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1 HP All-in-One overview
The HP Deskjet F2200 All-in-One series is a versatile device that gives you easy-to-use
copying, scanning, and printing. For information about the full range of features and
functions, see the onscreen Help.

The HP All-in-One at a glance

Label Description

1 Control panel

2 Input tray

3 Tray extender

4 Paper-width guide

5 Print cartridge door

6 Glass

7 Lid backing

8 Rear access door

9 Rear USB port

10 Power connection*

* Use only with the power adapter supplied by HP.
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Control panel buttons

Label Icon Name and Description

1 On: Turns the HP All-in-One on or off. The On button is lit when the
HP All-in-One is powered on.

2 Check Print Cartridge lights: Indicates the need to reinsert the specified print
cartridge, replace the print cartridge, or close the print cartridge door. The
Color light appears next to the three color drop icons and indicates that the
problem is with the tri-color print cartridge. The Black/Photo light appears
next to the single black drop icon and indicates that the problem is with the
black or photo print cartridge.

3 Cancel: Stops a print, copy, or scan job. 
A blinking Paper light next to the Cancel button indicates the need to load
paper or clear a paper jam. Press any button after a problem is solved to
instruct the HP All-in-One to continue.

4 Scan: Starts scanning the original currently on the glass. The Scan command
is ignored if the HP All-in-One is busy with any other job. The Scan command
functions only when the computer is on.

5 Paper Type: Changes the paper type setting to either plain or photo paper.
Make sure the appropriate paper type is loaded in the input tray. The default
paper type setting is Plain Paper.
The Paper Type lights indicate the currently selected paper size and type.

6 Start Copy Black: Starts a black-and-white copy job. Press this button
multiple times to specify multiple black copies. The printer will start printing
shortly after the number of copies have been selected. The number of copies
to be printed is shown to the right of this button.

7 Start Copy Color: Starts a color copy job. Press this button multiple times
to specify multiple color copies. The printer will start printing shortly after the
number of copies have been selected. The number of copies to be printed is
shown to the right of this button.

Control panel buttons 3
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Status light overview
Several indicator lights inform you of the status of the HP All-in-One.

Label Description

1 On light

2 Check Print Cartridge lights

3 Paper light

4 Paper Type lights (for the Paper Type button)

The following table describes common situations and explains what the lights mean.

Light status What it means

All lights are off. The HP All-in-One is turned off. Press the On button to turn on the device.

The On light and one of the Paper
Type lights are on.

The HP All-in-One is ready for printing, scanning, or copying.

The On light is blinking. The HP All-in-One is busy printing, scanning, copying, or aligning the
print cartridges.

The On light blinks quickly for 3
seconds and then is on steady.

You pressed a button while the HP All-in-One is already busy printing,
scanning, copying, or aligning the print cartridges.

The On light blinks for 20 seconds
and then is steady.

You pressed the Scan button and there was no response from the
computer.

The Paper light is blinking. • The HP All-in-One is out of paper.
• The HP All-in-One has a paper jam.

The Check Print Cartridge light is
blinking.

• The print cartridge door is open.
• The print cartridges are missing or not seated correctly.
• The tape was not removed from the print cartridge.
• The print cartridge is not intended for use in this HP All-in-One.
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Light status What it means

• The print cartridge might be defective.
• The print cartridge is low on ink.

The On, Paper, and Check Print
Cartridge lights are blinking.

Scanner failure.
Turn off the HP All-in-One, then turn it on again. If the problem persists,
contact HP Support.

All lights are blinking. The HP All-in-One has a fatal error.
1. Turn the HP All-in-One off.
2. Unplug the power cord.
3. Wait a minute, then plug the power cord back in.
4. Turn the HP All-in-One back on.
If the problem persists, contact HP Support.

Load originals for scanning and copying
You can load many different types and sizes of paper in the HP All-in-One, including letter
or A4 paper, photo paper, transparencies, and envelopes. For more information, see the
onscreen Help.

To load an original on the glass
1. Lift the lid on the HP All-in-One.
2. Place your original with the side you want to copy or scan face down on the left front

corner of the glass.

TIP: To get the correct copy size, make sure that there is no tape or other foreign
object on the glass.

3. Close the lid.

Make a copy
You can make quality copies from the control panel.

(continued)
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To make a copy from the control panel
1. Make sure you have paper loaded in the input tray.
2. Place your original with the side you want to copy or scan face down on the left front

corner of the glass.
3. Press the Paper Type button to set the paper type.
4. Press Start Copy Black or Start Copy Color.

Scan an original
For original documents or images placed on the glass, you can start a scan from your
computer or from the HP All-in-One. To use the scan features, the HP All-in-One and
computer must be connected and turned on. The HP Photosmart Software must also be
installed and running on your computer prior to scanning.

NOTE: If you are using Windows 2000, use the Windows Scanner wizard instead of
pressing the Scan button.

To scan to a computer
1. Place your original with the side you want to copy or scan face down on the left front

corner of the glass.

