโนมัตไิดโดยใช DHCP หรือ BOOTP
ทุกคร้ังที่เปดเคร่ืองพิมพ

เม่ือเปดเคร่ือง เคร่ืองพิมพใหมที่ไมสามารถเรียก IP แอดเดรสที่ถูกตองจากเครือขายได จะระบุ IP แอดเดรสที่เปนคาเร่ิมตน
ใหโดยอัตโนมัติ บนเครือขายสวนตัวที่มีขนาดเล็ก จะกําหนด IP แอดเดรสเฉพาะที่อยูในชวง 169.254.1.0 ถึง
169.254.254.255 IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะปรากฏอยูในหนาการกําหนดคาและรายงานเครือขายของเคร่ืองพิมพ
โปรดดูที่ เมนูแผงควบคุม ในหนา 9

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP อนุญาตใหอุปกรณชดุหน่ึงใช IP แอดเดรสชุดหน่ึงที่ถูกรักษาดวยเซิรฟเวอร DHCP อุปกรณสงคําขอไปยัง
เซิรฟเวอร และหากมี IP แอดเดรสใดที่นํามาใชได เซิรฟเวอรก็จะกําหนด IP แอดเดรสดังกลาวใหกับอุปกรณน้ัน

BOOTP

BOOTP คือ Bootstrap Protocol ที่ใชดาวนโหลดพารามิเตอรการกําหนดคาและขอมูลโฮสตจากเซิรฟเวอรเครือขาย

เคร่ืองไคลเอนตจะสงกลุมคําขอเริ่มทํางานที่มีแอดเดรสฮารดแวรของเคร่ืองพิมพ เซิรฟเวอรจะตอบรับดวยกลุมการตอบกลับ
การเร่ิมทํางาน ที่มีขอมูลที่จําเปนสําหรับอุปกรณในการกําหนดคา

ซบัเนต็

เม่ือแอดเดรสของเครือขาย IP สําหรับคลาสเครือขายเฉพาะถูกกําหนดใหกับองคกร การจัดแบงใด ๆ สําหรับเครือขาย
มากกวาหน่ึงเครือขายที่จะปรากฏในตําแหนงน้ันจะไมปรากฎ ผูดแูลระบบเครือขายทองถ่ินใชซับเน็ตเพ่ือพารติชั่นเครือขาย
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เปนเครือขายยอยหลาย ๆ  เครือขาย การแยกเครือขายเปนซับเน็ตจะชวยปรับปรุงดานสมรรถนะ และชวยใหใชเน้ือท่ีแอดเดรส
เครือขายที่มีจํากัดใหไดดียิ่งขึ้น

ซับเน็ตมาสก

ซับเน็ตมาสก คือ กลไกที่นํามาใชเพ่ือแบงเครือขาย IP เดีย่วเปนเครือขายยอยที่แตกตางกันหลาย ๆ เครือขาย สําหรับคลาส
เครือขายที่ให สวนของ IP แอดเดรสที่ปกติควรนํามาใชเพ่ือระบุถึงโหนดที่ใช จะทําหนาที่ระบุถึงเครือขายยอยแทน มีการจัด
เตรียมซับเน็ตมาสกไวให IP แอดเดรสแตละแอดเดรส เพ่ือระบุถึงสวนที่นํามาใชสําหรับเครือขายยอย และสวนที่นํามาใชเพ่ือ
ระบุถึงโหนด

เกตเวย

เกตเวย (เราเตอร) นํามาใชเพ่ือเชื่อมตอเครือขายเขาดวยกัน เกตเวยคืออุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวแปลระหวางระบบตาง ๆ ที่
ไมไดใชโปรโตคอลการสื่อสาร การจัดรูปแบบขอมูล โครงการ ภาษา หรือสถาปตยกรรมเดียวกัน เกตเวยจะบรรจุ
แพ็คเก็ตขอมูลอีกคร้ัง และเปล่ียนซินแท็กซเพ่ือใหตรงกับที่อยูในระบบปลายทาง เม่ือเครือขายถูกแบงออกเปนซับเน็ต จําเปน
ตองใชเกตเวยเพ่ือเชื่อมตอระหวางซับเน็ตตาง ๆ

เกตเวยเริม่ตน

เกตเวยที่เปนคาเร่ิมตนคือ IP แอดเดรสของเกตเวยหรือเราเตอรที่ยายแพ็คเก็ตระหวางเครือขาย

หากมีเกตเวยหรือรูตเตอรเปนจํานวนมาก เกตเวยเร่ิมตนมักจะเปนแอดเดรสของเกตเวยหรือรูตเตอรอันแรกหรือท่ีใกลเคียงที่
สุด หากไมมีเกตเวยหรือรูตเตอรอยูเลย เกตเวยเร่ิมตนมักสันนิษฐานวาคอื IP แอดเดรสของโหนดเครือขาย (เชน
เวิรคสเตชั่นหรือเคร่ืองพิมพ)
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6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● กระดาษและขนาดกระดาษที่ใชได

● ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษและวัสดุพิมพ
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การทาํความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดที่ปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

● กระดาษติดมากขึน้

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือใช
งานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใช
กระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคมุคุณภาพได

อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือน้ี แตยงัไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอ่ืนๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดงักลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard
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กระดาษและขนาดกระดาษที่ใชได
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนขนาดกระดาษที่หลากหลาย และสามารถใชไดกับส่ือประเภทตางๆ

หมายเหต:ุ เพ่ือผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพิมพของคณุกอนพิมพ

ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษทีใ่ชได

ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2 หรอืถาดเสริม 3

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

A3 297 x 420 มม.   

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B4 (JIS) 257 x 364 มม.   

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

B5 (ISO) 176 x 250 มม.   

B6 (ISO) 125 x 176 มม.   

16K 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 107 x 152 มม.

5 x 8 127 x 203 มม.

10 x 15 ซม. 100 x 150 มม.

กําหนดเอง (76 - 216) x (127 - 356) มม.

กําหนดเอง (102 - 216) x (153 - 356) มม.

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดที่ใชได

ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.
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ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย
Monarch

98 x 191 มม.

โปสการด (JIS) 100 x 148 มม.

Double Postcard 148 x 200 มม.

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดท่ีใชได (ตอ)
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ประเภทกระดาษทีร่องรบัและความจขุองถาด
ตาราง 6-3  ถาด 1

ประเภทกระดาษ น้าํหนกั ความจ1ุ การวางแนวกระดาษ

ประจําวัน:

● ธรรมดา

● กระดาษบาง

● กระดาษบอนด

● กระดาษรีไซเคลิ

60 ถงึ 90 g/m2 (16 ถงึ 24 ปอนด) ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

การนําเสนอ:

● กระดาษดาน น้ําหนกัปานกลางถึง
หนกั

● กระดาษมัน น้าํหนักปานกลางถงึ
หนกั

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 5 มม. (0.2 นิว้) ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

โบรชวัร:

● กระดาษดาน น้ําหนกัปานกลางถึง
หนกั

● กระดาษมัน น้าํหนักปานกลางถงึ
หนกั

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 5 มม. (0.2 นิว้) ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

ภาพถาย/ปก

● กระดาษปกดาน

● กระดาษปกมัน

● กระดาษภาพถายดาน

● กระดาษภาพถายมัน

● การดสตอ็ค

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 5 มม. (0.2 นิว้) ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

อื่นๆ:

● แผนใสเลเซอรสี

● ฉลาก

● กระดาษหวัจดหมาย ซองจดหมย

● ซองจดหมายหนกั

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

● กระดาษสี

● กระดาษหยาบ

● กระดาษเนือ้หยาบ

สูงสุด 50 แผน หรือซองจดหมาย 10
ซอง

ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใชขอบดาน
บนไปทางดานหลังของถาด หรือดาน
ตราไปรษณียไปทางดานหลังของถาด

1 ความจุอาจตางกนัไปตามน้าํหนกัและความหนาของวัสดพุมิพ และเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม
2 เคร่ืองพมิพสนบัสนนุกระดาษมันและกระดาษภาพถายมนัสูงสุด 220 g/m2 (59 ปอนด)
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ตาราง 6-4  ถาด 2 และถาด 3

ประเภทกระดาษ น้าํหนกั ความจุ1 การวางแนวกระดาษ

ประจําวัน:

● ธรรมดา

● กระดาษบาง

● กระดาษบอนด

● กระดาษรีไซเคลิ

60 ถงึ 90 g/m2 (16 ถงึ 24 ปอนด) ไมเกนิ 250 แผน ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

การนําเสนอ:

● กระดาษดาน น้ําหนกัปานกลางถงึ
หนกั

● กระดาษมัน น้าํหนักปานกลางถงึ
หนกั

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 12.5 มม.
(0.5 นิ้ว)

ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

โบรชวัร:

● กระดาษดาน น้ําหนกัปานกลางถงึ
หนกั

● กระดาษมัน น้าํหนักปานกลางถงึ
หนกั

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 12.5 มม.
(0.5 นิ้ว)

ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

ภาพถาย/ปก

● กระดาษปกดาน

● กระดาษปกมัน

● กระดาษภาพถายดาน

● กระดาษภาพถายมัน

● การดสต็อค

สูงสุด 176 g/m2 (47 ปอนด)2 ปกกระดาษสูงไมเกิน 12.5 มม.
(0.5 นิ้ว)

ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

อื่นๆ:

● แผนใสเลเซอรสี

● ฉลาก

● กระดาษหวัจดหมาย ซองจดหมย

● ซองจดหมายหนกั

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

● กระดาษสี

● กระดาษหยาบ

● กระดาษเนือ้หยาบ

สูงสุด 50 แผน หรือซองจดหมาย 10
ซอง

ดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น โดยใชขอบดาน
บนไปทางดานหลังของถาด หรือดาน
ตราไปรษณียไปทางดานหลังของถาด

1 ความจุอาจตางกันไปตามน้าํหนักและความหนาของวัสดพุมิพ และเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม
2 เคร่ืองพมิพสนบัสนนุกระดาษมันและกระดาษภาพถายมันสูงสุด 220 g/m2 (59 ปอนด)
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ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษพเิศษหรอืวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการพิมพบนส่ือพิเศษ ใชขอกําหนดตอไปน้ีเพ่ือสรางงานพิมพที่นาพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุ
พิมพ ดใูหแนใจวา ไดตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอรพิมพของทานเพ่ือใหไดงานพิมพที่ดทีี่สุดแลว

ขอควรระวงั: เคร่ืองพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพ่ือยึดอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุดอยางแมน
ยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดับสูง การใชกระดาษแบบอิงคเจ็ตที่ไมได
ออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยน้ีีอาจทําใหเคร่ืองพิมพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวัสดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไปจน
ถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวที่ลอกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายทีม่ีที่หนบี แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพืน้

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพิมพเลเซอรเทานัน้

● วางแผนใสบนพื้นผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเคร่ืองพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสท่ีไมไดรับ
อนุมัตใิหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายทีย่กขึน้หรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบุไวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนาํของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปน
กระดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับ
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ที่ออกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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การใสกระดาษและวสัดพุมิพ
ใสถาด 1

1. เปดถาด 1

2. หากใสกระดาษที่มีขนาดยาว ใหดึงที่รองรับกระดาษของถาดออกมา

3. หากจําเปนใหดงึที่รองรับกระดาษออกมา
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4. ดงึตัวก้ันกระดาษออกมาใหสุด (callout 1) แลวใสปกกระดาษลงในถาด 1 (callout 2) ปรับตัวก้ันกระดาษใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษ

หมายเหต:ุ ใสกระดาษในถาด 1 โดยหงายดานที่จะพิมพขึน้ และใหดานบนหันเขาหาเคร่ืองพิมพ

ใสกระดาษลงในถาด 2 หรือ 3

1. ดงึถาดออกมาจากเครื่อง

2. เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ

● ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหดึงถาดโดยกดแท็บสวนขยายของถาดคางไวขณะดึงดานหนาของถาดเขาหา
ตัวคุณ

หมายเหต:ุ เม่ือใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยายจากทางดานหนาของเคร่ืองประมาณ 64 มม. (2.5 น้ิว)
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3. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอกันทัง้ส่ีมุม เล่ือนตวัก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ
ใหชิดกับปกกระดาษ

4. กดกระดาษลงเพื่อใหปกกระดาษอยูต่ํากวาแท็บขีดจํากัดกระดาษที่ดานขางของถาด

5. เล่ือนถาดกลับเขาไปในเคร่ือง
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7 งานพมิพ

● การยกเลิกการพิมพ

● ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows
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การยกเลกิการพมิพ
คุณสามารถหยดุคําส่ังพิมพจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพหรือใชโปรแกรมซอฟตแวรของคุณก็ได สําหรับคําแนะนําเก่ียว
กับวิธีการหยุดคําส่ังพิมพจากคอมพิวเตอรในเครือขาย ดวิูธีใชออนไลนสําหรับซอฟตแวรเครือขาย

หมายเหต:ุ หลังจากคณุส่ังยกเลิกงานพิมพ เคร่ืองพิมพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพทั้งหมด

ยกเลกิงานทีก่าํลงัพมิพทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพมิพ

กดปุม ยกเลิกงานพิมพ (X) บนแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ หากงานพิมพดําเนินการไปมากแลว คณุอาจไมสามารถยกเลิกงานพิมพน้ัน

การยกเลกิงานทีก่าํลงัพมิพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

กลองโตตอบจะปรากฏขึน้บนหนาจอ เพ่ือใหคณุสามารถยกเลิกงานพิมพ

หากมีคําส่ังพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปที่เคร่ืองพิมพ คําส่ังเหลาน้ันอาจจะรออยูในคิวการพิมพ (ตัวอยางเชนใน
Windows Print Manager) ดูในเอกสารกํากับของซอฟตแวรน้ันๆ สําหรับคําส่ังในการยกเลิกคําส่ังพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือสปูลเลอรการพิมพ (Windows 2000, XP หรือ
Vista) ใหลบงานพิมพที่น่ัน

สําหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista ใหคลิก Start แลวคลิก Printers and Faxes
หรือคลิก Start แลวคลิก Control Panel และคลิก Printers and Faxes ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพ เพ่ือเปด
สปูลเลอรการพิมพ เลือกงานพิมพที่คุณตองการยกเลิก แลวกด Cancel หรือ Delete ภายใตเมนู Document หากงานพิมพ
ไมไดรับการยกเลิก คุณอาจตองเร่ิมตนการทํางานของคอมพิวเตอรอีกคร้ัง
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ใชคุณลกัษณะตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ในเมน ูFile (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พมิพ) เลือก
เคร่ืองพมิพ แลวคลิก Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Preferences
(กําหนดลักษณะ)

ขอความชวยเหลือเกีย่วกบัตัวเลือกการพิมพตางๆ คลิกสัญลักษณ ? ทางมุมบนดานขวาของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลว
คลิกรายการใดๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ขอความปอปอัปจะปรากฏเพื่อ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการ หรือคลิก วธิใีช เพือ่เปดวิธใีชแบบออนไลน

การใชชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

หมายเหต:ุ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP กอนหนา คุณสมบัตน้ีิเรียกวา การตัง้คาแบบดวน 

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

ใชช็อตคทัสําหรับการพมิพ เลือกชอ็ตคทัอยางใดอยางหนึง่แลวคลิก ตกลง เพื่อพิมพงานทีม่ีการตั้งคาไว
แลว

สรางช็อตคัททีก่ําหนดเองสําหรับการพิมพ a) เลือกช็อตคัททีม่ีอยูมาเปนตนแบบ b) เลือกตัวเลือกการพิมพ
ของชอ็ตคทัใหม c) คลิก บนัทกึเปน พมิพชือ่ของช็อตคัท แลวคลิก ตกลง

ตัง้คาตวัเลอืกกระดาษและคณุภาพการพมิพ

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เลือกขนาดกระดาษ เลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดหนาที่กาํหนดเอง a) คลิก กาํหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง จะเปดขึ้น
b) พิมพชื่อของขนาดทีก่ําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิก ตกลง

เลือกแหลงกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน แหลงกระดาษ

เลือกประเภทกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

พมิพหนาปกบนกระดาษชนดิอื่น

พมิพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนดิอื่น

a) ในสวน หนาพเิศษ ใหคลิก ปก หรือ พมิพหนาบนกระดาษอืน่ แลวคลิก
การตัง้คา b) เลือกตัวเลือกเพื่อพมิพหนาวาง หรือปกหนา, ปกหลังที่พมิพไว
แลว หรือทัง้สองตวัเลือก หรือเลือกตวัเลือกเพื่อพิมพหนาแรกหรือหนาสุด
ทายบนกระดาษชนดิอื่น c) เลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน
แหลงกระดาษ และ ประเภทกระดาษ แลวคลิก เพิม่ d) คลิก ตกลง

ตัง้คาลกัษณะเอกสาร

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ลกัษณะ

THWW ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows 55



ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

กาํหนดสเกลของหนาใหพอดกีับขนาดกระดาษที่เลือก คลิกที ่พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

กาํหนดสเกลของหนาใหเปนเปอรเซ็นตของขนาดจริง คลิกที ่% ของขนาดจรงิ แลวพิมพคาเปอรเซ็นต หรือปรับแถบเลื่อน

พมิพลายน้ํา a) เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้าํ b) ในการพมิพลายน้าํ
บนหนาแรกเทานั้น ใหคลิกที ่หนาแรกเทานัน้ มิฉะนั้น เคร่ืองจะพิมพลายน้ํา
บนหนาแตละหนา

เพิ่มหรือแกไขลายน้าํ

หมายเหต:ุ ตองจัดเกบ็ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไวในคอมพวิเตอรของคณุ
เพื่อใหคุณสมบัตินีท้ํางาน

a) ในสวน ลายน้าํ ใหคลิก แกไข กลองโตตอบ รายละเอยีดลายน้าํ จะเปด
ขึน้ b) ระบุการตั้งคาสําหรับลายน้ํา แลวคลิก ตกลง

ตัง้คาตวัเลอืกการตกแตงเอกสาร

ในการดําเนินการงานตางๆ ดงัตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ตกแตง

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

พมิพทั้งสองดาน (การพมิพสองดาน) คลิก พมิพทัง้สองดาน หากคณุตองการเยบ็เลมเอกสารตามแนวขอบหวั
กระดาษ ใหคลิกที่ พลกิหนาขึน้

พมิพหนงัสือเลมเล็ก a) คลิก พมิพทัง้สองดาน b) ในรายการแบบดรอปดาวน รูปแบบหนงัสือเลม
เลก็ ใหคลิก การเยบ็เลมดานซาย หรือ การเยบ็เลมดานขวา ตัวเลือก จํานวน
หนาตอแผน จะเปล่ียนเปน 2 หนาตอแผน โดยอัตโนมัติ

พมิพหลายหนาในหนาเดียว a) เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการแบบดรอปดาวน จํานวนหนาตอ
แผน b) เลือกตวัเลือกทีถู่กตองสําหรับ พมิพขอบหนา, ลําดบัหนา และ การ
วางแนวกระดาษ

เลือกการวางแนวกระดาษ a) ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหคลิก แนวตัง้ หรือ แนวนอน b) ในการ
พมิพภาพในหนากระดาษแบบคว่ําลง ใหคลิก หมนุ 180 องศา

รบัการสนบัสนนุและขอมลูสถานะของเครือ่ง

ในการดําเนินการงานตางๆ ดงัตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ การบรกิาร

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

รับขอมูลการสนบัสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพและสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน

ในรายการแบบดรอปดาวน บริการอนิเตอรเนต็ เลือกตวัเลือกการสนบัสนุน
แลวคลิก ไป

ตรวจสถานะของเครื่อง รวมถงึระดบัหมึก คลิกไอคอน สถานะอปุกรณและอปุกรณสิน้เปลือง หนา สถานะอปุกรณ ของ
เว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP จะเปดขึน้

การตัง้คาตวัเลอืกในการพมิพขัน้สงู

ในการดําเนินการงานตางๆ ดงัตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ขัน้สูง