TIP: For quality copies, ensure that the scanner glass is clean and that there are
no foreign materials adhering to it.

2. Press Scan.
3. Make any edits to the preview image, and then click Accept when you are finished.

Chapter 1
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2 Troubleshooting and support
This chapter contains troubleshooting information for installation and configuration issues and some
operational topics. For more troubleshooting information, see the onscreen Help.
Many issues are caused when the product is connected to the computer using a USB cable before
the HP Photosmart software is installed on the computer. If you connected the product to your
computer before the software installation screen prompts you to do so, you must follow these steps:

To troubleshoot software installation
1. Disconnect the USB cable from the computer.
2. Uninstall the software (if you have already installed it). For more information, see “Uninstall and

reinstall the software” on page 7.
3. Restart your computer.
4. Turn off the product, wait one minute, then restart it.
5. Reinstall the HP Photosmart software.

CAUTION: Do not connect the USB cable to the computer until prompted by the software
installation screen.

For support contact information, see the inside back cover of this guide.

Uninstall and reinstall the software
If your installation is incomplete, or if you connected the USB cable to the computer before prompted
by the software installation screen, you might need to uninstall and then reinstall the software. Do
not simply delete the HP All-in-One application files from your computer. Make sure to remove them
properly using the uninstall utility provided when you installed the software that came with the
HP All-in-One.

To uninstall from a Windows computer and then reinstall
1. Open the Windows control panel and double-click Add or Remove Programs.
2. Select HP Deskjet All-in-One Driver Software, and then click Change/Remove.

Follow the onscreen instructions.
3. Disconnect the product from your computer.
4. Restart your computer.

NOTE: It is important that you disconnect the product before restarting your computer. Do
not connect the product to your computer until after you have reinstalled the software.

5. To reinstall the software, insert the product CD-ROM into your computer’s CD-ROM drive and
follow the instructions on the startup screen to install the software.
If the startup screen does not appear, double-click My Computer, double-click the CD-ROM
icon with the HP logo, and then double-click setup.exe

6. Follow the onscreen instructions and the instructions provided in the Setup Guide that came
with the product.

When the software installation is complete, the HP Digital Imaging Monitor icon appears in the
Windows system tray.
To verify that the software is properly installed, double-click the HP Solution Center icon on the
desktop. If the HP Solution Center shows the essential icons (Scan Picture and Scan
Document), the software has been properly installed.
For Macintosh users: Uninstall and reinstall directions are in the Readme file and in the Help files
for the software.

Hardware setup troubleshooting
This section contains hardware troubleshooting information for the HP All-in-One.

Hardware setup troubleshooting 7
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The product will not turn on

Solution
• Make sure the power cord is firmly connected to both the product and the power adapter.

Plug the power cord into a power outlet, surge protector, or power strip.

1 Power connection

2 Power cord and adapter

3 Power outlet

• If you are using a power strip, make sure the power strip is on. Or, try plugging the product
directly into a power outlet.

• Test the power outlet to make sure it is working. Plug in an appliance that you know works,
and see if the appliance has power. If not, then there might be a problem with the power
outlet.

• If you plugged the product into a switched outlet, make sure the outlet is switched on. If it
is switched to on but still does not work, then there might be a problem with the power outlet.

Cause: The product was not plugged into a power outlet properly or there was a problem with
the power outlet.

Solution: The product might not respond if you press the On button too quickly. Press the
On button once. It might take a few minutes for the product to turn on. If you press the On button
again during this time, you might turn the product off.

CAUTION: If the product still does not turn on, it might have a mechanical failure. Unplug
the product from the power outlet.
Contact HP support for service.
Go to: www.hp.com/support. If prompted, choose your country/region, and then click
Contact HP for information on calling for technical support.

Cause: You pressed the On button too quickly.

I connected the USB cable, but I am having problems using the HP All-in-One with
my computer

Solution: You must first install the software that came with the product before connecting the
USB cable. During installation, do not plug in the USB cable until prompted by the onscreen
instructions. Connecting the USB cable before prompted can cause errors.
Once you have installed the software, connecting your computer to the product with a USB cable
is straightforward. Simply plug one end of the USB cable into the back of your computer and the

Chapter 2
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other into the back of the product. You can connect to any USB port on the back of your
computer.

For more information on installing the software and connecting the USB cable, see the Setup
Guide that came with the HP All-in-One.

The HP All-in-One does not print
Solution: If the HP All-in-One and computer are not communicating with each other, try the
following:
• Look at the On button located on the product. If it is not lit, the product is turned off. Make

sure the power cord is firmly connected to the product and plugged into a power outlet.
Press the On button to turn on the product.

• Make sure the print cartridges are installed.
• Make sure you have paper loaded in the input tray.
• Make sure that the product does not have a paper jam.
• Check that the print carriage is not jammed.

Open the front access door to access the print carriage area. Remove any objects that are
blocking the print carriage, including any packing materials. Turn the product off and then
turn it on again.