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เลือกตัวเลือกในการพมิพขัน้สูง ในสวนใดๆ คลิกทีก่ารตัง้คาในปจจุบันเพื่อเปดรายการแบบดรอปดาวนเพื่อ
ทีค่ณุจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาได
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ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เปล่ียนจํานวนสําเนาทีต่องการพิมพ

หมายเหต:ุ หากโปรแกรมซอฟตแวรทีค่ณุใชอยูนัน้ไมมีวิธกีารเลือก
จํานวนสําเนาทีต่องการพิมพ คุณสามารถเลือกจํานวนสําเนาไดในไดรเวอร

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้จะมีผลตอจํานวนสําเนาสําหรับงานพิมพทัง้
หมด หลังจากพิมพงานเสร็จแลว ใหเปล่ียนการตัง้คานี้กลับไปเปนคาเดิม

เปดสวน กระดาษ/เอาตพตุ แลวปอนจํานวนสําเนาทีต่องการพิมพ หากคุณ
เลือก 2 สําเนาหรือมากกวานั้นขึ้นไป คุณสามารถเลือกตวัเลือกเพื่อจัดเรียง
หนาได

พมิพขอความชนดิสีเปนสีดําแทนทีจ่ะพมิพเปนเฉดสีเทา a) เปดสวน ตวัเลือกเอกสาร จากนัน้เปดสวน คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน พมิพขอความทัง้หมดเปนสดีาํ เลือก ใชงาน

ปอนกระดาษทีม่ีหวัจดหมายหรือที่พมิพไวลวงหนาในทศิทางเดียวกนั
สําหรับงานพิมพทัง้หมด ไมวาจะเปนการพมิพดานเดียวหรือพิมพทัง้สอง
ดาน

a) เปดสวน ตวัเลือกเอกสาร จากนัน้เปดสวน คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน โหมดกระดาษหวัจดหมายอืน่ เลือก เปด c) ที่
เคร่ืองพมิพ ใหปอนกระดาษในทศิทางเดยีวกันกบัทีคุ่ณปอนในการพมิพ
สองดาน

เปล่ียนแปลงลําดับในการพมิพหนาตางๆ a) เปดสวน ตวัเลอืกเอกสาร จากนัน้เปดสวน ตวัเลอืกรูปแบบ b) ในรายการ
แบบดรอปดาวน ลาํดบัหนา เลือก จากหนาไปหลงั เพื่อพิมพหนาตางๆ ใน
ลําดับตามตนฉบับเอกสาร หรือเลือก จากหลงัไปหนา เพือ่พิมพหนาตางๆ
ในลําดบัยอนหลัง
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8 สสีาํหรบั Windows

● การจัดการสี

● การเทียบสี

● การใชสีขั้นสูง
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การจดัการสี
จัดการสีโดยเปล่ียนการตัง้คาในแถบสีในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

อตัโนมัติ

โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อัตโนมัต ิจะทําใหไดงานพิมพสีที่มีคุณภาพสูงสุด ตวัเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ
อัตโนมัต ิจะปรับคุณภาพของสีเทา ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแตละองคประกอบในเอกสาร สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูที่วิธีใชแบบออนไลนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คา อัตโนมัต ิคือคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท

การพมิพแบบเกรยสเกล

เลือกตัวเลือก พมิพในโทนสเีทา จากไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับการพิมพ
เอกสารสีที่จะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ

เม่ือเลือก พมิพในสเกลสีเทา เคร่ืองพิมพจะใชโหมดขาวดํา ซ่ึงลดการใชหมึกของตลับหมึกพิมพสี

การปรบัสดีวยตนเอง

ใชตัวเลือกการปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพ่ือปรับคณุภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบสําหรับขอความ
กราฟก และภาพถาย เขาไปที่ตัวเลือกสีที่กําหนดเองจากแถบ สี เลือก ดวยตนเอง จากน้ันเลือก การตัง้คา

ตวัเลือกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

ใชตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเองเพ่ือปรับคาตัวเลือก สีเทากลาง, ฮาลฟโทน และ ควบคมุขอบ สําหรับขอความ กราฟก และ
ภาพถาย

ตาราง 8-1  ตวัเลอืกสีสาํหรับการปรบัดวยตนเอง

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

ฮาลฟโทน

ฮาลฟโทน จะมีผลตอความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพ
สี

● ราบเรยีบ ใหงานพมิพที่ดขีึ้นสําหรับพืน้ทีก่ารพิมพขนาดใหญทีเ่ตม็ไปดวยรูป
ทบึ และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนยีนขึน้ ใชเลือกตวัเลือกนีเ้มื่อคุณตองการงาน
พิมพทีส่ีเนียนกลืนเขากันทัง้ภาพ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกที่ตองการความคมชัด
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม่ีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ใหใชตัวเลือกนี้
เมื่อคณุตองการเนนทีก่รอบภาพคมชัดและรายละเอียดของภาพ

สีเทากลาง

คา สเีทากลาง จะกําหนดวิธทีี่ใชในการสรางสีเทาในการพมิพขอ
ความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดาํ) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทาํให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ดไมไดเปนสีจากการผสม การตั้งคานีจ้ะใหผลดทีี่สุด
สําหรับเอกสารและแผนใสโทนสีเทา

● 4 ส ีจะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจากผงหมึกทัง้ 4 สี วิธีนีท้ําใหได
ระดบัสีทีเ่รียบเนยีนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดาํทีไ่ดจะเปนสีดําทีม่ีความ
เขมสูงสุด

ควบคมุขอบ

การตั้งคา ควบคมุขอบ จะกาํหนดวิธีการสรางขอบ การควบคุม
ขอบภาพมีองคประกอบ 2 ประการ คือ การปรับฮาลฟโทนและ
การเกลี่ยขอบ การปรับฮาลฟโทนจะชวยเพิม่ความคมชัดของ
ขอบภาพ สวนการเกลี่ยขอบจะชวยลดปญหาความผิดพลาดใน
การทับกนัของสี ดวยการเกลี่ยใหขอบขององคประกอบในภาพที่
อยูตดิกนัเหล่ือมทับกนัเล็กนอย

● สงูสดุ คอืคาสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปกต ิตัง้คาการเกลี่ยขอบทีร่ะดับปานกลาง เปดใชการปรับฮาลฟโทน

● บาง ตัง้คาการเกลี่ยขอบทีร่ะดบัต่ําสุด เปดใชการปรับฮาลฟโทน

● ปด ไมมีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาลฟโทน
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ธมีสี

ใชธีมสีเพ่ือปรับคาตัวเลือก สี RGB สําหรับทั้งหนา

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลือกการตัง้คา

ส ีRGB ● คาเริม่ตน (sRGB) ใหเคร่ืองพิมพแปลคาสี RGB เปน sRGB มาตรฐาน
sRGB เปนมาตรฐานทีย่อมรับของ Microsoft และ World Wide Web
Consortium (http://www.w3.org)

● สดใส ใหเคร่ืองพิมพเพิม่ความอิ่มตวัของสีในระดบักลาง สวนที่มีสีจางจะไดรับ
การเพิม่ใหมีสีมากขึ้น แนะนาํใหใชคานีส้ําหรับพิมพกราฟกทางธรุกจิ

● ภาพถาย แปลคาสี RGB เหมือนกบัทีพ่ิมพเปนภาพถาย โดยใชมินแิล็บแบบ
ดิจิตอล ซึ่งใหสีทีค่มชัดมากกวาโหมดคาเร่ิมตน (sRGB) ใชคานี้สําหรับพิมพ
ภาพถาย

● Photo (AdobeRGB 1998) ใชสําหรับภาพถายดิจิตอลท่ีใชสี AdobeRGB
มากกวา sRGB เมื่อพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรระดบัมืออาชพีทีใ่ช
AdobeRGB ควรปดการจัดการสใีนโปรแกรมซอฟตแวร และใหเคร่ืองพิมพ
จัดการสี

● ไมมี กําหนดใหเคร่ืองพมิพพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดัง้เดมิ เพื่อสราง
ภาพถายที่ถกูตองเมื่อเลือกตวัเลือกนี ้คณุตองจัดการสีในโปรแกรมซึ่งคณุทาํงาน
อยู หรือในระบบปฏิบัตกิาร
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การเทียบสี
สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเทียบสีคือการส่ังพิมพสีแบบ sRGB

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรน้ันคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรน้ันแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเคร่ืองพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดทุี่นํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเคร่ืองพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเคร่ืองฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดโีอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเคร่ืองพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน

การเทยีบสโีดยใชพาเลตต Microsoft Office Basic Colors
คุณสามารถใช HP ToolboxFX เพ่ือพิมพพาเลตตของ Microsoft Office Basic Colors ได ใชพาเลตตน้ีเพ่ือเลือกสีที่คุณ
ตองการใชในเอกสารที่จะพิมพ ซ่ึงจะแสดงสีจริงที่พิมพออกมาเม่ือคณุเลือกสีพ้ืนฐานเหลาน้ีในโปรแกรมของ Microsoft
Office

1. ใน HP ToolboxFX ใหเลือกโฟลเดอร ความชวยเหลอื

2. ในสวน เครือ่งมือการพมิพสี ใหเลือก พมิพสีพืน้ฐาน

3. ปรับสีในเอกสารของคุณใหตรงกับสีตางๆ ในพาเลตตสีที่พิมพ

เทยีบสโีดยใชเครือ่งมือเทยีบสพีืน้ฐานของ HP
เคร่ืองมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP ชวยใหคุณปรับสีผสมพิเศษในงานพิมพของคุณได ตัวอยางเชน คุณสามารถจับคูสีของ
โลโกบริษัทของคุณบนงานพิมพของคุณได คุณสามารถบันทึกและใชชุดสีใหมสําหรับบางเอกสาร หรือเอกสารทั้งหมดที่พิมพ
หรือคุณสามารถสรางชุดสีหลายชดุที่คุณสามารถเลือกไดในภายหลัง

ผูใชทุกคนสามารถใชเคร่ืองมือซอฟตแวรของผลิตภัณฑน้ีได กอนที่คุณจะสามารถใชเคร่ืองมือได คุณตองดาวนโหลดเคร่ือง
มือจากเว็บผาน HP ToolboxFX หรือแผนซีดีซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับผลิตภัณฑของคุณ
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ใชขั้นตอไปน้ีเพ่ือดาวนโหลดเครื่องมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP โดยใชแผนซีดีซอฟตแวร

1. ใสแผนซีดีลงในไดรฟซีดีรอม แผนซีดีจะทํางานโดยอัตโนมัติ

2. เลือก ตดิตัง้ซอฟตแวรเพิม่เตมิ

3. เลือก  เทยีบสีพื้นฐานของ HP เคร่ืองมือจะดาวนโหลดและติดตั้งเอง ไอคอนบนเดสกทอปจะถูกสรางขึน้

ใชขั้นตอไปน้ีเพ่ือดาวนโหลดเครื่องมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP โดยใช HP ToolboxFX

1. เปด HP ToolboxFX.

2. เลือกโฟลเดอร วธิใีช

3. ในสวน เครือ่งมือการพมิพสี ใหเลือก เทยีบสีพืน้ฐาน เคร่ืองมือจะดาวนโหลดและตดิตั้งเอง ไอคอนบนเดสกทอปจะถูก
สรางขึ้น

เม่ือดาวนโหลดและตดิตั้งเคร่ืองมือเทียบสีพ้ืนฐานของ HP แลว จะสามารถใชงานเคร่ืองมือน้ีไดจากไอคอนบนเดสกทอปหรือ
จาก HP ToolboxFX (คลิกโฟลเดอร วธิใีช และเครือ่งมือการพมิพสี และ เทยีบสีพืน้ฐาน) เคร่ืองมือจะแนะนําคุณในการเลือก
สี สีซ่ึงตรงกันทั้งหมดทีเ่ลือกไวจะถูกบันทึกไวเปนธีมสีและสามารถเขาใชไดในอนาคต

เทยีบสโีดยใชดสูแีบบกาํหนดเอง

คุณสามารถใช HP ToolboxFX พิมพพาเลตตสีแบบกําหนดเอง ในสวน เครือ่งมือการพิมพสขีองกลองเครือ่งมือ ให
คลิกแถบ ดสูแีบบกําหนดเอง เพ่ือไปยังหนาสีที่ตองการและพิมพหนาปจจุบัน ในเอกสารของคุณ ใหพิมพคาสีแดง เขียว และ
นํ้าเงินลงในเมนูสีแบบกําหนดเองของซอฟตแวร เพ่ือเปล่ียนคาสีตางๆ ใหตรงกับสีในพาเลตต
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การใชสขีัน้สงู
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัติการปรับสีอัตโนมัติซ่ึงใหผลลัพธสีที่ดีที่สุด ดวยความใสใจในการออกแบบและทดสอบกับตารางสี ชวย
ใหสีที่ไดมีความถูกตองและเน้ือสีเรียบสมํ่าเสมอสําหรับสีที่พิมพออกมา

เคร่ืองพิมพยงัมีเคร่ืองมือขั้นสูงสําหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

ผงหมกึ HP ColorSphere
HP ออกแบบระบบการพิมพ (เคร่ืองพิมพ, ตลับหมึกพิมพ, ผงหมึก และกระดาษ) ใหทํางานรวมกันเพ่ือคุณภาพการพิมพ,
ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ และประสิทธิผลของผูใชที่ดีที่สุด ตลับหมึกพิมพของแทของ HP ประกอบดวยผงหมึก
HP ColorSphere ที่เหมาะสมกับเคร่ืองพิมพของคุณ ซ่ึงจะใหสีสันท่ีสดใสและหลากหลาย ชวยใหคณุสรางสรรคเอกสาร
ระดับมืออาชพีที่มีความคมชดัของตัวอักษรและกราฟก และภาพถายที่พิมพอยางคมชัด

ผงหมึก HP ColorSphere ใหความสมํ่าเสมอและความเขมในคุณภาพการพิมพที่คุณวางใจไดบนกระดาษชนิดตางๆ ซ่ึง
หมายความวาคุณสามารถสรางเอกสารที่จะชวยคุณสรางความประทับใจที่ด ีและกระดาษเพื่อใชประจําวันรองรับวัตถุประสงค
พิเศษคุณภาพมืออาชพีของ HP (รวมกระดาษของ HP ประเภทและนํ้าหนักนํ้าหนักที่แตกตางกัน) ออกแบบมาเพื่อการทํา
งานของคุณ

HP ImageREt 3600
ImageREt 3600 จะใหคุณภาพการพิมพสีแบบเลเซอร 3600 dpi ดวยกระบวนการพิมพหลายระดับ กระบวนการน้ีจะควบ
คุมคณุภาพสีอยางแมนยํา ดวยการผสมสีมากถึง 4 สีในหน่ึงจุดสีและใชจํานวนผงหมึกแตกตางกันไปในพ้ืนที่น้ัน ImageREt
3600 ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี โดยการปรับปรุงคร้ังน้ีไดใชเทคโนโลยกีารเกลี่ยขอบ ซ่ึงใหการควบคุม
การลงจุดสีไดดีขึ้น และการควบคุมความแมนยําของคุณภาพสีของจุดสีดีขึ้น เทคโนโลยใีหมๆ เหลาน้ี เม่ือผนวกกับกระบวน
การพิมพแบบหลายระดบัของ HP ทําใหไดเคร่ืองพิมพในระดบัความละเอียด 600 x 600 จุดตอน้ิว ท่ีใหคุณภาพระดับ
เคร่ืองพิมพเลเซอรสี 3600 จุดตอน้ิวซ่ึงใหสีไดหลายลานสี

การเลอืกกระดาษ

เพ่ือสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ เลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ หรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ตวัเลอืกสี

ตัวเลือกสีจะชวยใหไดงานพิมพสีคุณภาพเยี่ยมโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกดงักลาวจะใชวิธีการตรวจจับออบเจกต ซ่ึงทําใหไดสี
คุณภาพสูงสุดและการตัง้คาฮาลฟโทนสําหรับใชในออบเจกตตางๆ (ขอความ กราฟก และภาพถาย) ในหนาแตละหนา
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะดูวาในแตละหนามีออบเจกตใด และจะใชคาฮาลฟโทนและสีซ่ึงจะใหงานพิมพคุณภาพดีที่สุดสําหรับ
ออบเจกตแตละออบเจกต

ในการใชงานใน Windows คา อัตโนมตั ิและ ปรบัดวยตนเอง จะอยูที่แถบ สี ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) เปนสีมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวโลก พัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพ่ือใหเปนภาษา
สําหรับสีซ่ึงใชรวมกันสําหรับจอภาพ, อุปกรณรับขอมูล (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) และอุปกรณสงขอมูล (เคร่ืองพิมพและ
พลอตเตอร) และยังเปนขอมูลสีเร่ิมตนที่ใชสําหรับผลิตภัณฑ HP, ระบบปฏิบัติการของ Microsoft, เวิลดไวดเว็บ และ
ซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานปจจุบัน มาตรฐาน sRGB ใชในจอภาพที่ใชระบบปฏิบัตกิาร Windows ทั่วไป และเปนมาตรฐาน
สําหรับโทรทัศนที่มีความละเอียดระดับสูง

หมายเหต:ุ ปจจัยตางๆ เชน ชนิดของจอภาพที่ใช หรือการวางแสงไฟภายในหอง จะมีผลตอสีบนจอภาพของคุณ หากตอง
การขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเทียบสี ในหนา 62

เวอรชันลาสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office, และโปรแกรมอื่นๆ อีกมาลวนใช sRGB
เพ่ือแสดงสี เน่ืองจาก sRGB เปนขอมูลสีเร่ิมตนที่ใชในระบบปฏิบัติการของ Microsoft ดังน้ัน sRGB จึงถูกนําไปใชอยาง
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แพรหลาย เม่ือโปรแกรมและอุปกรณตางๆ ใช sRGB ในการแลกเปลี่ยนขอมูลสี ผูใชทั่วไปจะไดรับการเทียบสีที่ไดรับการ
ปรับปรุงอยางมาก

มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขดีความสามารถของคณุในการจับคูสีระหวางเคร่ืองพิมพ, จอคอมพิวเตอร และอุปกรณรับ
ขอมูลอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ โดยไมตองเปนผูเชี่ยวชาญดานสี
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9 การจดัการและบาํรงุรกัษา

● หนาขอมูล

● HP ToolboxFX

● เว็บเซิรฟเวอรในตวั

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง

● เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● หนวยความจําและแบบอักษร DIMM

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● อัปเดตเฟรมแวร
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หนาขอมลู
ใชแผงควบคมุเพ่ือพิมพหนาขอมูลที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและการตัง้คาปจจุบัน

1. กด OK เพื่อเปดเมนู

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเล่ือนไปที ่รายงาน และกด OK

3. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเล่ือนไปที่รายงาน และกด OK เพ่ือพิมพรายงาน

4. กด X เพ่ือออกจากเมนู

หนาขอมูลตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

● หนาตวัอยาง

● โครงสรางเมนู

● หนาแสดงการกําหนดคา

● หนาสถานะอุปกรณฯ

● หนาแสดงการกําหนดคาเครือขาย

● รายงานการใช

● รายการแบบอักษร PCL

● รายการแบบอักษร PS

● รายการแบบอักษร PCL6

● รายงานการใชสี

● รายงานบริการ

● รายงานการวินิจฉัย
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HP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX

เปด HP ToolboxFX ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากวิธีเหลาน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX ( )

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP และ Vista) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet CP2020 Series และคลิก HP ToolboxFX

HP ToolboxFX ประกอบดวยโฟลเดอรตอไปน้ี:

● สถานะ ในหนา 70

● การแจงเตอืน ในหนา 71

● ขอมูลผลิตภัณฑ ในหนา 71

● ความชวยเหลือ ในหนา 72

● การตัง้คาอุปกรณ ในหนา 73

● การตัง้คาเครือขาย ในหนา 76
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สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยงัหนาหลักเหลาน้ี:

● สถานะอุปกรณ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษตดิ หรือถาดวางเปลา หลังการแกไขปญหา
เคร่ืองพิมพแลว คลิกที่ รเีฟรชสถานะ เพ่ืออัปเดตสถานะเคร่ืองพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ดรูายละเอียด เชน เปอรเซ็นตโดยประมาณของหมึกพิมพท่ีเหลืออยูในตลับหมึกพิมพ และ
จํานวนหนาที่ไดพิมพโดยตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนาน้ียังมีลิงคสําหรับการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและคนหาขอมูลการ
รีไซเคิลอีกดวย

● การตัง้คาคอนฟกอุปกรณ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจํานวน
หนวยความจําที่ติดตัง้ และมีการติดตัง้ถาดเสริมหรือไม

● สรุปเครอืขาย ดูคําอธบิายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันเครือขายในปจจุบัน รวมทั้ง IP address และสถานะเครือ
ขาย

● พมิพหนาขอมูล พิมพหนาการกําหนดคาและหนาขอมูลอ่ืนๆ เชน หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดูที่ หนาขอมูล
ในหนา 68

● บันทกึงานการใชสี ดูขอมูลการใชสีสําหรับเอกสารที่พิมพลาสุด

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทํางาน ดูประวัตขิอผิดพลาดของเครื่องพิมพ แสดงเหตุการณลาสุดกอน

ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน คอืตารางที่ประกอบดวยรหัสที่สอดคลองกับขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอของ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ รายละเอียดโดยยอของขอผิดพลาดแตละขอ และจํานวนหนาที่พิมพเม่ือเกิดขอผิดพลาดแตละ
คร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่ ขอความบนแผงควบคุมและการแจงขอมูลสถานะ
ในหนา 93

70 บท 9   การจัดการและบํารุงรักษา THWW



การแจงเตอืน

โฟลเดอร การแจงเตอืน มีลิงคไปยังหนาหลักเหลาน้ี:

● ตัง้คาการแจงสถานะ ตัง้คาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลแบบปอป-อัปถึงคณุเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน อายุ
การใชตลับหมึกเหลือนอย

● ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล ตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลดวยอีเมลถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
อายุการใชตลับหมึกเหลือนอย

ตัง้คาการแจงขอมูลสถานะ

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือตั้งคาใหเคร่ืองพิมพสงการแจงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรของคณุเม่ือกระดาษติด ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ
HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพท่ีใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และเกิดขอความแสดงขอผดิพลาดบางอยาง

เลือกเพ่ือรับการแจงขอมูลแบบปอป-อัป, ไอคอนซิสเตม็เทรย, บนเดสกท็อป หรือแบบผสม การแจงขอมูลแบบปอป-อัปและ
บนเดสกท็อปจะปรากฏขึน้เฉพาะในกรณีที่เคร่ืองพิมพกําลังทําการพิมพจากคอมพิวเตอรที่คุณตัง้คาการแจงเตือนเอาไว การ
แจงเตือนของเดสกทอปจะปรากฏใหเห็นชั่วขณะหน่ึง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการตัง้คา เกณฑตลบัหมึกใกลหมด ซ่ึงจะกําหนดระดับผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด ในหนา
การตัง้คาระบบ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล

ใชตัวเลือกน้ีเพื่อกําหนดคาอีเมลแอดเดรสไดถึง 2 อีเมลแอดเดรสเพื่อรับการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง คุณ
สามารถระบุเหตุการณที่แตกตางกันสําหรับแตละอีเมลแอดเดรสได ใชขอมูลของเซิรฟเวอรอีเมลทีจ่ะสงการแจงขอมูลดวย
อีเมลของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คุณสามารถกําหนดคาใหสงการแจงเตือนทางอีเมลไดเฉพาะจากเซิรฟเวอรที่ไมจําเปนตองใชการตรวจสอบผู
ใช หากเซิรฟเวอรอีเมลของคุณตองการใหคุณล็อกอินดวยชื่อผูใชและรหัสผาน คุณจะใชการแจงเตือนอีเมลไมได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขอมลูผลติภัณฑ

โฟลเดอร ขอมูลผลิตภัณฑ ประกอบดวยลิงคไปยงัหนาตอไปน้ี:

● หนาสาธติ พิมพหนาที่แสดงคุณภาพการพิมพสีท่ีเปนไปได และลักษณะการพิมพทั้งหมดของเครื่องพิมพ

ตัง้รหสัผาน

ใช HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตั้งคารหัสผานระบบ

1. ในเว็บเซิรฟเวอรในตวั คลิกที่แถบ การตัง้คา

ใน HP ToolboxFX คลิกที่แถบ การตัง้คาอุปกรณ

หมายเหต:ุ หากมีการตั้งคารหัสผานแลว เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิก ใช

2. คลิก รหสัผาน

3. ในชอง รหสัผาน ใหพิมพรหัสผานที่คณุตองการตั้ง และในชอง ยนืยนัรหสัผาน ใหพิมพรหัสผานน้ีอีกคร้ังเพ่ือยนืยันส่ิง
ที่คณุเลือก

4. คลิก ใช เพ่ือบันทึกรหัสผาน
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ความชวยเหลอื

โฟลเดอร ความชวยเหลอื ประกอบดวยลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● การแกไขปญหา ดูหัวขอวิธีใชการแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปด
Microsoft Office Basic Colors สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดทูี่ การ
เทียบสี ในหนา 62

● กระดาษและวัสดพุมิพ พิมพขอมูลเก่ียวกับวิธีใชกระดาษและวัสดุพิมพประเภทตางๆ เพ่ือใหไดงานที่ดีที่สุดจาก
เคร่ืองพิมพของคณุ

● เครื่องมอืการพมิพสี เปด Microsoft Office Basic Colors หรือจานสีท้ังหมดพรอมคา RGB ที่เก่ียวของ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี ในหนา 62 ใช HP Basic Color Match
เพื่อปรับคาสีผสมพิเศษในงานพิมพของคุณ

● การสาธติทีเ่ปนภาพเคลือ่นไหว. ดูภาพเคล่ือนไหวสาธติวิธกีารใชเคร่ือง เชน วิธพีิมพงานที่ใหคุณภาพดีที่สุด การนํา
กระดาษติดออก และการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● คูมือผูใช ดูขอมูลเก่ียวกับการใช การประกัน ขอกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ HTML
และ PDF

72 บท 9   การจัดการและบํารุงรักษา THWW



การตัง้คาอปุกรณ

โฟลเดอร Device Settings มีลิงคที่เชือ่มโยงไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● ขอมูลอุปกรณ ดขูอมูล เชน รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ และบุคคลที่สามารถตดิตอได

● การจดัการกระดาษ กําหนดคาถาดหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษ
และประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน

● การพมิพ เปล่ียนการตั้งคาพิมพของเคร่ืองพิมพที่เปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL5c เปล่ียนการตั้งคา PCL

● PostScript เปล่ียนการตั้งคา PS

● คณุภาพการพมิพ เปล่ียนการตั้งคาคณุภาพการพิมพ

● ความเขมในการพมิพ เปล่ียนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนแปลงการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสําหรับ
แฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดยอัตโนมัติ เปล่ียนการตั้ง
คา ระดบัทีแ่สดงวาหมึกเหลอืนอย ซ่ึงตัง้คาระดบัผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด

● บนัทกึ/เรยีกคนืการตัง้คา บันทึกการตัง้คาปจจุบันของเคร่ืองพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คณุอาจใชไฟลน้ีเพ่ือโหล
ดการตั้งคาน้ีใหกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองอ่ืน หรืออาจเก็บไวเพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับมาใชการตัง้คาน้ีในภายหลัง

● รหัสผาน กําหนดรหัสผานเพ่ือปกปองการตั้งคาของเคร่ือง เม่ือกําหนดรหัสผานแลว หนาจอจะปรากฏขอความใหผูใช
ปอนรหัสผานกอนจะยอมใหเปล่ียนแปลงการตั้งคาของเคร่ืองได รหัสผานน้ีเปนรหัสผานเดียวกับรหัสผานเว็บ
เซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

ขอมลูเกีย่วกบัอุปกรณ

หนาขอมูลอุปกรณจะเปนท่ีเก็บขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพเพื่อใชอางอิงตอไป ขอมูลที่คุณพิมพในฟลดตางๆ ในหนาน้ีจะ
ปรากฏบนหนาการกําหนดคา คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลาน้ีได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

THWW HP ToolboxFX 73



การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาเร่ิมตนของคุณ ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดยีวกันทีมี่อยูในเมนูแผงควบคุมตางๆ ในแผง
ควบคุม โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ เมนูแผงควบคมุ ในหนา 9

ในกรณีที่กระดาษหมด จะมีตัวเลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพดงัตอไปน้ี:

● เลือก รอปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลิก จากรายการดรอปดาวน การดาํเนนิการเมื่อกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการดรอปดาวน เวลากระดาษหมด เพ่ือสงงานพิมพไปยงัถาดกระดาษอ่ืน

ฟลด เวลาเมือ่กระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคณุ คณุสามารถระบุไดตั้งแต 0
ถึง 3600 วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขณะพมิพ

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคมุ
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่เมนูแผงควบคุม ในหนา 9

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PCL5c
ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาเม่ือคณุใชภาษาการพิมพ PCL

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือกน้ีเม่ือคณุกําลังใชภาษาการพิมพ PostScript เม่ือใชมีการเปดตัวเลือก ขอผดิพลาดการพิมพ PostScript หนา
ขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดขอผิดพลาด PostScript

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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คณุภาพการพมิพ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือปรับปรุงลักษณะของงานพิมพของคุณ ตัวเลือกเหลาน้ีเปนตวัเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนเมนูแผงควบคุม
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่เมนูแผงควบคุม ในหนา 9

การปรบัเทียบมาตรฐานของสี

● การปรับเทยีบเม่ือเปดเครื่อง ระบุวาตองการใหเคร่ืองพิมพทําการปรับเทียบเม่ือคุณเปดเคร่ืองหรือไม

● เวลาการปรบัเทยีบ ระบุความถ่ีที่ตองการใหเคร่ืองทําการปรับเทียบ

● ปรับเทยีบทนัท ีตัง้คาใหเคร่ืองพิมพปรับเทียบทันที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ

ใชการตั้งคาเหลาน้ีเพ่ือชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ

● ความเขม ความเขม คอื ชวงความแตกตางระหวางสีออน (ไฮไลต) และสีเขม (แรเงา) หากตองการเพิ่มชวงระหวางสี
ออนและสีเขมโดยรวม ใหเพ่ิมการตั้งคา ความเขม

● ไฮไลต ไฮไลตคือสีที่ออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพ่ิมการตัง้คา ไฮไลต การปรับ
น้ีจะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

● มดิโทน สีกลางคือสีที่มีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพ่ิมการตั้ง
คา มดิโทน การปรับน้ีไมสงผลตอสีสวางหรือสีแบบเงา

● แรเงา แรเงาคือสีที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพ่ิมการตั้งคา แรเงา
การปรับน้ีจะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

ประเภทกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดโหมดการพิมพที่สอดคลองกับกระดาษประเภทตางๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคา
เร่ิมตนจากโรงงาน ใหเลือก เรยีกคนืโหมด

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้คาระบบ

ใชการตั้งคาระบบเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาการพิมพเบ็ดเตล็ด การตั้งคาเหลาน้ีไมมีอยูในแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บนัทกึ/เรียกคนืการตัง้คา

บันทึกการตั้งคาปจจุบันของเคร่ืองพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คณุอาจใชไฟลน้ีเพื่อโหลดการตั้งคาน้ีใหกับเคร่ืองพิมพ
เคร่ืองอ่ืน หรืออาจเก็บไวเพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับมาใชการตั้งคาน้ีในภายหลัง

รหสัผาน

ตั้งรหัสผานเพ่ือปองกันการตัง้คาเคร่ือง หลังตั้งรหัสผานแลว ผูใชจะไดรับพรอมตใหปอนรหัสผานกอนเขาสูหนา
HP ToolboxFX ซ่ึงอานหรือเขียนขอมูลจากเครื่อง รหัสผานน้ีเหมือนกับรหัสผานของเว็บเซิรฟเวอรในตัว
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บริการ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป การสะสมของสิ่ง
เหลาน้ีจะกอใหเกิดปญหาการพิมพงาน เชน รอยเปอน หรือจุดดาง HP ToolboxFX ใหขอมูลสําหรับการทําความสะอาดทาง
ผานกระดาษงายๆ แกคณุ

การตัง้คาเครอืขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบน้ีเพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือไดเชือ่มตอกับเครือขาย
ที่ใช IP

ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง

ปุมที่อยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตท่ีคุณสามารถสั่งซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพ่ือใชคณุลักษณะน้ี

ลงิคอืน่ๆ

ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากคณุใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชื่อมตออยูเม่ือคุณเปด HP ToolboxFX เปนคร้ังแรก คณุจะตองเชือ่มตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยมชม
เว็บไซตเหลาน้ี การเชื่อมตออาจจําเปนตองใหคณุปด HP ToolboxFX แลวเปดใหมอีกคร้ัง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● การสนับสนุนและการแกปญหา เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงคุณสามารถคนหาความชวยเหลือ
สําหรับปญหาตางๆ ได

● การลงทะเบยีนผลติภัณฑ เชื่อมตอไปยงัเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP 
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เวบ็เซริฟเวอรในตวั
หากมีการเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพผานระบบเครือขาย เว็บเซิรฟเวอรในตวัจะสามารถใชงานไดโดยอัตโนมัต ิเว็บเซิรฟเวอรใน
ตัวสามารถเขาใชไดผานเว็บเบราเซอรมาตรฐาน

หมายเหต:ุ เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหใช HP ToolboxFX เพ่ือดูสถานะเคร่ืองพิมพ

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือดูสถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชันการพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ แทนการ
ใชแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

● ดขูอมูลสถานะควบคุมอุปกรณ

● กําหนดประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดบรรจุกระดาษแตละถาด

● ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟกของถาดกระดาษ

● ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟกระบบเครือขาย

● ดเูน้ือหาการสนับสนุนสําหรับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

● จํากัดการเขาใชคณุสมบัติการพิมพสี

ในการใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั คุณตองมี Microsoft Internet Explorer 6 หรือรุนที่สูงกวา, Netscape Navigator 7 หรือ
รุนที่สูงกวา, Safari 1.2 หรือรุนที่สูงกวา, Konqueror 3.2 หรือรุนที่สูงกวา, Firefox 1.0 หรือรุนที่สูงกวา, Mozilla 1.6
หรือรุนที่สูงกวา หรือ Opera 7 หรือรุนที่สูงกวา เว็บเซิรฟเวอรในตัวทํางานไดเม่ือมีการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายที่
ใช IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพที่ใช IPX หรือ AppleTalk คณุไมจําเปนตองตออินเทอรเน็ต
ก็สามารถเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรน้ีได

ดเูวบ็เซริฟเวอรในตวัของ HP
1. ในโปรแกรมเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนในเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหพิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในฟลด

แอดเดรส/URL (ในการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 68 )

หมายเหต:ุ เม่ือเปด URL ไดแลว คุณอาจจะบันทึก URL น้ีไว เพ่ือใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็วในคร้ังตอไป

2. เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแถบ 3 แถบซ่ึงประกอบดวยการตั้งคาและขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ไดแก แท็บ สถานะ, แท็บ การ
ตัง้คา และแท็บ เครือขาย ใหเลือกคลิกแถบที่คณุตองการดู

ตอไปน้ีคือขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับแถบทั้งสามแถบ
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สวนของเซริฟเวอรทีใ่หมาดวย

ตารางดานลางแสดงหนาจอทั่วไปของเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

แถบหรือสวน คาํอธบิาย

แถบ สถานะ 

แสดงขอมูลเคร่ืองพิมพ สถานะ และการ
กาํหนดคา

● สถานะของอปุกรณ: แสดงสถานะเครื่องพิมพ และแสดงอายุการใชงานทีเ่หลือของอุปกรณสิ้น
เปลือง HP โดย 0% แสดงวาอุปกรณสิ้นเปลืองหมดอายุการใชงานทีป่ระมาณไวแลว

● สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง: แสดงอายกุารใชงานทีเ่หลือโดยประมาณของอุปกรณสิ้นเปลือง HP โดย 0
เปอรเซ็นตแสดงวาอุปกรณสิ้นเปลืองหมดอายุการใชงานทีป่ระมาณไวแลว โดยทีห่นานีจ้ะมีหมายเลข
อุปกรณสิ้นเปลืองดวย

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาการกําหนดคาของเคร่ืองพมิพ

● สรปุเครอืขาย: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขายของเครื่องพิมพ

● พมิพหนาขอมลู: ชวยใหคุณพมิพหนารายการแบบอักษร PCL, PCL6, PS และหนาสถานะวัสดุสิ้น
เปลืองทีเ่คร่ืองพิมพสรางขึ้น

● พมิพล็อกการใชส:ี แสดงงานพมิพสีของผูใชในแตละงาน

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน: แสดงรายการทัง้หมดเกีย่วกบัการทํางานและขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ

● ปุม สนบัสนนุ: มีลิงคหนาบริการสนบัสนนุผลิตภัณฑตางๆ ปุม สนบัสนนุ สามารถปองกันโดยการ
กาํหนดรหสัผานได ดทูี่ ตัง้รหสัผาน ในหนา 71

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลอืง: แสดงลิงคไปยงัหนาท่ีคณุสามารถส่ังซื้อวัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพิมพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลอืง สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได ดูที ่ตัง้รหัสผาน ในหนา 71

แถบการตัง้คา 

ใหคณุสามารถกาํหนดคาเคร่ืองพิมพจาก
คอมพิวเตอรของคุณได

● ขอมลูอปุกรณ: ใหคณุตัง้ชื่อเคร่ืองพมิพและกําหนดหมายเลขสินทรัพยของเคร่ืองได ใสชื่อของบุคคลที่
จะไดรับขอมูลเกีย่วกบัเคร่ืองพิมพ

● การจัดการกระดาษ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการจัดการกระดาษของเครื่องพมิพได

● การพมิพ: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการพมิพของเคร่ืองพิมพได

● PCL 5c: ชวยใหคณุเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PCL 5c ของเคร่ืองพิมพได

● PostScript: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนของ PostScript ของเคร่ืองพมิพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคณุเปล่ียนคาเร่ิมตนคณุภาพการพมิพของเคร่ืองพิมพได รวมถงึการตัง้คา
การปรับเทยีบดวย

● ความเขมในการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงาของวัสดุสิ้นเปลือง
แตละอยางได

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคณุกาํหนดคาโหมดการพมิพทีส่อดคลองกบัประเภทกระดาษทีเ่คร่ืองพิมพ
ยอมรับได

● การตัง้คาระบบ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนระบบของเครื่องพมิพได

● บรกิาร: ชวยใหคุณเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพมิพได

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยงัหนาทีแ่สดงผลิตภัณฑทีส่นบัสนนุ ปุม สนบัสนนุ จะมีรหสัผานปองกันไว

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลอืง: แสดงลิงคไปยงัหนาท่ีคณุสามารถส่ังซื้อวัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพิมพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลอืง สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได

หมายเหต:ุ แถบ การตัง้คา สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได ดทูี ่ตั้งรหสัผาน ในหนา 71 หาก
เคร่ืองพมิพอยูในเครือขาย ใหปรึกษาผูดแูลระบบเครื่องพมิพกอนเปล่ียนการตั้งคาทีแ่ถบนี้

แถบเครอืขาย 

ใหคณุสามารถเปลี่ยนการตัง้คาเครือขาย
จากคอมพิวเตอรของคุณได

ผูดแูลระบบเครือขายสามารถใชแถบนีเ้พือ่ควบคมุการตัง้คาเกีย่วกบัเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อได
เชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP

หมายเหต:ุ แถบ เครือขาย สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได ดทูี ่ตั้งรหัสผาน ในหนา 71
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การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง

อายขุองอปุกรณสิน้เปลอืง

ตลับหมึกพิมพใชผงหมึก HP ColorSphere โปรดดูขอมูลเก่ียวกับจํานวนหนาที่ตลับหมึกพิมพสามารถพิมพไดที่
www.hp.com/go/pageyield จํานวนหนาที่พิมพไดจริงขึน้อยูกับการใชงานเฉพาะ

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวงั: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ในการติดตัง้ตลับหมึกพิมพ HP ตลับใหม โปรดด ูเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 81 ในการนําตลับหมึกที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ใหมากับตลับหมึกตลับใหม

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอมและเวบ็ไซต
โทรศพัทไปที่ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บ
ไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณตดิตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเครื่องพิมพแจงวาตลับ
หมึกที่ติดตัง้ไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการตามขั้น
ตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● คณุพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกต ิ(ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)
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พมิพเมือ่ตลบัหมึกหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว

ขอความ สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองจะปรากฏขึน้เม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายกุารใชงาน ขอความ Replace supplies (เปลี่ยน
อุปกรณสิ้นเปลือง) จะปรากฏขึน้เม่ือตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไวแลว เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด
HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ Replace supplies (เปลีย่นอุปกรณสิ้นเปลอืง) ปรากฏขึ้น ปญหา
คุณภาพการพิมพอาจเกิดขึ้นไดเม่ือใชตลับหมึกพิมพที่หมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว ทําใหสูญเสียวัสดุพิมพและผง
หมึกจากตลับหมึกอ่ืนๆ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ Replace supplies (เปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลอืง) ปรากฏขึน้
สามารถปองกันการสูญเสียดังกลาวได

คุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิใน HP ToolboxFX ชวยใหเคร่ืองพิมพทํางานตอโดยใชตลับหมึกพิมพที่ถึงระดบัที่ตองมีการ
เปล่ียนได

คาํเตอืน! การใชคุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิอาจทําใหคณุภาพการพิมพต่ําลงได

คาํเตอืน! ขอบกพรองในการพิมพหรือความลมเหลวของวัสดุส้ินเปลืองที่เกิดขึ้นเม่ือใชวัสดส้ิุนเปลือง HP ในโหมดการพิมพ
ในกรณีฉุกเฉินจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของวัสดุส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกันตลับ
หมึกพิมพ HP สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดทูี่ ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ
ในหนา 127

คุณสามารถเปดหรือปดคุณลักษณะ ทาํตอโดยอตัโนมตัิ ไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดคุณลักษณะดงักลาวอีกคร้ัง
เม่ือตดิตั้งตลับหมึกพิมพ เม่ือเปดคุณลักษณะ ทาํตอโดยอัตโนมัต ิเคร่ืองพิมพจะทําการพิมพตอโดยอัตโนมัติเม่ือตลับหมึก
พิมพถึงระดบัที่ตองมีการเปลี่ยนแลว ขอความ ใชการเขยีนทับขอความการเปลีย่นวสัดสุิ้นเปลอืง จะปรากฏขณะใชตลับหมึก
พิมพในโหมดการพิมพในกรณีฉุกเฉิน เม่ือคณุเปล่ียนตลับหมึกพิมพดวยวัสดุส้ินเปลืองใหม เคร่ืองพิมพจะยกเลิกโหมดการ
พิมพในกรณีฉุกเฉินจนกวาตลับหมึกพิมพอ่ืนจะถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยน

เปดหรอืปดคณุลกัษณะการพมิพในกรณฉีกุเฉิน

1. เปด HP ToolboxFX

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ ทําตอโดยอัตโนมตัิ เลือก ใช เพ่ือเปดคุณลักษณะน้ี เลือก ไมใช เพ่ือปดคุณล ักษณะน้ี

เปดหรอืปดคณุลกัษณะการพมิพในกรณฉีกุเฉินจากแผงควบคมุ

1. บนเมนูแผงควบคุมของเคร่ือง ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Print quality (คณุภาพการพมิพ) และกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Replace supplies (เปลี่ยนอุปกรณสิน้เปลอืง) และกดปุม OK

5. เลือก Override out (เมื่อพจิารณาวาหมด) เพ่ือเปดใชคณุลักษณะ เลือก Stop at out (หยดุเมือ่หมด) เพ่ือปด
คณุลักษณะน้ี
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
1. เปดฝาดานหนา

2. ดงึชองใสตลับหมึกพิมพออกมา

3. จับที่จับของตลับหมึกพิมพตลับเกาแลวดึงตลับขึ้นมาตรงๆ เพ่ือถอดตลับหมึกออก

4. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ
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5. ลอกแผนพลาสตกิสีสมที่ดานลางตลับหมึกพิมพอันใหมออก

ขอควรระวงั: หามสัมผสัดรัมสงภาพที่อยูใตตลับหมึกพิมพ เน่ืองจากรอยน้ิวมือที่ตดิอยูบนดรัมสงภาพอาจทําใหเกิด
ปญหาดานคุณภาพการพิมพ

6. ใสตลับหมึกพิมพใหมลงในเคร่ืองพิมพ
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7. ดงึแถบที่อยูทางดานซายของตลับหมึกพิมพขึ้นมาตรงๆ เพ่ือลอกเทปปดผนึกทั้งแผนออก ทิ้งเทปปดผนึกไป

8. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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9. ปดฝาดานหนา

10. ใสตลับหมึกพิมพเกาลงในกลองของตลับหมึกพิมพใหม ปฏิบัตติามคําแนะนําในกลองเก่ียวกับการรีไซเคิล
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หนวยความจาํและแบบอกัษร DIMM
หนวยความจาํของเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพมีชองเสียบ Dual Inline Memory Module (DIMM) 1 ชอง ใชชองเสียบ DIMM เพ่ืออัปเกรดเครื่องพิมพดวย
อุปกรณตอไปน้ี

● หนวยความจําเคร่ืองพิมพที่มากขึน้ (DIMM มีใหเลือกท้ังแบบ 64, 128 และ 256 MB)

● ภาษาเครื่องพิมพและตัวเลือกเคร่ืองพิมพบน DIMM อ่ืนๆ

● ชดุอักขระภาษาที่สนับสนุน (เชน อักษรภาษาจีน หรืออักษรไซริลลิก)

หมายเหต:ุ หากตองการส่ังซ้ือ DIMM โปรดดู วัสดส้ิุนเปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 123

คุณอาจตองการเพิ่มหนวยความจําเคร่ืองพิมพ หากคุณพิมพกราฟกที่ซับซอนหรือเอกสาร HP postscript level 3
emulation เปนประจํา หรือใชแบบอักษรท่ีดาวนโหลดจํานวนมาก นอกจากน้ี หนวยความจําเพ่ิมจะชวยใหเคร่ืองพิมพ
สามารถพิมพสําเนาหลายชุดโดยมีการเรียงชุดดวยความเร็วสูงสุด

กอนที่จะส่ังซ้ือหนวยความจําเพ่ิมเติม ใหดูขนาดหนวยความจําที่ตดิตั้งอยูในปจจุบัน โดยพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูท่ี
หนาขอมูล ในหนา 68

ขอควรระวงั: กระแสไฟฟาอาจทําลายชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสได เม่ือติดตั้ง DIMM ใหสวมสายรัดขอมือเพ่ือปองกันไฟฟา
สถิต หรือหม่ันแตะบรรจุภัณฑที่ปองกันไฟฟาสถิตของ DIMM แลวแตะสวนที่เปนโลหะบนเคร่ืองพิมพ

การตดิตัง้ DIMM สําหรบัหนวยความจาํและแบบอักษร
1. ปดเคร่ืองพิมพ และถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด

2. ที่ดานขวาของเครื่องพิมพ เปดฝาชองใส DIMM
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3. ถอดปดฝาชองใส DIMM

4. ในการเปล่ียน DIMM ที่ติดตั้งอยูในปจจุบัน ใหขยายตัวล็อคแตละขางของชอง DIMM และยก DIMM ขึ้น เพ่ือถอดออก

5. นํา DIMM ออกจากซองบรรจุแบบปองกันไฟฟาสถิต และจัดแนวตวัยดึใหตรงกันกับดานลางของ DIMM
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6. ในขณะที่ถือ DIMM โดยจับที่ขอบ จัดวางรอยบากบน DIMM ใหตรงกับแถบในชอง DIMM ในแนวเอียง

7. กด DIMM ลงจนยึดกับตัว DIMM หากการตดิตั้งเสร็จสมบูรณ หนาสัมผัสโลหะจะไมปรากฏใหเห็น

หมายเหต:ุ หากคุณพบปญหาในการใส DIMM ตรวจดูใหแนใจวารอยบากดานลางของ DIMM อยูในแนวแถบใน
ชอง หาก DIMM ไมเขาไปดานใน ตรวจดูวาคุณใชประเภท DIMM ที่ถูกตอง

8. ใสฝาปด DIMM ใหม
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9. ปดฝาชองใส DIMM

10. ตอสายไฟและสายเคเบิล USB หรือเครือขาย และเปดเคร่ืองพิมพ

11. หลังการตั้งตั้งหนวยความจํา DIMM ดูที่ การเปดใชหนวยความจํา ในหนา 89
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การเปดใชหนวยความจาํ

หากคณุติดตัง้หนวยความจํา DIMM แลว ใหตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือใหรับรูถึงหนวยความจําใหมที่ติดตั้ง

การใชหนวยความจําใน Windows
1. บนเมนู Start ชี้ไปที่ Settings แลวคลิก Printers หรือ Printers and Faxes

2. เลือกเคร่ืองพิมพน้ี และเลือก Properties

3. ที่แถบ จดัโครงแบบ ใหคลิก เพิม่เตมิ

4. ในฟลด หนวยความจําทัง้หมด ใหพิมพหรือเลือกขนาดหนวยความจําทั้งหมดที่ไดรับการติดตั้งในตอนน้ี

5. คลิก OK

ตรวจสอบการตดิตัง้ DIMM
เปดเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพอยูในสถานะ พรอม หลังจากผานลําดับของการเร่ิมเปดเคร่ืองแลว หากขอความแสดง
ขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหดําเนินการดังตอไปน้ี:

1. ใหพิมพหนาแสดงการกําหนดคา โปรดดูที่ หนาขอมูล ในหนา 68

2. ตรวจสอบสวน การตั้งคาและตวัเลือกที่ติดตั้งไว ในหนาการกําหนดคา และเปรียบเทียบกับหนาการกําหนดคาที่คณุพิมพ
ไวกอนการติดตั้ง DIMM

3. DIMM อาจติดตัง้ไมถูกตอง ติดตั้งอีกคร้ังโดยทําตามขั้นตอนเดมิ

-หรือ-

DIMM อาจมีขอบกพรอง ลองใช DIMM ใหม

การทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถแก
ไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

ทาํความสะอาดเครื่องโดยใช HP ToolboxFX

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ เปด HP ToolboxFX ในหนา 69

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิกหนา บรกิาร

3. ในพื้นที่ โหมดการทาํความสะอาด คลิก เริ่มตน เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนา แลวกลับไปสูสถานะ พรอม เม่ือกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ

ทาํความสะอาดเครื่องโดยใชแผงควบคมุ

1. กด OK เพ่ือเปดเมนู

2. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเนนที่ บริการ

3. กด OK เคร่ืองหมายดอกจัน (*) จะปรากฏถัดจากรายการที่ใชงานอยู
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4. กดปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเนนที่ Cleaning mode (โหมดการทําความสะอาด)

5. กด OK

ทาํความสะอาดเครื่องโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั

1. เปดใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั

2. จากน้ัน คลิกที่แถบ การตัง้คาเครือ่งพมิพ

3. คลิกที่เมนู บรกิาร

4. คลิก Start

อปัเดตเฟรมแวร
ในการอัปเกรดเฟรมแวรของเคร่ืองพิมพ ใหดาวนโหลดไฟลอัปเดตเฟรมแวรจาก www.hp.com/go/
ljcp2020series_software และบันทึกไฟลในเครือขายหรือคอมพิวเตอรของคุณ ดทูี่หมายเหตกุารติดตั้งเคร่ืองสําหรับคํา
แนะนําในการติดตั้งไฟลอัปเดตเฟรมแวรในเคร่ือง
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10 การแกปญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตน

● ขอความบนแผงควบคุมและการแจงขอมูลสถานะ

● แกปญหากระดาษติด

● แกปญหาคุณภาพของภาพ

● ปญหาที่เก่ียวกับงานพิมพ

● ปญหาที่เก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● ปญหาบนเครื่อง Macintosh
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกไขปญหาเบือ้งตน
หากคุณพบปญหาเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ใหใชรายการที่ตองตรวจสอบตอไปน้ีในการคนหาสาเหตุของปญหา

● ปล๊ักไฟเคร่ืองพิมพเสียบอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพเปดอยูหรือไม

● เคร่ืองพิมพอยูในสถานะ พรอม หรือไม

● สายเคเบิลที่จําเปนทั้งหมดเชื่อมตออยูหรือไม

● ตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

● ตลับหมึกที่เพ่ิงเปล่ียนเม่ือเร็วๆ น้ีไดรับการติดตัง้อยางถูกตองหรือไม และดึงแท็บท่ีตลับหมึกออกแลวหรือยงั

โปรดดูที่คูมือเร่ิมตนหากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการตดิตั้งและการตั้งคา

หากคุณไมพบวิธีแกปญหาในคูมือเลมน้ี โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljcp2020series

ปจจยัที่มีผลตอประสทิธภิาพของเครือ่งพมิพ

ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB
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ขอความบนแผงควบคมุและการแจงขอมลูสถานะ
ขอความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเคร่ืองพิมพปจจุบันหรือสถานการณที่ตองมีการดําเนินการ

ขอความการแจงขอมูลสถานะจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร (นอกเหนือจากขอความบนแผงควบคุม) เม่ือเคร่ืองพิมพมี

ปญหาบางอยาง หากมีขอความการแจงขอมูลสถานะ  จะปรากฏในคอลัมน การแจงขอมลูสถานะ ในตารางตอไปน้ี

ขอความบนแผงควบคมุจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจตองรับทราบขอความโดยกด OK เพ่ือเร่ิมพิมพตอ หรือกด X เพ่ือ
ยกเลิกงานพิมพ บางคร้ังเม่ือมีขอความ งานพิมพที่คางอยูอาจพิมพไมเสร็จ หรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ หาก
ขอความเก่ียวของกับการพิมพและคณุสมบัติทําตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏ
ขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

สําหรับบางขอความ การรีสตารทเคร่ืองพิมพอาจแกปญหาได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสง
ซอม

ขอความบนแผงควบคมุ การแจงขอมลูสถานะ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

10.00.XX อปุกรณสิน้เปลอืงผดิพลาด หนวยความจําอุปกรณของตลับหมึก
พมิพอนัใดอันหนึง่ไมสามารถอานได
หรือหายไป

● 10.0000 = ขอผดิพลาดหนวย
ความจําอุปกรณสีดํา

● 10.0001 = ขอผดิพลาดหนวย
ความจําอุปกรณสีน้ําเงิน

● 10.0002 = ขอผดิพลาดหนวย
ความจําอุปกรณสีมวงแดง

● 10.0003 = ขอผดิพลาดหนวย
ความจําอุปกรณสีเหลือง

การติดตั้งตลับหมึกพิมพอกีคร้ัง

ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

หากยงัแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับ
หมึก

10.10.XX อปุกรณสิน้เปลอืงผดิพลาด ● 10.1000 = หนวยความจํา
อุปกรณสีดําหายไป

● 10.1001 = หนวยความจํา
อุปกรณสีนําเงินหายไป

● 10.1002 = หนวยความจํา
อุปกรณสีมวงแดงหายไป

● 10.1003 = หนวยความจํา
อุปกรณสีเหลืองหายไป

ตรวจสอบ E-label หากไดรับความเสีย
หาย ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพตดิตัง้อยูใน
ตาํแหนงที่ถกูตอง

นาํเอาตลับหมึกพมิพออกและตดิตั้งใหม
แลวเปดใชงานเคร่ืองพิมพอีกรอบ

หากขอผิดพลาดเกดิกบัตลับหมึกพิมพสี
ใหเปล่ียนตลับกบัหมึกพิมพสีอื่นในถาด
หากขอความเดิมปรากฏขึ้น แสดงวา
เคร่ืองมีปญหา หากขอความ 10.10.XX
อื่นปรากฏ ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

49 Error (49 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

50.X Fuser error (50.X ฟวเซอรผดิ
พลาด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกีย่วกบั
ฟวเซอร

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม
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ขอความบนแผงควบคมุ การแจงขอมลูสถานะ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

Turn off then on (ปดกอนเปด) ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 25 นาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

51.XX Error (51.XX ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจาก
ฮารดแวรภายในเครื่อง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

54.XX Error (54.XX ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพพบขอผดิพลาดของเซ็น
เซอรภายในตวัใดตัวหนึง่

● 54.15 = สีเหลือง

● 54.16 = สีมวงแดง

● 54.17 = สีน้ําเงินปนเขียว

● 54.18 = สีดํา

1. เปดฝาเพ่ือไปที่ถาดตลับหมึก
พิมพ และเล่ือนถาดตลับหมึก
พิมพออกมา

2. ตรวจสอบกลไกสีขาวในตลับหมึก
พิมพทีเ่กี่ยวของ ซึ่งจะอยูที่ดาน
ขวาของตลับหมึกพิมพ

3. กดกลไกชาๆ ธงสีดําจะปรากฏขึ้น
เมื่อกด และควรเลื่อนผานอยาง
สม่ําเสมอ หากไม ใหกดซ้ําๆ ทํา
ใหไมมีสิ่งกดีขวางใดๆ

4. กดถาดตลับหมึกพิมพและปดฝา

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

55.X Error (55.X ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

57.X พดัลมผดิพลาด

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพมีปญหาเกี่ยวกับพัดลมใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนั้นเปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP
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59.X Error (59.X ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพมีปญหาเกี่ยวกับมอเตอรตัว
ใดตวัหนึง่

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

79 Error (79 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผดิพลาดจาก
เฟรมแวรภายในเครื่อง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน้เปดเคร่ืองพมิพอีกคร้ัง และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกนักระแสไฟ
กระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดย
ตรง เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

79 Service error (79 เกดิขอผดิ
พลาดทีบ่รกิาร)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

มีการตดิตัง้ DIMM ทีไ่มสามารถใชรวม
กนัได

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ตดิตัง้ DIMM ทีเ่คร่ืองพิมพ
สนบันสนุน โปรดดรูายการ
DIMM ทีเ่คร่ืองสนับสนนุที ่การ
บริการและการสนบัสนุน
ในหนา 125 โปรดดูคําแนะนํา
ในการติดตั้ง DIMM ที่ การติดตั้ง
DIMM สําหรับหนวยความจําและ
แบบอักษร ในหนา 85

3. เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

<Color> in wrong position
(<Color> อยูในตาํแหนงไมถกูตอง)

ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพไวในชองทีไ่มถูก
ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแต
ละตลับอยูในชองที่ถกูตอง การติดตั้ง
ตลับหมกึพมิพจะเรียงลําดับจากดาน
หนาไปยงัดานหลัง ดงันี ้สีดาํ, สีน้ําเงิน,
สีแดงมวง, สีเหลือง

Front Door open (ชองเปดอยู) ฝาปดดานหนาของเคร่ืองพิมพเปดอยู ปดฝา

Incorrect supplies (อปุกรณสิน้
เปลอืงไมถกูตอง)

ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพในชองที่ไมถกูตอง
มากกวาหนึง่ตลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแต
ละตลับอยูในชองที่ถกูตอง การติดตั้ง
ตลับหมกึพมิพจะเรียงลําดับจากดาน
หนาไปยงัดานหลัง ดงันี ้สีดาํ, สีน้ําเงิน,
สีแดงมวง, สีเหลือง

Install <Color> cartridge (ตดิตัง้
ตลบัหมกึพมิพ <Color>)

ยงัไมไดติดตั้งตลับหมึกพิมพหรือติดตัง้
ในเคร่ืองพิมพไมถกูตอง

ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพ โปรดดูที ่เปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ ในหนา 81

Jam in <location> (กระดาษตดิใน
<location>)

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นาํกระดาษที่ตดิออกจากตําแหนงที่ระบุ
เคร่ืองควรจะเริ่มพมิพตอ หากเครื่องไม
ทาํงานตอ ใหลองสั่งพิมพงานอีกคร้ัง

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP
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Load paper (ใสกระดาษ) ทกุถาดวางเปลา ใสกระดาษ

Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใส
ถาด # <TYPE> <SIZE>)

มีการกาํหนดคาประเภทและขนาด
กระดาษทีต่องการสําหรับงานพมิพใน
ถาดแลว แตยงัไมไดใสกระดาษในถาด
นัน้

ใสกระดาษที่ถกูตองในถาดนัน้ หรือกด
ตกลง เพ่ือใชกระดาษในถาดอื่น

Load tray 1 plain <SIZE> (ใส
ถาด 1 ธรรมดา <SIZE>)

Cleaning mode (โหมดการทาํความ
สะอาด) [OK] to start

เคร่ืองพิมพพรอมสําหรับกระบวนการ
ทําความสะอาด

ใสกระดาษธรรมดาขนาดทีร่ะบุไวใน
ถาด 1 และกด OK

Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใส
ถาด 1 <TYPE> <SIZE>)

ไมไดกําหนดคาประเภทและขนาด
กระดาษทีต่องการสําหรับงานพมิพใน
ถาดใด

ใสกระดาษที่ถกูตองในถาด 1 หรือกด
OK เพื่อใชกระดาษในถาดอื่น

Manual feed <TYPE> <SIZE>
(ปอนดวยตนเอง <TYPE> <SIZE>)

Press [OK] (กด [OK]) for
available media (สาํหรบัวัสดพุมิพที่
มอียู)

ตัง้คาเคร่ืองพมิพไวในโหมดปอนดวย
ตนเอง

กด OK เพือ่ลบขอความ หรือ ใส
กระดาษทีถ่กูตองในถาด 1

Memory is low (หนวยความจาํเหลอื
นอย)

Press [OK] (กด [OK])

ลองอกีครัง้ภายหลัง หรอืปด &เปด

หนวยความจําของเครื่องพมิพเกือบเต็ม กด ตกลง เพือ่สิ้นสุดงาน หรือกด X เพือ่
ยกเลิกงานพมิพ

แยกงานพิมพนัน้ออกเปนงานพมิพที่
เล็กลงกวาเดิม โดยมีจํานวนหนาทีล่ด
นอยลง

สําหรับขอมูลเกีย่วกับการเพิ่มหนวย
ความจําของเคร่ืองพมิพ โปรดด ูการติด
ตัง้ DIMM สําหรับหนวยความจําและ
แบบอักษร ในหนา 85

Misprint (พมิพผดิ)

Press [OK] (กด [OK])

กระดาษอาจดเีลยเล็กนอยเมื่อเล่ือนผาน
เคร่ืองพมิพ

กดปุม ตกลง เพือ่ลบขอความ

Order <color> cartridge (สัง่ซือ้
ตลบัหมกึพมิพ <color>)

ตลับหมึกพมิพทีร่ะบุใกลหมดอายุการใช
งาน

ส่ังซื้อตลับหมกึพมิพทีแ่จงในขอความ
การพิมพยงัคงดาํเนินตอไป จนกวา
Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลับหมกึพมิพ <color>)
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดจาก วัสดุสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 123

Order supplies (สัง่ซือ้อปุกรณสิน้
เปลือง)

อุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่กลหมดมีมากกวา
หนึ่งอยาง

ตรวจดเูคร่ืองวัดระดับหมึกบนแผงควบ
คมุ หรือพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองออกมาเพื่อดวูาตลับใดมีหมึก
เหลือนอย โปรดดทูี ่หนาขอมูล
ในหนา 68

ส่ังซื้อตลับหมกึพมิพทีแ่จงในขอความ
การพิมพยงัคงดาํเนินตอไป จนกวา
Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลับหมกึพมิพ <color>)
ปรากฏขึ้น

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดจาก วัสดุสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 123
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Print failure (พมิพไมสําเรจ็)

Press [OK] (กด [OK]) หากยงัผดิ
พลาดอยู ใหปดเครือ่งกอนเปดใหม

เคร่ืองพมิพไมสามารถประมวลผลหนา
ได

กด OK เพือ่พิมพงานตอ แตงานพิมพ
อาจไดรับผลกระทบ

หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปด
เคร่ืองพมิพแลวเปดใหม สงงานพิมพ
ใหม

Rear Door open (ชองเปดอยู) ฝาปดดานหลังของเครื่องพิมพเปดอยู ปดฝา

Remove shipping locks from
<color> cartridge (ถอดตวัลอ็คออก
จากตลบัหมกึ <color>)

ตวัล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพตดิตั้งอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดตัว
ล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพแออกแลว

Remove shipping locks from
all cartridges (ถอดตวัลอ็คออกจาก
ตลบัหมกึทัง้หมด)

ตวัล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพตดิตั้งอยูในตลับหมึกพิมพหนึ่ง
ตลับหรือหลายตลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดตัว
ล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมึก
พมิพแตละตลับออกแลว

Replace <color> cartridge
(เปลีย่นตลับหมกึพมิพ <color>)

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานแลว เปล่ียนตลับหมึก โปรดดทูี ่เปล่ียนตลับ
หมึกพิมพ ในหนา 81

Replace supply (เปลี่ยนอปุกรณสิน้
เปลอืง)

Override in use (มกีารใชการแทน
ที)่

รายการเมนู Print quality (คณุภาพ
การพมิพ) Replace supplies
(เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง) ตั้งคาเปน
Override out (เมือ่พจิารณาวาหมด)

คณุยงัสามารถพมิพงานตอไดจนกวา
คณุจะพจิารณาวาคณุภาพในการพิมพ
งานลดลง

โปรดดทูี ่เมน System setup (การตั้ง
คาระบบ) ู ในหนา 11

Unexpected size in tray # (ขนาด
ทีไ่มทราบในถาด #)

Load [size] (ใส [size]) Press
[OK] (กด [OK])

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษทีพ่มิพใน
ถาดทีไ่มตรงกบัการกําหนดคาของถาด
นัน้

ใสกระดาษทีถ่กูตองลงในถาด หรือ
กาํหนดคาถาดตามขนาดกระดาษทีใ่ส
ลงไป โปรดดูที ่การใสกระดาษและวัสดุ
พมิพ ในหนา 50

Used <color> Cartridge in use
(มีการใชตลับหมกึ <color> ทีใ่ชแลว)

ตรวจพบและยอมรับตลับหมึกพมิพเกา ไมตองดําเนินการใดๆ

Used supplies in use (มกีารใช
อปุกรณสิน้เปลอืงทีใ่ชแลว)

ตดิตั้งตลับหมึกพมิพเกา ไมตองดําเนินการใดๆ

Used supply installed (ตดิตัง้
อปุกรณสิน้เปลอืงทีใ่ชแลว)

To accept (ในการยอมรบั) Press
[OK] (กด [OK])

ตดิตั้งตลับหมึกพมิพเกา กด OK เพือ่ดําเนนิการตอ

กระดาษตดิในถาด <X>

Clear jam and then (ดงึกระดาษที่
ตดิออกและ) Press [OK] (กด [OK])

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นาํกระดาษที่ตดิออกจากตําแหนงที่ระบุ
และกด OK

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝาย
บริการของ HP

การพมิพสองหนาดวยตวัเอง

Load tray # (ใสถาด #) Press [OK]
(กด [OK])

ดานแรกของงานพมิพสองดานดวยตน
เองไดรับการพมิพแลว และตองใส
กระดาษเพ่ือพมิพหนาที่สอง

ใสกระดาษในถาดทีร่ะบุโดยใหดานที่
พมิพแลวหงายขึ้น และดานบนของ
กระดานหนัออกจากตัวคุณ และกด OK

ขอผดิพลาดของอปุกรณ

Press [OK] (กด [OK])

เกดิขอผิดพลาดภายใน กด ตกลง เพื่อเร่ิมพมิพงานตอ

ตดิตัง้อปุกรณสิน้เปลอืงของแทจาก HP ตดิตัง้อุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP
ขอความนีจ้ะปรากฏขึ้นชัว่ครูหลังจาก
ตดิตั้งอุปกรณสิ้นเปลือง และแทนที่ดวย
ขอความ พรอม

ไมตองดําเนินการใดๆ
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ขอความบนแผงควบคมุ การแจงขอมลูสถานะ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

ตดิตัง้อปุกรณสิน้เปลอืงทีไ่มใชของ HP ตดิตัง้อปุกรณส้ินเปลืองทีไ่มใชของ HP ขอความนีเ้ปนขอความชัว่คราว และจะ
หายไปในอีกไมกีวิ่นาที

หากคุณเชือ่วาคณุซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง
ของ HP โปรดไปที ่www.hp.com/
go/anticounterfeit

บริการหรือการซอมอันเปนผลมาจาก
การใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมครอบคลุมอยูในการรับ
ประกนัของ HP

นาํเอาวสัดสุาํหรับการขนสงออกจากฝา
ดานหลงั

ไมไดนาํเอาตวัล็อคสําหรับการขนสง
สองตวัออกจากลูกกล้ิงดานหลัง

เปดฝาปดดานหลัง และนาํเอาตัว
ล็อคสําหรับการขนสงออก

ไดรเวอรไมถกูตอง

Press [OK] (กด [OK])

คณุกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมถูก
ตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง
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แกปญหากระดาษตดิ

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ1

สาเหตุ วธิแีกไข

ปรับตวักัน้ความยาวและความกวางของกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกัน้ใหชิดกบัปกกระดาษ

กระดาษไมตรงตามขอกาํหนด ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของ HP เทานั้น โปรดดูที่
กระดาษและวัสดุพมิพ ในหนา 43

กระดาษทีคุ่ณบรรจุนั้นเคยใชงานกบัเคร่ืองพมิพหรือเคร่ืองถายเอกสารมา
แลว

อยาใชกระดาษทีผ่านการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

บรรจุกระดาษในถาดปอนไมถกูวิธี นาํกระดาษสวนทีเ่กนิออกจากถาดปอนกระดาษ ตรวจดวูาปกกระดาษอยูใต
เคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสดุในถาด โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดุพมิพ ในหนา 50

กระดาษเบี้ยว ปรับตวักัน้กระดาษในถาดปอนกระดาษไมถกูตอง ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อ
ใหพอดีกบัปกกระดาษโดยไมทาํใหบิดเบี้ยว

กระดาษโคงงอหรือเกาะตดิกนั นาํกระดาษออกจากถาดแลวงอหรือบิด 180 องศา หรือควํ่ากระดาษลง ใส
กระดาษกลับเขาไปในถาด

หมายเหต:ุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกดิไฟฟาสถติ ซึ่ง
อาจทําใหกระดาษเกาะตดิกนัได

มกีารนํากระดาษออกไปกอนทีจ่ะออกมาทางถาดกระดาษออก รอใหหนาทีพ่ิมพแลวออกมาทีถ่าดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยิบ
ออกมา

สภาพกระดาษทีใ่ชไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาดไมดึงกระดาษ หยบิกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษมีน้ําหนกัเกิน 163 g/m2 เคร่ือง
จะไมสามารถดงึกระดาษจากถาดได

กระดาษที่ใชมีขอบทีไ่มเรียบหรือเปนหยกั เปล่ียนกระดาษ

กระดาษที่มีการเจาะรูหรือมีลายนนู กระดาษทีเ่ปนรูหรือมีลายนนูจะดงึแยกจากกนัไดยาก ใหปอนกระดาษทลีะ
แผน

เกบ็รักษากระดาษไมถกูตอง เปล่ียนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหบีหอเดิมท่ีไดมาและเกบ็
ในทีท่ี่เหมาะสม

1 หากเครื่องพิมพยงัคงเกดิปญหากระดาษติดอยู โปรดตดิตอฝายสนับสนนุลูกคาของ HP หรือผูใหบริการทีไ่ดรับอนญุาตของ HP
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ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

ใชภาพประกอบน้ีเพ่ือหาตําแหนงของกระดาษติด

1 ถาดกระดาษออก

2 ถาด 1

3 ถาด 2

4 ถาดเสริม 3

5 ฟวเซอร (หลังฝาปดดานหลัง)

6 บริเวณเขาสูกระดาษทีต่ดิของถาด 2

เปลีย่นการตัง้คาการแกไขกระดาษตดิ

เม่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

ใช HP ToolboxFX เพ่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด

1. เปด HP ToolboxFX.

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ แลวคลิก การตัง้คาระบบ

3. ไปที่ การแกไขกระดาษตดิ เลือก เปด จากรายการดรอปดาวน

แกปญหากระดาษตดิในถาด 1

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

ดึงแผนกระดาษที่ตดิออกมาจากถาด 1
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หากกระดาษเขาไปในถาด 1 ลึกมาก ใหถอดถาด 2 ออก วางถาด 1 ลง แลวนําเอากระดาษออกมาจากชองเปด

แกปญหากระดาษตดิในถาด 2

1. ดงึถาด 2 ออกมาแลวนําไปวางบนที่ราบ

2. ลดระดับถาดที่เขาสูบริเวณที่กระดาษติดลง

3. นํากระดาษที่ตดิอยูออกโดยดึงออกมาตรงๆ
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4. เปล่ียนถาดกระดาษ

5. กด OK เพ่ือพิมพตอ

แกปญหากระดาษตดิในถาด 3

1. ดงึถาด 3 ออกมาแลวนําไปวางบนที่ราบ

2. นํากระดาษที่ติดอยูออกโดยดงึออกมาตรงๆ
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3. เปล่ียนถาดกระดาษ 3

4. กด OK เพ่ือพิมพตอ

แกปญหากระดาษตดิบรเิวณฟวเซอร

1. เปดฝาปดดานหลัง

2. หากจําเปนใหกดที่ก้ันกระดาษ (callout 1) และนําเอากระดาษที่มองเห็นใดๆ (callout 2) ออกจากดานลางของบริเวณ
นําสง

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ หามใชวัตถุมีคมนําเอา
เศษกระดาษออกมา
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3. ปดฝาปดดานหลัง
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แกปญหากระดาษตดิในถาดกระดาษออก

1. มองหากระดาษที่ติดในถาดกระดาษออก

2. นํากระดาษที่เห็นออก

หมายเหต:ุ หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูวานําเศษกระดาษทั้งหมดออกแลว กอนพิมพงานตอ

3. เปดแลวปดฝาปดดานหลังเพ่ือใหขอความหายไป

แกปญหากระดาษตดิในอุปกรณพมิพสองดาน (เฉพาะรุนทีพ่มิพสองดานเทานัน้)

1. เปดฝาปดดานหลัง
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2. หากจําเปนใหดงึที่ก้ันกระดาษ (callout 1) และนําเอากระดาษที่มองเห็นใดๆ (callout 2) ออกจากดานลางของบริเวณ
นําสง

3. หากจําเปน ใหนําเอากระดาษที่เห็นใดๆ ออกจากดานลางของอุปกรณท่ีพิมพสองดาน

4. หากคณุไมเห็นกระดาษที่ตดิใดๆ ใหยกอุปกรณที่พิมพสองดานขึ้นโดยใชแครที่ดานขางของอุปกรณที่พิมพสองดาน

5. หากคณุเห็นรองรอยขอบกระดาษ ใหนําเอากระดาษออกจากเครื่องพิมพ
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6. หากคุณเห็นรองรอยขอบกระดาษ ใหนําเอากระดาษออกจากเครื่องพิมพ

7. ปดฝาปดดานหลัง
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แกปญหาคณุภาพของภาพ
คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้งเน้ือหาในสวนตาง ๆ ตอไปน้ีจะชวยคุณระบุและแกไขปญหาเหลาน้ัน

ระบแุละแกไขขอบกพรองในการพมิพ

ใชรายการตรวจสอบและแผนภูมิแสดงปญหาคุณภาพการพิมพในสวนน้ี เพ่ือแกปญหาคณุภาพการพิมพ

รายการตรวจสอบคุณภาพการพมิพ

โดยปกติแลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปน้ี

1. ตรวจสอบใหแนใจวานําเอาล็อคสําหรับการขนสงออกจากลูกกล้ิงในฝาดานหลังแลว

2. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพที่คุณใชตรงตามขอกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

3. หากคณุใชส่ือสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบวาคุณได
พิมพตามประเภทแลว

4. พิมพหนาแสดงการกําหนดคาและหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 68

◦ ตรวจสอบหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือดูวาอุปกรณส้ินเปลืองใดใกลหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไวแลว
สําหรับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ

◦ หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลเหลาน้ีอยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวร ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดทูี่ การบริการและการสนับสนุน ในหนา 125 หรือแผนพับที่ใหมาในกลอง

5. พิมพหนาตัวอยางจาก HP ToolboxFX หากเคร่ืองพิมพหนาขอมูลน้ีออกมา แสดงวาเกิดปญหาที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

6. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่นหากเครื่องพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่โปรแกรมที่คุณใช
พิมพ

7. เร่ิมตนการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพใหม แลวลองพิมพอีกคร้ัง หากปญหายังคงมีอยู ใหเลือกตัวเลือกใด
ตวัเลือกหน่ึงตอไปน้ี:

◦ หากปญหาน้ีปรากฏในทุกหนาที่พิมพ โปรดดทูี่ ปญหาคณุภาพการพิมพโดยทั่วไป ในหนา 109

◦ หากปญหาน้ีปรากฏในหนาที่พิมพสีเทาน้ัน โปรดดูที่ การแกปญหาที่เกิดกับเอกสารสี ในหนา 113

108 บท 10   การแกปญหา THWW



ปญหาคณุภาพการพมิพโดยทัว่ไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตวัอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานส้ันเขาเคร่ืองพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา ไมวาจะพิมพสีหรือพิมพสีดําเทาน้ัน หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแก
ไขปญหาของตวัอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพสีซีดหรือจาง สื่อทีใ่ชไมถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ
HP

ใชสือ่ที่ตรงตามขอกาํหนดรายละเอียดของ HP 

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพือ่
ตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดทูี ่หนา
ขอมูล ในหนา 68

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมกึพมิพ
<color>) และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

การตัง้คาความเขมในการพมิพอาจเปล่ียนแปลง ตั้งคาความเขมในการพมิพเปน 0

อาจจําเปนตองปรับเทยีบเคร่ืองพิมพ ทําการปรับเทยีบ โปรดดทูี ่การปรับเทยีบ
เคร่ืองพิมพ ในหนา 116

มีผงหมึกเลอะเปนจุด วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 89

ตลับหมึกพิมพอยางนอยหนึง่ตลับอาจร่ัว ลองตรวจสอบผงหมึกสีทีเ่ลอะเปนจุด และตรวจดู
การรั่วของตลับหมึกพิมพ

อาจเติมหมึกพิมพมากเกินไป ตรวจสอบรหสัขอผดิพลาด 10.98.XX ในบันทกึ
การทํางาน โปรดดทูี ่ล็อกแสดงบันทกึการทํางาน
ในหนา 70 สวน XX ของรหสัจะหมายถึงตลับ
หมึกพมิพ (00 หมายถงึสีดํา, 01 หมายถึงสี
น้ําเงิน, 02 หมายถึงสีแดงมวง, 03 หมายถงึสี
เหลือง) หากมีบันทึกขอผิดพลาด ใหเปล่ียนตลับ
หมึกพมิพทีไ่ดรับผลกระทบ

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกดิขึ้นทีส่ื่อสําหรับพมิพแผน
นัน้แผนเดียว

ใหลองพิมพงานใหมอีกคร้ัง

ความชืน้ของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพืน้ผิว
ของกระดาษชืน้เปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอรสี

ปกกระดาษที่ใชคณุภาพไมดกีระบวนการผลิต
อาจทําใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอรสี
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มร้ิีวหรือแถบในแนวตัง้ปรากฏบนหนากระดาษ

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

a
a
a
a
a

c
c
c
c
c

b
b
b
b
b

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพ่ือ
ตรวจสอบอายุการใชงานทีเ่หลืออยู โปรดดทูี ่หนา
ขอมูล ในหนา 68