• Print a test page to see if the product can print and is communicating with the computer.
• Make sure that the print queue is not paused. If it is, choose the appropriate setting to

resume printing. For more information about accessing the print queue, see the
documentation that came with the operating system installed on your computer.

• Check the USB cable. If you are using an older cable, it might not be working properly. Try
connecting it to another product to see if the USB cable works. If you experience problems,
the USB cable might need to be replaced. Also verify that the cable does not exceed 3
meters (9.8 feet) in length.

• Make sure your computer is USB ready and that you are using a supported operating
system. For more information, see the Readme file.

• Check the connection from the product to your computer. Verify that the USB cable is
securely plugged into the USB port on the back of the product. Make sure the other end of
the USB cable is plugged into a USB port on your computer. After the cable is connected
properly, turn the product off and then on again.

Hardware setup troubleshooting 9
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• If you are connecting the product through a USB hub, make sure the hub is turned on. If the
hub is on, try connecting directly to your computer.

• Check other printers or scanners. You might need to disconnect older products from your
computer.

• Try connecting the USB cable to another USB port on your computer. After you check the
connections, try restarting your computer. Turn the product off and then on again.

• After you check the connections, try restarting your computer. Turn the product off and then
on again.

• If necessary, remove and then install the software you installed with the product again.
For more information on setting up the HP All-in-One and connecting it to your computer, see
the Setup Guide that came with the HP All-in-One.

Clear paper jams
For information about clearing a paper jam, see the onscreen Help. For instructions on accessing
the onscreen Help on a Windows computer, see “Onscreen Help” on page 10.

Print cartridge troubleshooting
For information about troubleshooting print cartridges, see the onscreen Help. For instructions on
accessing the onscreen Help, see “Onscreen Help” on page 10.

Find more information
A variety of resources, both printed and onscreen, provide information about setting up and using
the HP All-in-One.

Setup Guide
The Setup Guide provides instructions for setting up your HP All-in-One and installing software.
Make sure you follow the steps in the Setup Guide in order.
If you have problems during setup, see Troubleshooting in the last section of the Setup Guide, or
see “Troubleshooting and support” on page 7 in this guide.

Onscreen Help
The onscreen Help provides detailed instructions on features of your HP All-in-One that are not
described in this guide, including features that are only available using the software you installed
with your HP All-in-One. The onscreen Help also provides regulatory and environmental information.

Chapter 2
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To access the onscreen Help
• Windows: Click Start > All Programs > HP > Deskjet F2200 All-in-One series > Help.

To install the onscreen Help, insert the software CD in your computer and follow the onscreen
instructions.

• Macintosh: Click Help > Mac Help > Library > HP Product Help.

HP Web site
If you have Internet access, you can get help and support from the HP Web site at www.hp.com/
support. This Web site offers technical support, drivers, supplies, and ordering information.

HP support
You can contact HP Support by phone and online. Support options and availability vary by product,
country/region, and language.

HP support by phone
For a list of support phone numbers, see the inside back cover of this guide.
Support options and availability vary by product, country/region, and language.

Phone support period
One year of phone support is available in Latin America (including Mexico). To determine the duration
of phone support in North America, Eastern Europe, the Middle East, Asia Pacific, and Africa, go
to www.hp.com/support.
Standard phone company charges apply.

After the phone support period
After the phone support period, help is available from HP at an additional cost.
Contact your HP dealer or call the support phone number for your country/region to learn more about
support options.

Before calling HP Support
1. Make sure that:

a. The HP All-in-One is plugged in and turned on.
b. The specified print cartridges are installed correctly.
c. The recommended paper is properly loaded in the input tray.

2. Reset the HP All-in-One:
a. Turn off the HP All-in-One by pressing the On button.
b. Unplug the power cord from the back of the HP All-in-One.
c. Plug the power cord back into the HP All-in-One.
d. Turn on the HP All-in-One by pressing the On button.

3. Have the following information available:
a. Specific name of the HP All-in-One, as it appears on the control panel.
b. Print a self-test report. (For more information, see the User Guide.)
c. Be prepared to describe your problem in detail.
d. Have your serial number and service ID ready, found on the self-test report.
e. Be near the HP All-in-One printer when you call HP Support.

Technical information
The technical specifications and international regulatory information for the HP All-in-One are
provided in this section. For additonal regulatory and environmental specifications, see the onscreen
Help.
For additional regulatory and environmental information, including the Declaration of Conformity
statement, see the onscreen Help.

Technical information 11
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System requirements
Software system requirements are located in the Readme file.

Paper specifications
• Input tray capacity: Plain paper sheets: Up to 80 (75 gsm (20 lb.) paper)
• Output tray capacity: Plain paper sheets: Up to 50 (75 gsm (20 lb.) paper)

NOTE: For a complete list of supported media sizes, see the printer software.

Physical specifications
• Height: 18.05 cm (7.11 inches)
• Width: 42.57 cm (16.76 inches)
• Depth: 26.74 cm (10.53 inches)
• Weight: 5.27 kg (11 lbs)

Power specifications
• Power consumption: 20 watts (average printing)
• Input voltage: AC 100 to 240 V ~ 1 A 50–60 Hz
• Output voltage: DC 32 V===375 mA, 16 V===500mA
• Power supply: 0957-2231, AC 100 to 240 V ~ 1 A 50–60 Hz (±3 Hz)
• Power supply: 0957-2248, AC 200 to 240 V (±10%), 50 - 60 Hz (±3 Hz)

NOTE: Use only with the power adapter supplied by HP.

Environmental specifications
• Recommended operating temperature range: 15º to 30º C (59º to 86º F)
• Allowable operating temperature range: 10º to 35º C (50º to 95º F)
• Humidity: 15% to 80% RH non-condensing
• Non-operating (Storage) temperature range: –20º to 50º C (–4º to 122º F)
• In the presence of high electromagnetic fields, it is possible the output from the HP All-in-One

may be slightly distorted
• HP recommends using a USB cable less than or equal to 3 m (10 feet) in length to minimize

injected noise due to potential high electromagnetic fields

Regulatory notices
The HP All-in-One meets product requirements from regulatory agencies in your country/region. For
a complete listing of regulatory notices, see the onscreen Help.

Regulatory model identification number
For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The
Regulatory Model Number for your product is VCVRA-0706. This regulatory number should not be
confused with the marketing name (HP Deskjet F2200 All-in-One series, etc.) or product numbers
(CB683A, etc.).

Chapter 2

12 HP Deskjet F2200 All-in-One series

English



Warranty

A. Extent of limited warranty
  1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects 

in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the 
customer.

  2. For software products, HP’s limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not 
warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.

  3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover 
any other problems, including those that arise as a result of:

   a. Improper maintenance or modification;
   b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
   c. Operation outside the product's specifications;
   d. Unauthorized modification or misuse.
  4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the 

customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of 
a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to 
service the printer for the particular failure or damage.

  5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's 
warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.

  6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, 
within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.

  7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
  8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the 

product being replaced.
  9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
  10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts 

for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in 
countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

C. Limitations of liability
  1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and 

exclusive remedies.
  2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN 

THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

   SUCH DAMAGES.
D. Local law
  1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary 

from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in 
the world.

  2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed 
modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty 
Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments 
outside the United States (including provinces in Canada), may:

   a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer 
    (e.g., the United Kingdom);
   b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
   c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer 

cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
  3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 

EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS 
APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty
Dear Customer,
You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your 
country. 
You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not 
in any way affected by this HP Limited Warranty.
Ireland: Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

HP product Duration of limited warranty
Software Media 90 days
Printer 1 year
Print or Ink cartridges  Until the HP ink is depleted or the “end of warranty” date printed 
 on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This 

warranty does not cover HP ink products that have been refilled, 
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

Accessories 1 year unless otherwise stated
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1 HP All-in-One ภาพรวม
HP Deskjet F2200 All-in-One series เปนอุปกรณอเนกประสงคที่ชวยเพิ่ม
ความสะดวกใหกับคุณในการทำสำเนา การสแกน และการพิมพ สำหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ โดยสมบูรณ โปรดดูท่ีวิธีใชบน
หนาจอ

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

หมายเลข คำอธิบาย

1 แผงควบคุม

2 ถาดปอนกระดาษ

3 แกนรองรับกระดาษ

4 ตัวปรับความกวางกระดาษ

5 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6 กระจก

7 แผนรองฝาปด

8 ฝาปดดานหลัง

9 พอรต USB ดานหลัง

10 การตอสายไฟ*

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น
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ปุมบนแผงควบคุม

หมายเลข ไอคอน ชื่อและรายละเอียด

1 เปด: เปดหรือปด HP All-in-One ปุม เปด จะสวางเมื่อ HP All-in-One เปดอยู

2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพ: แสดงใหทราบวา จำเปนตองใสตลับหมึกพิมพใหม
เฉพาะตลับที่ระบุ ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ หรือตองปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ ไฟแสดง
สถานะ Color (สี) ปรากฏอยูติดกับไอคอนหยดสีสามหยด และแสดงใหทราบวามีปญหา
เก่ียวกับตลับหมึกพิมพสามส ีไฟแสดงสถานะ Black/Photo (สีดำ/ภาพถาย) ปรากฏอยูติด
กับไอคอนหยดสีดำหน่ึงหยด และแสดงใหทราบวามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพสีดำหรือ
ตลับหมึกพิมพภาพถาย

3 ยกเลิก: หยุดการพิมพ สำเนา หรืองานสแกน 

ไฟกะพริบ กระดาษ ท่ีอยูถัดจากปุม ยกเลิก แจงใหทราบวา ตองใสกระดาษหรือนำกระดาษที่
ติดออก กดปุมใดๆ หลังจากแกไขปญหาไดแลวเพือ่สั่งใหเครื่อง HP All-in-One ดำเนินการ
ตอ