ใช HP ToolboxFX เพื่อแกไขปญหา

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมมากเกินไป สภาพอากาศที่แหงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําให
โทนสีเทาทีพ่ืน้หลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

กระดาษเรียบจะแสดงพืน้หลังไดมากกวา
กระดาษธรรมดา

ใชกระดาษทีห่ยาบกวา

มีรอยเปอนหมึกบนกระดาษ วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกําหนดของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวา
ตวักัน้กระดาษสกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทาง
ผานกระดาษ

ทําความสะอาดตัวกัน้กระดาษ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 89

หมึกจะเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัสถกู ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พิมพลงบนสื่อในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คณุใชพิมพความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนกั

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใชวัสดพุิมพทีต่รงตามขอกําหนดของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ในหนา 89
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รอยเปอนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานทีพ่ิมพ ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พมิพลงบนสือ่ในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คุณใชพมิพความเร็วในการพมิพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนัก

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 89

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินจิฉัยคณุภาพ
การพิมพ โปรดดทูี ่เปด HP ToolboxFX
ในหนา 69

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู การบริการและ
การสนบัสนุน ในหนา 125 หรือแผนพบัที่อยูใน
กลองผลิตภัณฑ

ตลับหมึกอาจมีปญหา ในการตรวจดวูาตลับหมึกพมิพมีปญหาหรือไม
ใหเปด HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินิจฉัย
คุณภาพการพมิพ โปรดดูที ่เปด
HP ToolboxFX ในหนา 69

รอยเปอนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษดานที่ไม
พมิพ

ชิน้สวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานีม้ักจะหายไปเองหลังจากทีพ่ิมพงานไป
ประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทํา
ความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูที่
การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ในหนา 89

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดวูาฟวเซอรมีปญหาหรือไม ใหเปด
HP ToolboxFX แลวพิมพหนาวินจิฉัยคณุภาพ
การพิมพ โปรดดทูี ่เปด HP ToolboxFX
ในหนา 69

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู การบริการและ
การสนบัสนุน ในหนา 125 หรือแผนพบัที่อยูใน
กลองผลิตภัณฑ

งานทีพ่ิมพไดมีตวัอักษรผิดรูป วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หากตวัอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปน
คล่ืน แสดงวาคณุอาจตองปรับเทยีบเคร่ืองพิมพ
หรือนาํเคร่ืองสแกนแบบเลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานีป้รากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคาหรือไม หากมี ใหตดิตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP ด ูการบริการและการสนบัสนุน
ในหนา 125 หรือแผนพับทีอ่ยูในกลอง
ผลิตภัณฑ
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งานที่พมิพไดมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เคร่ืองพิมพไวเพือ่พิมพลงบนสื่อในชนดิ
ทีคุ่ณตองการพมิพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ
และตัง้คา ประเภท ใหตรงกบัประเภทกระดาษที่
คณุใชพิมพความเร็วในการพิมพอาจลดลงหาก
คุณใชกระดาษหนกั

รายการเมน ูบรกิาร Less paper curl (ลดการ
มวนงอของกระดาษ) ตั้งคาเปน Off (ปด)

ใชเมนแูผงควบคุมเพือ่เปล่ียนการตั้งคา โปรดดทูี่
เมนแูผงควบคุม ในหนา 9

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

อุณหภมูิและความชืน้สูงอาจทาํใหกระดาษมวน
งอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ ปรับ
โหมดมวนงอจากแผงควบคุมหรือ
HP ToolboxFX

ขอความหรือภาพกราฟกในหนาเอกสารทีพ่ิมพ
ออกมาเอียง

ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษหรือสื่อสําหรับ
พิมพอยางถกูตอง และปรับตัวกั้นกระดาษไม
แนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดูที ่การใสกระดาษ
และวัสดพุิมพ ในหนา 50

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

หนาเอกสารทีพ่ิมพออกมายนหรือพบั ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยางถกูวิธ ีและ
ตัวกัน้กระดาษไมแนนหรือหลวมเกนิไป โปรดดู
ที ่การใสกระดาษและวัสดพุมิพ ในหนา 50

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลอง
พลิกกระดาษในถาด 180 องศา

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

มีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรทีพ่ิมพ ใสสื่อทีใ่ชพิมพไมถกูตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก
กระดาษอาจมีความตานทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี
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ภาพทีป่รากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดํา
เขม) ยงัปรากฏซ้ําในสวนที่เหลือของหนา
กระดาษ (เปนโทนสีเทา)

การตัง้คาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการ
พมิพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหเปล่ียนโทน
(ความเขม) ของพื้นทีท่ี่เกดิภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหกลับหนา
เอกสาร 180 องศาเพื่อพมิพภาพทีอ่อนกวากอน

ลําดับของภาพทีพ่มิพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดบัภาพทีจ่ะพิมพตวัอยางเชน ใหภาพที่
ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่
เขมกวาอยูถัดลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเคร่ืองพิมพ หากเกดิปญหาขึ้นกบังานพิมพอีก ใหปด
เคร่ืองพิมพประมาณ 10 นาท ีแลวเปด
เคร่ืองพิมพเพื่อเร่ิมพมิพงานใหมคร้ัง

 ใชกระดาษทีไ่มมันเพือ่ชวยลดความรุนแรงของ
ปญหา

การแกปญหาทีเ่กดิกบัเอกสารสี

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือคุณพิมพงานสี

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

เคร่ืองพมิพเอกสารสีออกมาเปนสีดําเทานัน้ ไมไดเลือกโหมดสีในโปรแกรม หรือเปดใช
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือการตัง้คาจํากัดสี

เลือกโหมดสีแทนโหมดโทนสีเทา หรือปดการตัง้
คาจํากดัสี

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพทีเ่ลือกในโปรแกรมไมถกู
ตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถกูตอง

อาจตั้งคาคอนฟกเคร่ืองพมิพไมถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคา (โปรดดทูี ่หนาขอมูล
ในหนา 68) หากไมมีสีปรากฏในหนาแสดงการ
กําหนดคา ใหตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP ดู
การบริการและการสนบัสนนุ ในหนา 125 หรือ
แผนพับทีอ่ยูในกลองผลิตภัณฑ

อุปกรณสิ้นเปลืองสีหมด และกําหนดการตั้งคา
เมน ูอปุกรณสิน้เปลอืงสหีมด เปน พมิพตอดวยสี
ดาํ

เปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลืองสี

เคร่ืองไมพมิพสีใดสีหนึง่ หรือพิมพออกมาไมถูก
ตอง

เทปกาวอาจยังอยูบนตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ
จนหมดแลว

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

เคร่ืองพมิพอาจนาํมาใชงานทามกลางสภาพทีม่ี
ความชืน้สูงมาก

ตรวจดใูหแนใจวาความชืน้ในบริเวณทีใ่ชงาน
เคร่ืองพิมพไมสูงเกนิขอกําหนดเกีย่วกบัความชืน้

ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือหลายตลับอาจมีขอ
บกพรอง

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

เคร่ืองพิมพถกูตัง้ใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมกึพมิพ
<color>) และทําการพิมพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพที่หมึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

ตลับหมึกพิมพอยางนอยหนึง่ตลับมีการใชงานไม
ถกูตองโดยเครื่องพมิพ

ถอดตลับหมึกพมิพออกและติดตั้งใหม
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ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

สทีี่พมิพไดไมสม่ําเสมอหลังจากเปลี่ยนตลับหมกึ
พมิพใหม

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจเสียหาย ใหนาํตลับหมึกพมิพของสีทีพ่ิมพไมสม่ําเสมอ
ออกมา แลวใสกลับเขาไปใหม

เคร่ืองพมิพถกูตั้งใหละขอความ Replace
<color> cartridge (เปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ
<color>) และทาํการพมิพตอ

เปล่ียนตลับหมึกพมิพทีห่มึกเหลือนอย โปรดดทูี่
เปล่ียนตลับหมึกพมิพ ในหนา 81

สบีนหนาเอกสารทีพ่มิพไดไมตรงกับสีที่ปรากฏ
บนหนาจอ

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

สีทีเ่หน็บนหนาจอคอมพวิเตอรตางจากทีพ่ิมพ
ออกมา

โปรดดูที ่การเทยีบสี ในหนา 62

หากเครื่องไมพมิพสีทีอ่อนมากหรือสีทีเ่ขมมาก
ซึ่งปรากฏบนหนาจอ โปรแกรมซอฟตแวร
อของคุณอาจตคีวามสีทีอ่อนมาก วาเปนสีขาว
และสีทีเ่ขมมาก วาเปนสีดํา

หากเปนเพราะสาเหตุนี ้ใหหลีกเล่ียงการใชสีที่
เขมมากๆ หรือออนมากๆ

วัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดของ HP ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสี

ลวดลายบนเอกสารสีทีพ่ิมพไดไมสม่ําเสมอ สื่อทีใ่ชพิมพอาจหยาบเกนิไป ใหใชกระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพทีเ่รียบ เชน
กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี โดยมากกระดาษทีเ่รียบกวายอมใหงาน
พิมพทีด่ีกวา
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การใช HP ToolboxFX เพือ่แกไขปญหาคณุภาพการพิมพ 
หมายเหต:ุ กอนดําเนินการตอ ใหพิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือจํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณสําหรับตลับหมึก
พิมพแตละตลับ โปรดดทูี่ หนาขอมูล ในหนา 68

จากซอฟตแวร HP ToolboxFX คุณสามารถพิมพหนาที่ชวยระบุวาตลับหมึกพิมพที่กําหนดไวกอใหเกิดปญหาหรือไม หรือ
ปญหาน้ันเปนปญหาที่ตัวเคร่ืองพิมพเองหรือไม หนาการแกปญหาคุณภาพการพิมพจะพิมพแถบระดับสี 5 แถบ ซ่ึงแบงออก
เปนสวนท่ีเหล่ือมทับกัน 4 สวน ดวยการพินิจพิเคราะหแตละสวน คุณจะแยกแยะขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหน่ึงได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีน้ําเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

หนาน้ีจะชวยระบุปญหาทั่วไปส่ีอยางคือ

● สใีดสีหนึ่งเกิดริว้: สวนใหญแลวเปนปญหาของตลับหมึกพิมพ นําเอาตลับหมึกพิมพออก และตรวจดูฝุนละอองสะสม
หากไมมีฝุนละอองสะสม และปญหายงัคงอยูหลังจากที่ติดตัง้ตลับหมึกพิมพใหมแลว ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● สทีกุสีเกดิริว้ (ในตาํแหนงเดยีวกนั): ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเขารับบริการหากปญหายงัคงอยู

● เกดิปญหาซ้าํในสีตางๆ หลายส:ี

มีจุดซํ้าๆ ในสีตางๆ หลายสี: หากมีจุดซํ้าประมาณ 57 หรือ 58 มม. ใหใชหนาทําความสะอาดเพื่อทําความสะอาด
ฟวเซอร และใชกระดาษขาวหลายหนาทําความสะอาดลูกกล้ิง หากไมเกิดจุด 57 หรือ 58 มม. ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ของสีที่เปนจุด

มีแถบซํ้าๆ ในสีตางๆ หลายสี: ควรตดิตอฝายบริการของ HP

● เกดิจดุสีหนึ่งหรอืแถบหนึ่งในสีใดสหีนึ่ง: พิมพหนาการแกไขปญหาเพ่ิมเติมสามหรือส่ีหนา หากแถบหรือจุดเปนเฉพาะ
สีใดสีหน่ึงในหนาสวนใหญ ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพสีน้ัน หากแถบหรือจุดเปล่ียนไปเปนสีอ่ืน ใหติดตอฝายบริการของ
HP

สําหรับการแกไขปญหาเพิ่มเติม โปรกทําตามวิธีตอไปน้ี

● โปรดดทูี่ แกปญหาคุณภาพของภาพ ในหนา 108 ในคูมือน้ี

● ไปที่ www.hp.com/support/ljcp2020series

● ตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดทูี่ การบริการและการสนับสนุน ในหนา 125
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การพมิพหนาการแกปญหาคณุภาพการพมิพ

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ เปด HP ToolboxFX ในหนา 69

2. คลิกโฟลเดอร ความชวยเหลอื แลวคลิกหนา การแกไขปญหา

3. คลิกปุม พมิพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาที่พิมพ

การเพิ่มและการปรับปรุงคุณภาพการพมิพ

ตรวจสอบทุกคร้ังใหแนใจวาการตัง้คา ประเภท ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับประเภทของกระดาษที่คณุใชอยู

ใชการตั้งคาคณุภาพงานพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือปองกันปญหาดานคุณภาพการพิมพ

ใชสวน การตัง้คาเครื่องพมิพ ใน HP ToolboxFX เพ่ือปรับการตั้งคาที่สงผลตอคุณภาพการพิมพ โปรดดูท่ี เปด
HP ToolboxFX ในหนา 69

และใช HP ToolboxFX เพ่ือชวยในการแกไขปญหาดานคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การใช HP ToolboxFX เพ่ือแกไข
ปญหาคุณภาพการพิมพ ในหนา 115

การปรับเทยีบเครือ่งพมิพ

หากคุณประสบปญหาดานคุณภาพการพิมพไมวารูปแบบใดก็ตาม ใหปรับเทียบเคร่ืองพิมพ

การปรบัเทยีบเครือ่งพมิพโดยใช HP ToolboxFX

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ เปด HP ToolboxFX ในหนา 69

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาเครือ่งพิมพ แลวคลิกหนา คณุภาพการพมิพ

3. ในสวน การปรับเทียบสี ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย ปรบัเทยีบเดีย๋วนี้

4. คลิก ใช เพ่ือปรับเทียบเคร่ืองพิมพทันที

ปรบัเทยีบเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุ

1. บนเมนูแผงควบคุมของเคร่ือง ใหกด OK

2. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) แลวกด OK

3. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ลูกศรขวา ( ) เพ่ือเลือก Print quality (คณุภาพการพมิพ) และกด OK

4. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Calibrate color (ปรบัเทยีบสี) และกด OK

5. ใชปุม ลูกศรซาย ( ) หรือ ขวา ( ) เพื่อเลือก Calibrate now (ปรบัเทยีบทนัที) และกด OK เพ่ือปรับเทียบ
เคร่ืองพิมพ
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ปญหาที่เกีย่วกบังานพมิพ
ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่ําลังพิมพเพื่อดวูาเนือ้หามี
อยูครบทุกหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

เคร่ืองพมิพกระดาษชามาก สื่อสําหรับพมิพประเภททีม่ีน้ําหนกัมากอาจเปน
สาเหตุใหพิมพงานไดชา

ลองพมิพบนกระดาษอื่น

เอกสารทีม่ีรายละเอียดซับซอนอาจพมิพไดชา การใหความรอนทีเ่หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพมิพต่ําลง เพือ่ใหงานพิมพมีคุณภาพสูง
สุด

ตัง้คาประเภทกระดาษไมถกูตอง เลือกประเภทกระดาษใหตรงกับกระดาษ

ไมพมิพหนาเอกสาร เครื่องพมิพอาจดงึสื่อสําหรับพมิพไมถกูตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เคร่ืองพิมพอยางถกูตองแลว

หากยงัเกดิปญหานีอ้ยู คุณอาจตองเปล่ียนลูกกล้ิง
ดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษใหม โปรดดทูี่
การบริการและการสนบัสนนุ ในหนา 125

สื่อสําหรับพมิพติดอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่แกปญหากระดาษ
ติด ในหนา 99

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสยีหายหรือตอไวไม
ถกูตอง 

● ถอดสายเคเบิล USB ทีต่ออยูทัง้สองดาน
ออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพมิพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเคร่ืองคอมพวิเตอร
ของคณุ

เคร่ืองพมิพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนั
ได หากคุณมฮีารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ชือ่มตอกบัพอรต
เดียวกันกับเคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานีอ้าจรบ
กวนการทาํงานของเครื่องได หากตองการเชื่อม
ตอและใชเคร่ืองพิมพ คณุจะตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกบัอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
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ปญหาทีเ่กีย่วกบัซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
ปญหา วธิแีกไข

ไมมีไดรเวอรของเคร่ืองพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่ําลังทํางานอยู ในการปด
โปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูใน system tray ใหคลิกปุมขวา
ของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ือง
คอมพิวเตอร

มขีอความแสดงความผดิพลาดแสดงขึน้ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร ● ตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่ําลังทํางานอยู ในการปด
โปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของ
เมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ตรวจสอบพืน้ที่วางในไดรฟทีค่ณุกําลังตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
หากจําเปน ใหเพิ่มพื้นที่วางใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได แลวติดตัง้
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

● หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตั้งซอฟตแวร
เคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ● พมิพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตกิารทํางานของ
เคร่ืองพมิพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม
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ปญหาบนเครือ่ง Macintosh 
แกไขปญหากบั Mac OS X

หมายเหต:ุ หากคณุกําลังติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชการเชื่อมตอ USB อยาเชือ่มตอสายเคเบิล USB กับเคร่ืองพิมพและ
คอมพิวเตอรกอนติดตั้งซอฟตแวร การเชื่อมตอสายเคเบิล USB จะทําให Mac OS X ติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติ แตการ
ติดตั้งจะไมถูกตอง คุณตองยกเลิกการติดตั้งเคร่ืองพิมพ ถอดสายเคเบิล USB ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดรีอมของ
เคร่ืองพิมพ และเชื่อมตอสายเคเบิล USB เม่ือซอฟตแวรแจงใหคุณดําเนินการ

ไมมรีายชือ่ไดรเวอรเครื่องพมิพใน Print Center (ศนูยการพมิพ) หรอื Printer Setup Utility (ยทูลิิตกีารตัง้คาเครื่องพมิพ) 

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพ หรือตดิตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ

โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตวัอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณ
กําลังใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิม
ตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ

โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตวัอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณ
กําลังใช ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดูคาํแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

ชือ่เครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอื Bonjour จะไมปรากฏในรายชือ่เครือ่งพมิพที ่Print & Fax Center หรอื Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถกูตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากทานไมไดเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจเลือกประเภทการเชือ่มตอไมถกูตอง ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก USB, IP Printing หรือ Bonjour ไว ซึ่งขึ้นอยูกบั
ประเภทของการเชื่อมตอ

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต Bonjour ทีไ่มถกูตอง พมิพหนาการกําหนดคา (โปรดดูที ่หนาขอมูล ในหนา 68) ตรวจสอบวาชื่อ
เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Bonjour บนหนาการกําหนดคาตรงกบัชื่อ
เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต Bonjour ใน Print Center หรือ Printer
Setup Utility

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมทีม่ีคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกโดยอตัโนมตัใิน Print Center หรอื Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจไมพรอมทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาเชือ่มตอสายเคเบิลอยางถกูตอง เปดเคร่ืองพมิพแลว และไฟ
พรอมสวาง หากทานไมไดเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพ หรือตดิตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกโดยอตัโนมตัใิน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วธิแีกไข

โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณ
กําลังใช หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิม
ตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:
LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/
<LANG>.LPROJ

โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาทีคุ่ณ
กําลังใช ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

สายเคเบลิอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายใหมทีม่ีคุณภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพิมพ เร่ิมคิวการพมิพอีกคร้ัง เปด Print Monitor และเลือก Start Jobs

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อ Bonjour ทีไ่มถกูตอง พมิพหนาการกําหนดคา (โปรดดูที ่หนาขอมูล ในหนา 68) ตรวจสอบวาชื่อ
เคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชือ่ Bonjour บนหนาการกําหนดคาตรงกับชือ่
เคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชือ่ Bonjour ใน Print Center หรือ Printer
Setup Utility

ไฟล EPS พมิพดวยแบบอกัษรทีไ่มถกูตอง

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กดิขึน้ในบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรทีอ่ยูในไฟล EPS ใหกบัเคร่ืองพิมพกอนทีจ่ะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนทีจ่ะสงเปนรูปแบบการเขารหสัดวยเลขฐาน
สอง (Binary Encoding)

คณุไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ขอผดิพลาดนีเ้กดิขึน้เมื่อไมมีการตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ USB หากเพิม่การด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
เวอรชนัลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมือ่เชือ่มตอดวยสาย USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากทีเ่ลือกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานี้อาจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจดูวาเคร่ือง Macintosh ของคุณรองรับ USB และมีซอฟตแวร USB ที่
เหมาะสมจาก Apple

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัตกิาร Macintosh คุณเปน Mac OS X V10.28 ขึน้
ไป
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เมือ่เชือ่มตอดวยสาย USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากทีเ่ลือกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความเหมาะสม
ใชงาน

● ตรวจดูใหแนใจวาคณุไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกนิไปทีใ่ชกระแสไฟ
จากแหลงเชือ่มตอที่พวงกนั ปลดการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากแหลงเชือ่ม
ตอที่พวงกนัและเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงที่
คอมพิวเตอรโฮสต

● ตรวจดวูามีฮบั USB ที่ไมมีไฟเขามากกวาหนึง่ฮับ เชือ่มตอในแถวเดยีวกนั
หรือไม ปลดการเชือ่มตออปุกรณทัง้หมดจากแหลงเชือ่มตอที่พวงกนัและ
เชือ่มตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงทีค่อมพวิเตอรโฮสต

หมายเหต:ุ คียบอรด iMac เปนฮับ USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ
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A วสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

THWW 123



การสัง่ซือ้อปุกรณสิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ
ตาราง A-1  วสัดสุิน้เปลืองและอุปกรณเสรมิ

ชิน้สวน หมายเลขชิน้สวน ชนดิ/ขนาด

ตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ
เกีย่วกบัจํานวนหนาที่
พมิพไดของตลับหมึก
พมิพ โปรดดูที่
www.hp.com/go/
pageyield จํานวน
หนาที่พมิพไดจริงขึ้นอยู
กบัการใชงานเฉพาะ

CC530A ตลับหมึกพมิพสีดําที่ใชผงหมึก HP ColorSphere

CC531A ตลับหมึกพมิพสีน้ําเงินทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

CC532A ตลับหมึกพมิพสีเหลืองทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

CC533A ตลับหมึกพมิพสีแดงทีใ่ชผงหมึก HP ColorSphere

สายเคเบิล C6518A สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])

หนวยความจํา CB421A

CB422A

CB423A

64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM

128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM

256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM

ถาดเสริม 3 CB500A ถาดปอนกระดาษ 250 แผนสําหรับขนาดมาตรฐาน

ขอมูลอางอิง 5851-1468 คูมือการใชวัสดพุิมพสําหรับตระกลูเคร่ืองพิมพ HP LaserJet (โปรดด ูwww.hp.com/
support/ljpaperguide)
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B การบรกิารและการสนบัสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้สุดทาย

● การสนับสนุนลูกคา

● การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ

● แบบฟอรมขอมูลการบริการ
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

เคร่ืองพมิพ HP Color LaserJet CP2020 Series การรับประกันหนึ่งป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดแุละคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกัน
วามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะ
เปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการตดิตั้งและใชงานอยาง
เหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคํา
ส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิน้สวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดแูลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับ
อนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพ
ดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คณุภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอ
จํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นท่ีหรือสถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดงักลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันทีท่านไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทานเพียง
ผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของ
ขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่
ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดงัน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอ
กําหนดเร่ืองสิทธ ิซ่ึงใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ 
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผดิประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคนืผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และตวัอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่
พิสูจนแลววามีขอบกพรอง หรือคนืเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอ่ืน (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอ่ืนก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอตกลงการอนญุาตใหใชสทิธิส์าํหรบัผูใชขัน้สดุทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้ตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผู
ใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP
หรือซัพพลายเออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา
“ซอฟตแวร” อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุส่ิงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือ
เอกสารอิเล็คทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คุณไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคณุไมยอม
รับ EULA น้ี หามติดตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานท่ีที่คุณซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคืนตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คุณอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดที่ยงัไมไดใชกลับคนื

1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก ซอฟตแวรอาจรวมถึง ซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิ์ของ HP (“ซอฟตแวรของ HP”)
ซอฟตแวรที่อยูภายใตใบอนุญาตใหใชสิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์
ของบุคคลภายนอก”) ซอฟตแวรของบุคคลภายนอกใดๆ ท่ีไดใหสิทธิ์แกคุณจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของใบอนุญาต
ใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่สอดคลองกัน โดยท่ัวไป ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน
license.txt คุณควรติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคณุไมพบใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตให
ใชสิทธิข์องบุคคลภายนอกไดรวมใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการมีอยูของรหัสตนทาง (source code)
(เชน GNU General Public License) และรหัสตนทางที่สอดคลองไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบที่หนาการ
สนับสนุนผลิตภัณฑบนเว็บไซตของ HP (hp.com) เพ่ือศึกษาวิธกีารรับรหัสตนทางดงักลาว

2. สิทธิแ์หงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คณุจะมีสิทธิ์ตอไปนี้ภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมด
ของ EULA น้ี:

a. การใช HP ใหสิทธิ์คณุในการใชสําเนาหน่ึงสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การตดิตั้ง การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคุณแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรน้ีถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP เพ่ือ
ใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (add-on))
ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดังกลาวเทาน้ัน (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการใชอาจ
ปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมีสิทธิ์แจก
จายซอฟตแวรของ HP

b. การทําสําเนา สิทธิข์องคุณในการทําสําเนาหมายถึง คณุอาจทําสําเนาถาวรหรือสําเนาสํารองขอมูลของซอฟตแวรของ HP
ภายใตเง่ือนไขที่วา แตละสําเนาจะรวมคําประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ตนฉบับของซอฟตแวรของ HP ทั้งหมดเอาไว และนํามาใช
เฉพาะเพ่ือจุดประสงคของการสํารองขอมูลเทาน้ัน

3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพ่ือการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพิ่ม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดบัแรก คณุตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดัง้เดมิของ HP ที่ระบุ
โดย HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP คุณอาจ
ไมสามารถใชซอฟตแวรของ HP น้ันไดอีกตอไป EULA น้ีนํามาใชกับการปรับรุนแตละคร้ัง เวนแต HP จะใชเง่ือนไขอ่ืนกับ
การปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA น้ีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหถือเง่ือนไขอ่ืนเปนสําคัญ

4. การโอนยาย

a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขั้นปลายเร่ิมแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หน่ึง
คร้ังใหกับผูใชขั้นปลายคนอ่ืน การโอนยายดังกลาวน้ีจะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต ส่ือ เอกสารประกอบสําหรับผู
ใช EULA น้ี และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจไม
ใชการโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรท่ีโอนยายมาจะยอมรับ EULA น้ี
เม่ือโอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิข์องคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซ้ือหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพ่ือการใชรวมกันในเชิงพาณิชย
หรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะแสดง
อยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA น้ี

5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ ์สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP
หรือซัพพลายเออรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา สิทธบัิตรและ
กฎหมายเครื่องหมายการคาที่นํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเก่ียวกับลิขสิทธิ ์หรือขอ
จํากัดกรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนน้ันภายใตกฎหมายที่นํามาใช

7. การยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คณุจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะที่สัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคุณ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่
สัมพันธกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ทั้งหมดน้ีจะขึ้นอยูกับนโยบายเรื่องสิทธิ์สวนบุคคของ HP ท้ังน้ี HP
จะไมใชขอมูลดังกลาวในรูปแบบที่เปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพื่อปรับปรุงการใชงานของ
คุณหรือใหบริการสนับสนุน

8. ขอจํากัดในการรับผิด ในกรณีของความเสียหายใดๆ ท่ีคุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP
และซัพพลายเออรของ HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA น้ีจะจํากัดอยูที่จํานวนเงิน
ที่คุณจายเพื่อซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมมีกรณี
ใดที่ HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะรับผดิตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัติการณ ความเสียหายทางออมหรือ
ความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยดุชะงักของภาค
ธุรกิจ การบาดเจ็บสวนบุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เก่ียวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใช
ซอฟตแวร แมวา HP หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขาง
ตนไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่สําคญั บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือ
ขอจํากัดของความเสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไม
สามารถนํามาใชกับคุณ

9. ลูกคาที่เปนรัฐบาลสหรัฐฯ หากคุณเปนตวัแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ และปฏิบัตติาม FAR 12.211 และ FAR 12.212 ทั้ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย (Commercial Computer Software) เอกสารประกอบซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Documentation) และขอมูลทางเทคนิคสําหรับรายการเชิงพาณิชย (Technical Data for
Commercial Items) จะไดรับอนุญาตภายใตขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์เชิงพาณิชยของ HP ที่นํามาใชได

10. การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการสงออก คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับและขอกําหนดท้ังหมด (i) ที่นํามาใชกับ
การสงออกหรือการนําเขาซอฟตแวร หรือ (ii) ขอจํากัดวาดวยการใชซอฟตแวร รวมถึงขอจํากัดใดๆ วาดวยการแพรกระจาย
อาวุธนิวเคลียร อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ

11. การสงวนไวซ่ึงสิทธิ ์HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท์ั้งหมดที่ไมไดรับรองแกคุณอยางชดัแจงใน
EULA น้ี

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ทบทวน 11/06
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การสนบัสนนุลกูคา
รับการสนบัสนนุทางโทรศัพทฟรีในชวงระยะเวลารับประกนัสําหรับ
ประเทศ/พื้นทีข่องคุณ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พืน้ทีจ่ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljcp2020series

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพวิเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยทูิลิตี ้ไดรเวอร และขอมลูอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/go/ljcp2020series_software

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สัง่ซือ้บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากคณุตองยายหรือขนสงเคร่ืองพิมพไปยังสถานที่อ่ืน โปรดทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือบรรจุเคร่ืองพิมพในบรรจุภัณฑ

ขอควรระวงั: ความเสียหายทีเ่กิดจากการขนสงเน่ืองจากการบรรจุไมเหมาะสมเปนความรับผิดชอบของลูกคา เคร่ืองพิมพ
ตองอยูในลักษณะตัง้ระหวางการขนสง

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ

ขอควรระวงั: ขั้นตอนนี้สําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงผลิตภัณฑ ตลับหมึกพิมพที่อยูในเคร่ืองพิมพ
ระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บไวในบรรจุภัณฑเดิมหรือบรรจุภัณฑที่คลาย
กันเพ่ือไมใหถูกแสงโดยตรง

1. นําตลับหมึกพิมพทั้งส่ีตลับออกและจัดสงแยกตางหาก

2. ใชบรรจุภัณฑที่สงมาพรอมกับผลิตภัณฑในคร้ังแรก หากเปนไปได หากคุณทิ้งบรรจุภัณฑไปแลว โปรดติดตอบริการ
ไปรษณียใกลบานเพ่ือขอคําแนะนําในการบรรจุเคร่ืองพิมพ HP แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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แบบฟอรมขอมลูการบรกิาร
ใครคอืผูสงคนืเครื่องพมิพนี?้ วันที:่

ผูทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ผูอื่นทีต่ิดตอได: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงคืน:

 

 

คําแนะนําพเิศษในการขนสง:

คณุสงอะไร?

ชื่อรุน: หมายเลขรุน: หมายเลขสินคา:

โปรดแนบงานพมิพทีแ่สดงถงึปญหานี้มาดวยหามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ทีไ่มจําเปนตอการซอมแซม

ทานไดนาํตลบัหมกึพมิพออกแลวหรอืไม?

ทานตองนําอุปกรณดงักลาวออกกอนสงเคร่ืองพิมพ ยกเวนในกรณีทีเ่กดิปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนนิการดังกลาวไมได

[  ] นาํออกแลว [  ] ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

ตองทาํสิง่ใดบาง? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้ (ปญหาคอือะไร? คณุทําอยางไรเมื่อเกดิปญหาดงักลา วทานกําลังรันซอฟตแวรอะไร ปญหานัน้เกิดขึ้นซ้ําไดอีกหรือไม?)

 

2. หากปญหาเกดิขึ้นเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกดิปญหาแตละครั้งนัน้นานเพยีงใด

3. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับอุปกรณตอไปนี ้โปรดแจงชือ่ผูผลิตและหมายเลขรุน

คอมพวิเตอร: โมเด็ม: เครือขาย:

4. ความเห็นเพิม่เติม:

 

คณุจะจายคาซอมแซมอยางไร?

[  ] อยูในเง่ือนไขการรับประกัน วันทีซ่ื้อ/ไดรับ:

(แนบเอกสารเพื่อยนืยนัการซื้อหรือการไดรับทีม่ีวันที่ไดรับสินคาดวย)

[  ] เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:

[  ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:

ยกเวนกรณกีารบรกิารตามสญัญาหรือตามเงื่อนไขการรบัประกนั ทานตองมเีลขทีใ่บสัง่ซือ้และ/หรือลายเซน็ผูมอีาํนาจประกอบกบัการขอรับบรกิารดวย หากใชราคาซอม
แซมมาตรฐานกับการซอมคร้ังนีไ้มได HP จะใชราคาขัน้ต่ําของการสั่งซื้อแทน ทานสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานไดโดยตดิตอศนูยซอมแซมที่ไดรับอนุญาต
ของ HP

ลายเซ็นลูกคา: โทรศัพท:

ทีอ่ยูสําหรับสงใบเรียกเกบ็:

 

 

คําแนะนําพเิศษเกีย่วกบัการเรียกเกบ็:
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C ขอกําหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● ขอกําหนดทางดานไฟฟา

● ระดบัเสียงรบกวน

● คณุลักษณะดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดภายนอก
ตาราง C-1  ขอกาํหนดภายนอก

ผลิตภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

รุนที่ไมสนบัสนนุการพิมพ
สองดาน 322 มม. 454 มม. 405 มม. 19.90 กก.

รุนที่สนบัสนนุการพิมพสอง
ดาน 322 มม. 484 มม. 400 มม. 21.10 กก.
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ขอกาํหนดทางดานไฟฟา
คาํเตอืน! ขอกําหนดทางไฟฟาขึน้อยูกับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เน่ืองจากอาจทํา
ใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

ตาราง C-2  ขอกาํหนดทางดานไฟฟา

รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

ความตองการพลังงาน 100 ถงึ 127 โวลต (+/-10%)

50 ถงึ 60 เฮริตซ (+/- 2 เฮริตซ)

220 ถึง 240 โวลต (+/- 10%)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2 เฮิรตซ)

กระแสไฟของวงจรขัน้ต่าํทีแ่นะนาํ 6.0 A 3.0 A

ตาราง C-3  การใชกระแสไฟ (เฉลีย่, เปนวัตต)1,4

รุนผลติภณัฑ ขณะพมิพ (21 PPM)2,3 พรอม2 พกัเครือ่ง2 ปด2

เคร่ืองพมิพ HP Color LaserJet
CP2020 Series 260 13 3.8 0.0

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljcp2020series
2 การสิ้นเปลืองพลังงานแสดงถงึคาสูงสุดที่วัดสําหรับการพมิพสีและขาวดําเมื่อใชแรงดนัไฟฟามาตรฐานทัง้หมด
3 HP Color LaserJet CP2020 Series ความเร็วในการพิมพคอื 21 หนาตอนาท ี(ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 20 ppm บนกระดาษ

ขนาด A4 สําหรับการพิมพแบบขาวดาํหรือสี
4 การกระจายความรอนสงูสุดสําหรับทกุรุนในโหมดพรอม = 41 BTU/ชั่วโมง
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ระดับเสยีงรบกวน
ตาราง C-4  HP Color LaserJet CP2020 Series1,2

ระดบัพลงัเสยีง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (21 ppm)3 LWAd = 6.4 Bels (A) [64dB (A)]

พรอม LWAd = ไมมีเสียงรบกวน

ระดบัแรงดนัเสยีง: ตาํแหนงดานขาง ประกาศตาม ISO 9296

ขณะพมิพ (20 ppm)3 LpAm = 67 dB (A)

พรอม LpAm = ไมมีเสียงรบกวน

1 คาทีร่ะบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljcp2020series
2 คาคอนฟเกอเรชนัทีท่ดสอบ: การพมิพขาวดําสองดานของ HP Color LaserJet CP2020 Series
3 HP Color LaserJet CP2020 Series ความเร็วคือ 21/20 ppm สําหรับการพมิพสี และ 21/20 ppm สําหรับการพมิพขาวดาํ (ขนาด Letter/A4)

คณุลกัษณะดานสภาพแวดลอม
ตาราง C-5  ขอกาํหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในการทาํงาน

สภาพแวดลอม คาทีแ่นะนาํ คาทีส่ามารถใชได

อุณหภูมิ 15° ถึง 27°C 10° ถงึ 30°C

ความชืน้ 20% ถงึ 60% ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นสัมพทัธ 10% ถงึ 80%

ระดับความสูง ไมมีขอมูล 0 ถงึ 3048 ม.

หมายเหต:ุ คาเหลาน้ีอางอิงขอมูลเบ้ืองตน โปรดดขูอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp2020series

136 ภาคผนวก C   ขอกําหนด THWW

http://www.hp.com/support/ljcp2020series
http://www.hp.com/support/ljcp2020series


D ขอมลูเกี่ยวกบัขอบงัคบั

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

● ประกาศเฉพาะประเทศ/พ้ืนที่
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณน้ี
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตัง้กรณีใดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัว
เคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม

138 ภาคผนวก D   ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับ THWW



โครงการผลติภณัฑทีค่าํนงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิง่แวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลอืงพลงังาน

การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดพรอม/พัก ซ่ึงชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิและประหยดัเงินโดย
ไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑน้ี ในการระบุสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® สําหรับ
ผลิตภัณฑน้ี โปรดดูเอกสารขอมูลผลิตภัณฑหรือเอกสารขอกําหนด นอกจากน้ี รายการผลิตภัณฑที่มีคณุสมบัติตามที่กําหนด
ยังมีอยูที่:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษดานเดยีว) ซ่ึงเปนตัวเลือกทีเ่ลือกใชไดในเคร่ืองน้ี สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใช
ทรัพยากรธรรมชาตไิด

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสําหรบังานพมิพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ที่หมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลวไดอยางงายดาย โดยไม
เสียคาใชจาย ผานโครงการ HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูที่บรรจุ
ภัณฑของตลับหมึกพิมพ HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิ้น หากคณุสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน
แทนที่จะสงทลีะอัน ก็จะชวยชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขัน้ตอนของการออกแบบและผลิต ไปจน
ถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและโลหะ
กลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคลิและใชใน
วัสดใุหม ดงัน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle
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คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตรโิก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (คารทรดิจ 2-8 อนั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. มัด 8 กลองเขาดวยกัน โดยใชเชือกหรือเทปรัด (นํ้าหนักไมเกิน 70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

1. ใชกลองที่เหมาะสมของทานเอง หรือขอกลองเก็บรวบรวมจาก http://www.hp.com/recycle หรือโทรติดตอที่หมาย
เลข 1-800-340-2445 (ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet print ไดไมเกิน 8 อัน)

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับการสงคืนคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ทั้งหมดเพ่ือรีไซเคิล ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในคร้ังถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS หากตองการทราบตําแหนงที่ตั้งของศูนยรับฝากของ
UPS ในทองถ่ินของทาน โปรดโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-PICKUPS หรือเยีย่มชม http://www.ups.com หากทาน
ตองการสงคืนโดยใชฉลาก USPS ใหนําหีบหอบรรจุไปสงที่ศูนยบริการไปรษณียของสหรัฐฯ หรือที่ทําการไปรษณียของ
สหรัฐฯ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม หรือส่ังซ้ือฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคืนเปนจํานวนมาก โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle หรือโทรติดตอที่หมายเลข 1-800-340-2445 บริการรับของของ UPS จะตองเสียคาธรรม
เนียมตามปกติ ขอมูลตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงเตือนลวงหนา

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมในโครงการสงคืนและรีไซเคิล HP Planet Partners ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่เรียบงายในคูมือการรี
ไซเคิล (มีอยูในหีบหอบรรจุของอุปกรณส้ินเปลืองใหมของเคร่ืองพิมพ) หรือโปรดดูที่ http://www.hp.com/recycle เลือก
ประเทศ/พื้นที่ของทานสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงคืนอุปกรณส้ินเปลือง HP LaserJet

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี
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การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภณัฑนีร้วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่าํหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอปุกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมื่อถงึ
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการที่ชวยปองกันสุข
ภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับสถานที่ท่ีคณุสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคลิ โปรดติด
ตอเจาหนาทีใ่นพืน้ทีข่องคณุ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคณุ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนี้มา

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)
ทานสามารถรับเอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS) สําหรับวัสดุที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (เชน ผง
หมึก) ทางเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายขุอง HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั 
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP Color LaserJet CP2020 Series
รุนขอบงัคบั:2) BOISB-0701-00

รวมถงึ: CB500A – ถาดปอนกระดาษเสริม 250 แผน
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด
ตลับผงหมกึ: CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
เปนผลติภณัฑทีต่รงกบัรายละเอยีดผลติภณัฑดานลางนี:้

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - คลาส B1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EEC รวมทัง้ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE

ไวตามนัน้แลว 

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย และ (2)
อปุกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่มพึงประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) เพือ่วัตถปุระสงคดานขอบังคบั ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้มเกี่ยวของกบัชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83713, USA

ธนัวาคม 2007

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยโุรปตดิตอ Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, เยอรมน,ี (FAX+49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/
certificates

สหรัฐอเมริกาตดิตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,
(Phone: 208-396-6000)
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ประกาศเฉพาะประเทศ/พืน้ที่

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแิหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํา
งานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMI (เกาหล)ี
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ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP2020 Series, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP2020 Series - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.
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ตารางสสาร (จนี)

电 产 污 办根据中国 子信息 品 染控制管理 法的要求而出台

ตาราง D-1  质有毒有害物 表

部件名称 质有毒有害物 和元素

铅  (Pb) 汞 (Hg) 镉  (Cd) 铬六价  (Cr(VI)) 溴溴多 苯 (PBB) 溴 醚多 二苯

(PBDE)

打印引擎 X O X X O O

控制面板 O O O O O O

塑料外壳 O O O O O O

组格式化板 件 X O O O O O

碳粉盒 X O O O O O

O: 类表示在此部件所用的所有同 材料中， 质所含的此有毒或有害物 均低于 SJ/T11363-2006 的限制要
求。

X: 类表示在此部件所用的所有同 材料中， 种 质至少一 所含的此有毒或有害物 高于 SJ/T11363-2006 的限
制要求。

หมายเหต:ุ 引用的“环保使用期限” 产是根据在正常温度和湿度条件下操作使用 品而确定的。
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ดชันี

B
BOOTP 40

D
DHCP 40
DIMM

การตดิตั้ง 85
ตรวจสอบความถูกตองในการติด
ตั้ง 89

Display contrast (ความเขมของจอ
แสดงผล), การตั้งคา 12

dots per inch (dpi)
HP ImageREt 3600 64

dpi (dots per inch)
HP ImageREt 3600 64

dpi (จุดตอนิ้ว)
ขอกําหนดรายละเอียด 2

G
grayscale (โทนสีเทา)

การแกไขปญหา 113

H
HP Customer Care 130
HP ImageREt 3600 64
HP ToolboxFX

การดาวนโหลด 24
การตัง้คาความเขม 75
การเปด 69
คําอธิบาย 24
พาเลตต Microsoft Office Basic

Colors, การพิมพ 62
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 24
หนาการแกไขปญหาคุณภาพการ
พิมพ 115

เก่ียวกับ 69
เบราเซอรที่สนับสนุน 24
แถบการตั้งคาระบบ 75
แถบการตั้งคาเครือขาย 76
แถบการแจงขอมูล 71

แถบการแจงขอมูลดวยอีเมล 71
แถบขอมูลผลิตภัณฑ 71
แถบสถานะ 70
แท็บการตั้งคาอุปกรณ 73
แท็บความชวยเหลือ 72

HP Universal Print Driver 18
HP Web Jetadmin 23

I
ImageREt 3600 2,  64
IP แอดเดรส

BOOTP 40
Macintosh, การแกไขปญหา 119
ภาพรวม 40
โปรโตคอลที่ใชได 36

J
Jetadmin, HP Web 23

M
Macintosh

การตั้งคาไดรเวอร 26,  28
การสนับสนุน 130
การแกไขปญหา 119
การด USB, การแกไขปญหา 120
กําหนดคาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ 27
ซอฟตแวร 26
ปรับขนาดเอกสาร 28
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 26
ไดรเวอร, การแกไขปญหา 119

N
Network config. (การกําหนดคาเครือ
ขาย) เมนู 14

T
TCP/IP

การกําหนดคา 40
การตั้งคา 14
ภาพรวม 40

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 34
โปรโตคอลที่ใชได 36

ToolboxFX,HP 69

W
Windows

การตัง้คาไดรเวอร 21
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 16
สวนประกอบซอฟตแวร 24
ไดรเวอรการพิมพกลาง 18
ไดรเวอรที่สนับสนุน 17

ก
กระดาษ

การตัง้คา HP ToolboxFX 75
การตัง้คามวนงอ 13
การตัง้คาเร่ิมตน 11,  74
ขนาด, การเลือก 55
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้คา

Macintosh 28
ขนาดที่กําหนดเอง, การเลือก 55
ขนาดที่ใชได 45
คูมือขอกําหนด 124
จํานวนหนาตอแผน 29
ปก, การใชกระดาษชนิดอ่ืน 55
ประเภท, การเลือก 55
มวนงอ, การแกไขปญหา 112
ยน 112
หนาแรก 28
หนาแรกและหนาสุดทาย, การใช
กระดาษชนิดอ่ืน 55

กระดาษติด
การตดิตามจํานวนของ 10
ถาดกระดาษออก, การแก
ปญหา 105

ทางเดินกระดาษ, การแกปญหา 103
พ้ืนที่ 99
สาเหตุทั่วไป 99

กระดาษติด <location>
ขอความแสดงขอผดิพลาด 95
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กระดาษติดในถาด #
ขอความแสดงขอผิดพลาด 97

กระดาษพับ, การแกไขปญหา 112
กระดาษพิเศษ

ขอกําหนด 49
กระดาษมวนงอ 112
กระดาษยน, การแกไขปญหา 112
กระดาษหัวจดหมาย, การปอน 56
กระดาษเปนคล่ืน, การแกไขปญหา 112
การขนสงเคร่ืองพิมพ 131
การตรวจหาอุปกรณในเครือขาย 36
การตั้งคา

HP ToolboxFX 73
การวางแนว, Windows 56
การวางแนวตั้ง, Windows 56
การวางแนวนอน, Windows 56
การเรียกคืนคาเร่ิมตน 13
คาลวงหนาของไดรเวอร

(Macintosh) 28
รายงานเครือขาย 10
ลําดับความสําคัญ 20,  26
สี 64
หนาการกําหนดคา 37
หนาแสดงคาคอนฟเกอ
เรชันเครือขาย 37

เมนูการตั้งคาระบบ 11
ไดรเวอร 21,  26

การตั้งคา PCL, HP ToolboxFX 74
การตั้งคา PostScript,

HP ToolboxFX 74
การตั้งคา RGB 61,  64
การตั้งคา sRGB 61,  64
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง

Macintosh 28
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 13
การตั้งคาความเขม 75
การตั้งคาความเขมในการพิมพ 75
การตั้งคาแบบดวน 55
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 28
ลายนํ้า 29
แถบ Services (การบริการ) 31

การทําความสะอาด 89
การทํางานตออัตโนมัติ

ใช 80
การทิ้ง, หมดอายุ 140
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 140
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 131
การปรับเทียบสี 11,  75,  116

การพิมพ
การแกไขปญหา 117

การพิมพขาวดํา
การแกไขปญหา 113

การพิมพสองดาน
Windows 56

การพิมพสองหนา
Windows 56

การพิมพเกรยสเกล 60
การพิมพแบบ n-up

Windows 56
การพิมพแบบสองหนา 30
การยกเลิกการพิมพ 54
การรับประกัน

การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 128
ตลับหมึกพิมพ 127
ผลิตภัณฑ 126

การรีไซเคิล
การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 140

การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ 76
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 76
การสนับสนุน

ฟอรมขอมูลการบริการ 132
ออนไลน 56,  76,  130

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 130

การสนับสนุนทางเทคนิค
ฟอรมขอมูลการบริการ 132

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 130

การสนับสนุนออนไลน 130
การส่ังซ้ือวัสดส้ิุนเปลือง

เว็บไซต 123
การหยดุการพิมพ 54
การหยดุการพิมพชัว่คราว 54
การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 128
การอัปเกรดเฟรมแวร

เก่ียวกับ 90
การอัปเกรดเฟรมแวรจากระยะไกล

เก่ียวกับ 90
การเกลี่ยขอบ 60
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 79
การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ 136
การเชื่อมตอ

USB 33
เครือขาย 33

การเชือ่มตอสายไฟ, ที่ตั้ง 5
การเทียบสี 62
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 81
การเรียกคืนคาเร่ิมตน 13
การแกไขกระดาษติด 100
การแกไขปญหา

กระดาษติด 99
กระดาษมวนงอ 112
กระดาษยน 112
การปรับเทียบ 116
ขอความ 111
ขอความบนแผงควบคุม 93
คณุภาพการพิมพ 108,  115
ผงหมึกเปอน 110
ผงหมึกเลอะเปนจุด 109
ผงหมึกไมติดกระดาษ 110
พิมพกระดาษชา 117
รอยเปอนซํ้า 113
รายการตรวจสอบ 92
สายเคเบิล USB 117
สี 113
หนาวาง 117
หนาเอกสารเอียง 112
หนาแสดงคาคอนฟก, การพิมพ 37
หนาแสดงคาคอนฟเกอเรชันเครือขาย,
การพิมพ 37

หมึกกระจัดกระจาย 112
หมึกเลือน 109
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 117
เสน, หนากระดาษที่พิมพ 110
แกปญหาเคร่ือง Macintosh 119
ไฟล EPS 120

การแจงเตือน
การดดูวย HP Toolbox FX 71

การแจงเตือน, การตั้งคา 70
การใส

กระดาษ 50
วัสดพุิมพ 50

การใสกระดาษ
ขอความแสดงขอผิดพลาด 96

กําหนดคาเคร่ืองพิมพ, Macintosh 27
กําหนดสเกลเอกสาร

Windows 55
เกตเวย 41

ข
ขนาด, วัสดพิุมพ

คาเร่ิมตน, การตั้งคา 11
ขอกําหนด

คณุลักษณะ 2
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ภายนอก 134
ระดบัเสียง 136
สภาพแวดลอม 136
เอกสาร 124
ไฟฟา 135

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพิมพ 134
ขอกําหนดดานพลังงาน 135
ขอกําหนดดานระดบัเสียงรบกวน 136
ขอกําหนดทางดานไฟฟา 135
ขอกําหนดภายนอก 134
ขอกําหนดเก่ียวกับความชืน้ 136
ขอกําหนดเก่ียวกับความสูง 136
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอม 136
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 136

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 136
ขอกําหนดเสียงรบกวน 136
ขอความ, การแกไขปญหา

ตวัอักษรผิดรูป 111
ขอความ, แผงควบคุม 93
ขอความการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง 96
ขอความชนิดสี

พิมพเปนสีดํา 56
ขอความติดตั้งอุปกรณส้ินเปลือง 95
ขอความเปลี่ยนอุปกรณส้ินเปลือง 96,

97
ขอความแสดงขอผิดพลาด <Color> อยูใน
ตําแหนงไมถูกตอง 95

ขอความแสดงขอผิดพลาด, แผงควบ
คุม 93

ขอความแสดงขอผิดพลาดตัวล็อคสําหรับ
การขนสง 97

ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพิมพซับ
ซอนเกินไป 97

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพ
ผิด 96

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาไดรเวอรไม
ถูกตอง 98

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
บริการ 95

ขอความแสดงขอผดิพลาดเก่ียวกับพัด
ลม 94

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
เคร่ืองพิมพ 97

ขอจํากัดของวัสดุ 140
ขอบังคบั DOC ของประเทศแคนา
ดา 143

ขอผิดพลาด
ซอฟตแวร 118

ค
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ

การตั้งคา 39
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ, การตั้งคา 14
ควบคุมขอบ 60
ความคมชัด

ความเขมในการพิมพ 75
ความจุ

ถาดกระดาษออก 2
ความละเอียด

HP ImageREt 3600 64
ขอกําหนดรายละเอียด 2
คุณลักษณะ 2

ความสวาง
งานพิมพสีซีด, การแกปญหา 109

ความเขม
จอแสดงผล, แผงควบคุม 12

ความเขากันไดกับ Energy Star 2
ความเร็ว

ขอกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิมพ 2

คุณภาพ
HP ImageREt 3600 64
การตั้งคา HP ToolboxFX 75
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 13
พิมพ, การแกปญหา 108

คุณภาพการพิมพ
HP ImageREt 3600 64
การตั้งคา HP ToolboxFX 75
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 13
การแกไขปญหา 108
หนาการแกปญหา 115

คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 3600 64
การตั้งคา HP ToolboxFX 75
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 13
พิมพ, การแกปญหา 108

คุณภาพงานพิมพ
HP ImageREt 3600 64
การตั้งคา HP ToolboxFX 75
การตั้งคาขอมูลที่เก็บ 13
พิมพ, การแกปญหา 108

คุณลักษณะ 2
คุณสมบัตขิองความสามารถในการเขาใช
งาน 3

คาลวงหนา (Macintosh) 28
คาเร่ิมตน, การเรียกคืน 13
คาเร่ิมตนจากโรงงาน, การเรียกคืน 13
เครือขาย

DHCP 40

IP แอดเดรส 38,  40
TCP/IP 40
การตรวจหาผลิตภัณฑ 36
การตัง้คา 14
ซับเน็ต 40
ตัง้คาคอนฟเกอเรชัน 37
รหัสผาน, การตั้งคา 71
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 34
รายงานการตัง้คา 10
รุนที่สนับสนุน 2
หนาการกําหนดคา 10
เกตเวย 41
เว็บเซิรฟเวอรในตวั, การเขาใช 77
โปรโตคอลที่ใชได 36

เคร่ือง, การทําความสะอาด 89
โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 139

จ
จํานวนหนา 10
จํานวนหนาตอแผน

Windows 56
จุด, การแกไขปญหา 109
จุดตอน้ิว (dpi)

ขอกําหนดรายละเอียด 2
แจงดวยอีเมล, การตัง้คา 70

ช
ชิ้นสวนสํารอง 124
ชิ้นสวนสํารอง, และอุปกรณส้ิน
เปลือง 124

ช็อตคัท 55

ซ
ซอฟตแวร

HP ToolboxFX 24,  69
HP Web Jetadmin 23
Macintosh 26
Windows 15,  24
การตัง้คา 20,  26
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ซอฟตแวร 128

ปญหา 118
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 16,  26
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 23

ซับเน็ต 40
ซับเน็ตมาสก 41

ด
ไดรเวอร

Macintosh, การแกไขปญหา 119
Windows, การเปด 55
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กลาง 18
การตัง้คา 20,  21,  26
การตัง้คา Macintosh 28
คาลวงหนา (Macintosh) 28
ชอ็ตคัท (Windows) 55
สนับสนุน 17
หนาแสดงการใช 10
ใหมาพรอมกัน 2

ไดรเวอร PCL
กลาง 18

ไดรเวอร PS Emulation 17
ไดรเวอรการพิมพกลาง 18

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การจัดเก็บ 79
การรับประกัน 127
การรีไซเคิล 139
การเปลี่ยน 81
การใชเม่ือหมึกหมด 80
ขอความการส่ังซ้ือ 96
ขอความแสดงขอผิดพลาด 97
ขอความใหเปล่ียน 96
สถานะ, การดูดวย HP Toolbox

FX 70
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 10
เปล่ียนขอความ 97
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 12
ไมใชของ HP 79

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 31

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 79
การรับประกัน 127
การรีไซเคิล 139
การเปลี่ยน 81
การใชเม่ือหมึกหมด 80
ขอความการส่ังซ้ือ 96
ขอความเปลี่ยน 97
ขอความแสดงขอผิดพลาด 97
ขอความใหเปล่ียน 96
สถานะ Macintosh 31
สถานะ, การดูดวย HP Toolbox

FX 70
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 10
เหลือนอยหรือหมด, การตั้งคา 12
ไมใชของ HP 79

ตลับหมึกพิมพ, การเขาถึง 4
ตัวอักษร, การแกไขปญหา 111

ตัวเลือกในการพิมพขั้นสูง
Windows 56

ถ
ถาด

การตัง้คา 11,  74
การพิมพแบบสองหนา 30
ขอความแสดงขอผดิพลาดเก่ียวกับการ
ใส 96

ความจุ 2
ใหมาพรอมกัน 2

ถาด 1
กระดาษติด, การแกปญหา 100
การตัง้คา 11
การใส 50
ที่ตัง้ 4

ถาด 2
กระดาษติด, การแกปญหา 101
การตัง้คา 11
การใส 50
ความจุ 4
ที่ตัง้ 4

ถาด 3
กระดาษติด, การแกปญหา 102
ความจุ 4
ที่ตัง้ 4

ถาด, กระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 105
ที่ตัง้ 4
ที่รองรับกระดาษ Legal ออก 4

ถาดกระดาษ
กระดาษติด, การแกปญหา 101,

102
ที่ตัง้ 4

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
ความจุ 2

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 105
ความจุ 2
ที่ตัง้ 4

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 31

แถบ, การแกไขปญหา 110
แถบการตัง้คา, เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมา
ดวย 78

แถบการตัง้คาระบบ, HP
ToolboxFX 75

แถบการตัง้คาเครือขาย, HP
ToolboxFX 76

แถบการตัง้คาเคร่ือง, HP
ToolboxFX 73

แถบการแจงขอมูล, HP Toolbox
FX 71

แถบการแจงขอมูลดวยอีเมล, HP
ToolboxFX 71

แถบขอมูลผลิตภัณฑ, HP
ToolboxFX 71

แถบวิธีใช, HP ToolboxFX 72
แถบสถานะ, HP Toolbox FX 70
แถบสถานะ, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 78
แถบเครือขาย, เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมา
ดวย 78

ท
ทางเดินกระดาษ

กระดาษติด, การแกปญหา 103

ธ
ธีมสี 61

บ
บริการ

การตัง้คา HP ToolboxFX 76
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 131
แบบฟอรมขอมูล 132

บริการของเครือขาย
การตัง้คา, IPv4, IPv6 39

แบตเตอร่ีที่ใหมา 140
แบบอักษร

DIMM, การติดตั้ง 85
รายการ, การพิมพ 10
ไฟล EPS, การแกไขปญหา 120

ป
ประกาศ EMI ของเกาหลี 143
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 143
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 143,

144
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 143,  144

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 144

ประกาศเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน 142
ประเทศ/พ้ืนที่ที่ผลิต 5
ประเภท, วัสดุพิมพ

การตัง้คา HP ToolboxFX 75
ปรับขนาดเอกสาร

Macintosh 28
Windows 55
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ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 28

ปุม, แผงควบคุม 8
โปรโตคอล, เครือขาย 36

ผ
ผงหมึกเปอน, การแกไขปญหา 110
ผงหมึกไมตดิ, การแกไขปญหา 110
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 140
แผงควบคมุ

การกําหนดคาเครือขาย เมนู 14
การตัง้คา 20,  26
ขอความ, การแกไขปญหา 93
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ, การตั้งคา 39
ความเขมของจอแสดงผล 12
ที่ตัง้ 4
บริการเครือขาย, การตั้งคา, IPv4,

IPv6 39
ภาษา 11
เมนู 9
เมนูการตั้งคาระบบ 11
เมนูบริการ 13
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