4 สแกน: เริ่มสแกนจากตนฉบับท่ีอยูบนกระจกในขณะนี้ คำสั่งสแกนจะถูกขามไป หาก
HP All-in-One กำลังทำงานอื่นอยู คำสั่งสแกนจะทำงานเมื่อคอมพิวเตอรเปดอยูเทานั้น

5 ประเภทกระดาษ: เปลี่ยนการตัง้คาประเภทกระดาษเปนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพ
ถาย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษประเภทที่เหมาะสมลงในถาดปอนกระดาษ คาเริ่ม
ตนของประเภทกระดาษคือ กระดาษธรรมดา

ไฟแสดงสถานะประเภทกระดาษแสดงขนาดและประเภทกระดาษที่เลือกอยูในปจจุบนั

6 เร่ิมทำสำเนาขาวดำ: เริ่มทำสำเนาขาวดำ กดปุมนี้หลายๆ คร้ัง เพื่อกำหนดจำนวนสำเนาขาว
ดำที่ตองการ เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพงานโดยเร็วหลังจากท่ีเลอืกจำนวนสำเนาแลว จำนวน
สำเนาที่ตองการพิมพจะแสดงท่ีดานขวาของปุมนี้

7 เริ่มทำสำเนาส:ี เริ่มทำสำเนาส ีกดปุมนี้หลายๆ คร้ัง เพื่อกำหนดจำนวนสำเนาสีท่ีตองการ
เครื่องพิมพจะเร่ิมพิมพงานโดยเร็วหลังจากท่ีเลอืกจำนวนสำเนาแลว จำนวนสำเนาทีต่องการ
พิมพจะแสดงที่ดานขวาของปุมนี้

ปุมบนแผงควบคุม 17
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ภาพรวมไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะตางๆ จะระบุสถานะของ HP All-in-One

หมายเลข รายละเอียด

1 ไฟแสดงสถานะ เปด

2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพ

3 ไฟแสดงสถานะ กระดาษ

4 ไฟแสดง ประเภทกระดาษ (สำหรับปุม ประเภทกระดาษ)

ตารางตอไปนี ้จะอธิบายถึงไฟแสดงสถานะตางๆ และความหมาย

สถานะของไฟสัญญาณ ความหมาย

ไฟสัญญาณทั้งหมดดับลง HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม เปด เพื่อเปดเครื่อง

ไฟแสดงสถานะ เปด และไฟแสดงสถานะ
ดวงหน่ึงของ ประเภทกระดาษ ติดอยู

HP All-in-One พรอมสำหรับการพิมพ การสแกนหรือการทำสำเนา

ไฟ เปด กะพริบ HP All-in-One กำลังพิมพ สแกน หรือกำลังปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

ไฟ เปด กะพริบอยางรวดเร็ว 3 วินาทีแลว
จึงสวางขึ้น

คุณกดปุมขณะท่ี HP All-in-One กำลังพิมพ สแกน ทำสำเนา หรือปรับตลับหมึกพิมพ

ไฟแสดง เปด กะพริบเปนเวลา 20 วินาที
จากน้ันจะติดสวางคางไว

คุณกดปุม สแกน แตไมมีการตอบสนองจากเครื่องคอมพวิเตอร

ไฟแสดงสถานะ กระดาษ กะพริบ • เครื่อง HP All-in-One ไมมีกระดาษ
• เครื่อง HP All-in-One มีกระดาษตดิภายใน

ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพกำลัง
กะพริบ

• ฝาครอบตลบัหมึกพิมพเปดอยู

• ไมพบตลับหมึกพิมพหรือใสตลับหมึกพิมพไมเขาที่

• ยังไมไดลอกเทปออกจากตลับหมึกพิมพ

• ตลับหมึกพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับ HP All-in-One

บท 1
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สถานะของไฟสัญญาณ ความหมาย

• ตลับหมึกพิมพอาจเสีย

• ตลับหมึกพิมพมีหมึกเหลือนอย

ไฟแสดงสถานะ เปด, กระดาษ และตรวจ
สอบตลับหมึกพิมพกะพริบ

เครื่องสแกนเนอรไมทำงาน

ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง หากยังมีปญหาอยู โปรดติดตอศูนยบริการ
HP

ไฟสัญญาณท้ังหมดกำลังกะพริบ เคร่ือง HP All-in-One เกิดขอผิดพลาดรายแรง
1. ปดเคร่ือง HP All-in-One
2. ดึงสายไฟออก
3. รอสักครู จากน้ันเสียบสายไฟกลับเขาที่
4. เปดเคร่ือง HP All-in-One
หากยังมีปญหาอยู โปรดตดิตอฝายสนับสนุน HP

โหลดตนฉบับเพื่อสแกนและทำสำเนา
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP All-in-One ได
เชน กระดาษ Letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-One ขึ้น
2. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ำดานท่ีคุณตองการทำสำเนาหรือสแกน และวาง

ใหชิดมุมซายดานหนาของกระจก

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดงานทำสำเนาที่มีขนาดถูกตอง ใหตรวจสอบวาไมมี
เทปหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นอยูบนกระจก

3. ปดฝา

การทำสำเนา
ทานสามารถทำสำเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

(ทำตอ)
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การสรางสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ำดานที่คุณตองการทำสำเนาหรือสแกน และวาง

ใหชิดมุมซายดานหนาของกระจก
3. กดปุม ประเภทกระดาษ เพื่อต้ังคาประเภทกระดาษ
4. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เริ่มทำสำเนาสี

สแกนตนฉบับ
สำหรับเอกสารหรือรูปภาพตนฉบับที่วางบนกระจก คุณอาจเริ่มสแกนจาก
คอมพิวเตอรหรือจาก HP All-in-One ก็ได เมื่อตองการใชคุณลักษณะการ
สแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกนัและตองเปดใช
งานอยู นอกจากนั้น ตองมีซอฟตแวร HP Photosmart ติดตั้งและกำลังเปดใช
อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทำการสแกน

หมายเหตุ ถาคุณกำลังใชงาน Windows 2000 ใหใชตัวชวยสราง
Windows Scanner แทนการกดปุม สแกน

วิธีการสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ำดานที่คุณตองการทำสำเนาหรือสแกน และวาง

ใหชิดมุมซายดานหนาของกระจก

เคล็ดลับ เพ่ือการทำสำเนาที่มีคุณภาพ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
กระจกสแกนเนอรสะอาดและไมมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู

2. กด สแกน
3. แกไขภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ตกลง) เมื่อเสร็จ

บท 1
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2 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน
บทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหาเบ้ืองตนในการติดต้ังและการตั้งคา และ
หัวขอการทำงานบางหัวขอ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตน
โปรดดูจากวิธีใชบนหนาจอ
มีปญหาหลายอยางเกิดข้ึนเมื่อตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB กอนติดต้ัง
ซอฟตแวร HP Photosmart ในเคร่ืองคอมพิวเตอร หากคุณตอเครื่องเขากับ
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะปรากฏขอความแจงเตือน ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้

การแกไขปญหาการติดต้ังซอฟตแวร
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว) สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู “ถอน

การติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 21
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปดเคร่ือง รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะแจงเตือน

สำหรับขอมูลการติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือนี้

ถอนการติดตั้งและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
กอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจำเปนตองถอนการติดต้ัง แลว
ติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล HP All-in-One ออกจาก
คอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิตี
ถอนการติดต้ังที่มีอยูเมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

การถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Windows และการติดต้ังใหม
1. เปดแผงควบคุมของ Windows และดับเบิลคลิก Add or Remove

Programs (เพ่ิมหรือลบโปรแกรม)
2. เลือก HP Deskjet All-in-One Driver Software (ซอฟตแวรไดรเวอร

HP Deskjet All-in-One) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอา
ออก)
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

3. ถอดการเชื่อมตอเครื่องออกจากคอมพิวเตอร

ถอนการติดตั้งและติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง 21
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4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตอเคร่ืองกอนท่ีจะรีสตารทคอมพิวเตอร อยา
เชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง ใหใสซีดีรอมของเครื่องลงในไดรฟซีดี
รอมของคอมพิวเตอร และปฏิบัติตามคำสั่งท่ีปรากฎบนหนาจอเร่ิมตนเพ่ือติดต้ัง
ซอฟตแวร
หากหนาจอเริ่มตนไมปรากฏขึ้น ใหดับเบิลคลิกท่ี My Computer (คอมพิวเตอร
ของฉัน) ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM ที่มีโลโก HP แลวจึงดับเบิลคลิก
setup.exe

6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ และคำแนะนำในคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
เครื่อง

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging Monitor จะ
ปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพื่อตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน ศูนย
บริการโซลูชัน HP บนเดสกท็อป หาก ศูนยบริการโซลูชัน HP แสดงไอคอนที่สำคัญ
(Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกนเอกสาร)) แสดงวามี
การติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง
สำหรับผูใช Macintosh: คำแนะนำในการถอนการติดต้ังและติดต้ังใหมอยูในไฟล
Readme และไฟล Help สำหรับซอฟตแวร

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับ HP All-in-One

เปดเครื่องไมติด

วิธีแกไข
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและอะแดปเตอรอยางแนน

หนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง

1 การเช่ือมตอสายไฟ
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2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับ

• ถาคุณใชปลั๊กพวง ใหตรวจดูวาเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปลั๊กเครื่อง เขากับ
เตารับโดยตรง

• ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทำงานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดงวา
อาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากเสียบเครื่องเขากับเตารับที่มีสวิตชเปด/ปด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาได
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ: ไมไดเสียบปลั๊กผลิตภัณฑเขากับเตารับอยางถูกตอง หรือมีปญหาเกี่ยวกับ
เตารับ

วิธีแกไข: เคร่ืองอาจไมตอบสนองหากคุณกดปุม เปด เร็วเกินไป กดปุม เปด หนึ่ง
ครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือใหเครื่องเปด หากคุณกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลา
นี้ คุณอาจปดเครื่องไป

ขอควรระวัง ถาเครื่องยังคงไมทำงาน อาจเปนไปไดวามีความผิดปกติเกี่ยวกับ
กลไก ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับ
ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูลในการโทรติด
ตอศูนยบริการดานเทคนิค

สาเหตุ: คุณกดปุม เปด เร็วเกินไป

ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวมกับ
คอมพิวเตอร

วิธีแกไข: อันดับแรกคุณตองติดต้ังซอฟตแวรที่ไดรับมาพรอมกับเครื่องกอนที่จะ
เชื่อมตอสาย USB ในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จนกวาคำแนะนำบน
หนาจอจะปรากฏขึ้น การเชื่อมตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏ อาจทำให
เกิดขอผิดพลาดได
ทันทีท่ีคุณติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับเครื่องดวยสาย USB
โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขากับดานหลังของคอมพิวเตอร
และอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง คุณสามารถเชื่อมตอพอรต USB ใดๆ เขาที่
ดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรได
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธีแกไข: หาก HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได
ใหลองทำดังนี้:
• ดูปุม เปด ท่ีอยูบนเคร่ือง ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาเครื่องปดอยู ตรวจสอบให

แนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและเสียบเขากับปลัก๊ไฟแนนดีแลว กดปุม
เปด เพื่อเปดเครื่อง

• ควรตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
• ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องไมมีกระดาษติด
• ตรวจสอบวาแครตลับหมึกพิมพไมมีสิ่งใดติดอยู

เปดฝาดานหนาเพื่อเขาไปยังบรเิวณแครตลับหมึกพิมพ นำสิ่งกีดขวางออกจาก
แครตลับหมึกพิมพ ซึ่งรวมถึงวัสดุหีบหอ ปดเครื่องแลวเปดอีกครั้ง

• พิมพหนาทดสอบเพ่ือดูวาผลิตภัณฑสามารถพิมพและสื่อสารกับคอมพิวเตอร
ไดหรือไม

• ตรวจสอบใหแนใจวาควิการพิมพไมไดถูกหยุดช่ัวคราว ถาใช ใหเลือกการตั้ง
คาท่ีเหมาะสมเพื่อกลับสูการพิมพตอไป สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขา
ถึงคิวการพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการที่ติดต้ัง
บนคอมพิวเตอรของคุณ

• ตรวจเช็คสาย USB หากคุณใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทำงานไมถูกตอง ลองตอ
สายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพื่อดูวาสาย USB ใชงานไดหรือไม หากคุณ
ประสบปญหา อาจจำเปนตองเปลี่ยนสาย USB โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลไม
ยาวเกินกวา 3 เมตร
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• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณมี USB ที่พรอมใชงาน และคุณใช
ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับการทำงาน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟล
Readme

• ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลิตภัณฑไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ตรวจ
สอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลังเครื่องแลวอยางแนนหนา
ตรวจสอบวาปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบเขากับพอรต USB ของ
คอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายอยางถูกตองแลว ปดเครื่อง แลวเปดใหม
อีกครั้ง

• หากคุณตอเชื่อมตอเคร่ืองผานฮับ USB โปรดตรวจดูวาไดเปดใชงานตัว
ฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรงเขาไปยังคอมพิวเตอร

• ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรคุณอาจตองการปดการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

• ลองเชื่อมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร หลังจากที่
ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปดเครื่อง แลวเปด
ใหมอีกคร้ัง

• หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปดเครื่อง
แลวเปดใหมอีกครั้ง

• หากจำเปน ใหนำออก แลวติดต้ังซอฟตแวรท่ีคุณติดต้ังกับเคร่ืองอีกครั้ง
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูท่ีคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

การแกปญหากระดาษติด
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดูจากวิธีใชบนหนาจอ
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเขาถึงวิธใีชบนหนาจอในคอมพวิเตอรระบบ Windows
โปรดดู “วิธีใชบนหนาจอ” ในหนา 26

การแกปญหากระดาษติด 25
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การแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาตลบัหมึกพิมพ โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ สำหรับคำ
แนะนำในการเขาถึงวิธีใชบนหนาจอ โปรดดู “วิธีใชบนหนาจอ” ในหนา 26

คนหาขอมูลเพิ่มเติม
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การตั้งคาและการใชเคร่ือง HP All-in-One

คูมือการติดต้ัง
คูมือการติดต้ังจะแนะนำวิธีการตั้งคา HP All-in-One และการติดต้ังซอฟตแวร คุณควร
ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการติดต้ังตามลำดับ
หากคุณมีปญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูการแกไขปญหาเบื้องตนในสวนสุดทาย
ของคูมือการติดต้ัง หรือดู “วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน” ในหนา 21
ในคูมือการใชงานนี้

วิธีใชบนหนาจอ
วิธีใชบนหนาจอจะใหคำแนะนำโดยละเอยีดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ HP All-in-One ที่
ไมไดระบุไวในคูมือน้ี รวมถึงคุณลักษณะที่สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรท่ีคุณ
ติดต้ังกับ HP All-in-One เทานั้น นอกจากนี ้วิธีใชบนหนาจอยังมีขอมูลกฎขอบังคับและ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

การเขาถึงวิธีใชบนหนาจอ
• Windows: คลิก Start (เริ่มตน) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP

> Deskjet F2200 All-in-One series > Help (วิธีใช)
เมื่อตองการติดต้ังวิธีใชบนหนาจอ ใสซีดีซอฟตแวรในคอมพิวเตอรของคุณ แลว
ปฏิบัติตามคำสั่งบนหนาจอ

• Macintosh: คลิก Help (วิธีใช) > Mac Help (วิธีใช Mac) > Library (ไลบรา
รี) > HP Product Help (วิธีใช HP Product)

เว็บไซตของ HP
ถาคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธใีชและบริการสนับสนุนไดจากเว็บไซต
ของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตนี้จะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับ
ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

ฝายสนับสนุนของ HP
คุณสามารถติดตอฝายสนับสนุนของ HP ไดทั้งทางโทรศัพทและทางออนไลน ตัวเลือก
ในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
สำหรับรายชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยบริการ โปรดดูท่ีปกดานหลังของคูมือน้ี
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาค
และภาษา
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ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศพัทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการใน
ละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศัพท
ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟก และแอฟริกา ใหไปที่
www.hp.com/support
การโทรศัพทเขาบริษัทจะตองเสียคาใชจายตามปกติ

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
ในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

กอนโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP
1. โปรดตรวจสอบวา:

a. HP All-in-One ไดเสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพตามที่กำหนดไวอยางถูกตอง
c. ไดใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษแลว

2. รีเซ็ตเครื่อง HP All-in-One:
a. ปดเคร่ือง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเขาไปที่เครื่อง HP All-in-One อีกครั้ง
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

3. เตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม:
a. จดชื่อเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง (สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูใน คูมือผูใช)
c. เตรียมพรอมสำหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของคุณ
d. เตรียมขอมูลหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการที่มีอยูในรายงานการทดสอบ

ตัวเองใหพรอม
e. คุณควรอยูใกลเคร่ืองพิมพ HP All-in-One ในขณะท่ีโทรติดตอฝายสนับสนุน

ของ HP

ขอมูลทางเทคนิค
ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP All-in-One มี
อยูในสวนนี ้สำหรับกฎขอบังคับและขอกำหนดเฉพาะดานสิ่งแวดลอม โปรดดูวิธีใชบน
หนาจอ
สำหรับขอบังคับและขอมูลดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ เพ่ิมเติม ซึ่งไดแก คำประกาศ
Declaration of Conformity โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเกบ็อยูในไฟล Readme
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ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษ: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 80 แผน (กระดาษ 75 แก

รม)
• ความจุของถาดรับกระดาษออก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผน (กระดาษ 75 แก

รม)

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ี
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ 
• ความสูง: 18.05 ซม.
• ความกวาง: 42.57 ซม.
• ความลึก: 26.74 ซม.
• น้ำหนัก: 5.27 กก.

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
• การใชไฟ: 20 วัตต (สำหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
• แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 1 A 50-60 Hz
• แรงดันไฟฟาออก: DC 32 V===375 mA, 16 V===500mA
• ระบบจายไฟ: 0957-2231, AC 100 ถึง 240 V ~ 1 A 50-60 Hz (±3 Hz)
• ระบบจายไฟ: 0957-2248, AC 200 ถึง 240 V (±10%), 50 - 60 Hz (±3 Hz)

หมายเหตุ ใชไดกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทานั้น

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิการใชงานที่แนะนำ: 15º ถึง 30º C
• ชวงอุณหภูมิขณะทำงานที่สามารถใชได: 10º ถึง 35º C
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -20º ถึง 50º C
• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง

HP All-in-One อาจมีขอผิดพลาดบาง
• HP แนะนำใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพื่อลดสัญญาณ

รบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสดุ

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากตองการรายการประกาศขอบังคับ
ท่ีสมบูรณ โปรดดูที่วิธีใช บนหนาจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สำหรับผลิตภัณฑของทานคือ VCVRA-0706 อยาจำสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอ
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บังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet F2200 All-in-One series อื่นๆ) หรือ
หมายเลขผลิตภัณฑ (CB683A และอื่นๆ)

การรับประกัน
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