
คู่มือผู้ใช้

LaserJet P2030 Series Printer

http://www.hp.com/support/ljp2030series

P2030





เครื่องพิมพ HP LaserJet P2030 Series

คูมือผูใช



ลขิสิทธิ์และใบอนุญาต

© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.

หามทําการผลิตซํ้า ดดัแปลงหรือแปลโดยไมไดรับอนุญาตอยางเปนลาย
ลักษณอักษร ยกเวนตามที่อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิ

ขอมูลที่ปรากฏในที่นีอ่าจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

การรับประกนัเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภณัฑและบริการของ HP
ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมา
พรอมกับผลิตภณัฑและบริการ และไมมีขอความอ่ืนใดท่ีจะถูกกลาวอางวา
เปนการรับประกนัเพิ่มเติม HP จะไมรับผิดตอขอผิดพลาดทางดาน
เทคนิคหรือการแกไขหรือการละเวนเนื้อหาใด

Edition 1, 11/2015

การรับรองเคร่ืองหมายการคา

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® และ
PostScript® เปนเครื่องหมายการคาของ Adobe Systems
Incorporated

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ
Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The Open Group

ENERGY STAR® และเครื่องหมาย ENERGY STAR® เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา



สารบัญ

1  ขอมูลเบื้องตนของเคร่ืองพิมพ ......................................................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ .................................................................................................................................................... 2
รุน HP LaserJet P2030 Series ............................................................................................................... 2

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ .................................................................................................................................................... 3
ภาพรวมผลิตภัณฑ ............................................................................................................................................................ 4

ภาพดานหนา ............................................................................................................................................... 4
มุมมองดานหลัง ............................................................................................................................................ 4
พอรตอินเตอรเฟซ .......................................................................................................................................... 5

ตําแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ ............................................................................................................ 5

2  แผงควบคุม ......................................................................................................................................................... 7

3  ซอฟตแวรสําหรับ Windows ...................................................................................................................................... 9

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows ........................................................................................................................ 10

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows .................................................................................................................... 11

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ .......................................................................................................................................... 12

การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพมิพสําหรับ Windows ...................................................................................................... 13

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows ................................................................................................................................... 14

ยูทิลตีิท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows ................................................................................................................................... 15

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะ .............................................................................................................................. 15

ยูทิลตีิเครือขายท่ีสนับสนุนสาํหรับ Windows .......................................................................................................................... 16

เว็บเซริฟเวอรในตัว ...................................................................................................................................... 16

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอืน่ ...................................................................................................................................... 17

4  การใชเคร่ืองพิมพรวมกับ Macintosh ............................................................................................................................ 19

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh ....................................................................................................................... 20

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh .................................................................................................... 20

การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Macintosh ................................................................................. 20

ซอฟตแวรสําหรับเคร่ือง Macintosh ................................................................................................................ 20
HP Printer Utility ............................................................................................................. 20

การเปด HP Printer Utility .................................................................................. 21

THWW iii



ยูทิลิตีท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh ............................................................................................................... 21

เว็บเซริฟเวอรในตัว .................................................................................................................... 21

ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh ........................................................................................................... 22

พิมพ ...................................................................................................................................................... 22

การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรับการพมิพใน Macintosh ...................................................................... 22

การปรับขนาดเอกสารหรือการพมิพลงในขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง ................................................................. 22

การพิมพหนาปก ....................................................................................................................... 22

การใชลายนํ้า ........................................................................................................................... 23

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Macintosh .............................................................................. 23

พิมพบนหนากระดาษท้ังสองดาน (การพิมพงานสองดาน) ............................................................................ 24

การใชเมนู Services (การบริการ) ................................................................................................. 24

5  การเช่ือมตอ ....................................................................................................................................................... 25

การเชื่อมตอดวย USB และการเชื่อมตอแบบขนาน ....................................................................................................................... 26

การกําหนดคาเครือขาย ..................................................................................................................................................... 27

โปรโตคอลเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุน ............................................................................................................... 27

ติดต้ังเคร่ืองพมิพบนเครือขาย ............................................................................................................................ 28

กําหนดคาเคร่ืองพิมพเครือขาย ........................................................................................................................... 28

ดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย ........................................................................................................ 28

ต้ังหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย ....................................................................................................... 29

ท่ีอยู IP ................................................................................................................................ 29

การต้ังคาความเร็วลงิค ............................................................................................... 29

6  กระดาษและวัสดุพิมพ .............................................................................................................................................. 31

การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดุพิมพ ....................................................................................................................... 32

ขนาดกระดาษและวัสดุพมิพท่ีสนับสนุน ................................................................................................................................... 33

กระดาษในขนาดท่ีกําหนดเอง .............................................................................................................................................. 35

ชนิดกระดาษและวัสดุพมิพท่ีสนับสนุน .................................................................................................................................... 36

ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก ........................................................................................................................... 37

ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ ............................................................................................................................ 38

การใสกระดาษลงในถาด ................................................................................................................................................... 39

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ ........................................................................................................... 39

ถาด 1 .................................................................................................................................................... 39

ถาด 2 .................................................................................................................................................... 40

ใสกระดาษขนาด A6 .................................................................................................................. 40

ปอนกระดาษดวยตนเอง .................................................................................................................................. 41

กําหนดคาถาดกระดาษ ...................................................................................................................................................... 42

การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก ............................................................................................................................................ 43

การพิมพงานไปยังถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) ............................................................................................. 43

การพิมพงานไปยังทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลัง) ............................................................................ 43

iv THWW



7  การใชคุณสมบตัิของผลิตภัณฑ ...................................................................................................................................... 45

EconoMode ..........................................................................................................................................................  46

โหมดเงียบ .................................................................................................................................................................. 47

8  งานพิมพ .......................................................................................................................................................... 49

ยกเลิกงานพิมพ ............................................................................................................................................................. 50

การหยุดงานท่ีกําลังพิมพท่ีแผงควบคุม ................................................................................................................... 50

การหยุดงานท่ีกําลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร ................................................................................................. 50

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ........................................................................................................  51

เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ .................................................................................................................................. 51

ใชการต้ังคาแบบดวน ..................................................................................................................................... 51

ต้ังคาตัวเลือกกระดาษและคุณภาพการพิมพ .............................................................................................................. 51

ต้ังคาลักษณะเอกสาร ..................................................................................................................................... 52

ต้ังคาตัวเลือกการตกแตงเอกสาร .........................................................................................................................  52

รับการสนับสนุนและขอมูลสถานะของเคร่ือง ...........................................................................................................  54

การต้ังคาตัวเลอืกในการพิมพข้ันสงู ...................................................................................................................... 54

9  การจัดการและบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ ................................................................................................................................  55

พิมพหนาขอมูล ............................................................................................................................................................. 56

หนาสาธิต ................................................................................................................................................  56

หนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน ....................................................................................................................... 56

หนาแสดงสถานะวัสดุสิน้เปลือง ......................................................................................................................... 56

จัดการเคร่ืองพิมพบนเครือขาย .............................................................................................................................................. 57

เว็บเซริฟเวอรในตัว ......................................................................................................................................  57

เปดเว็บเซริฟเวอรในตัว ................................................................................................................ 57

แถบ ขอมูล ............................................................................................................................. 57

แท็บการต้ังคา .......................................................................................................................... 58

แท็บเครือขาย ..........................................................................................................................  58

ลิงค ....................................................................................................................................  58

การรักษาความปลอดภัยเว็บเซริฟเวอรในตัว ............................................................................................................. 58

ล็อคเคร่ืองพมิพ ............................................................................................................................................................. 59

การจัดการอุปกรณสิ้นเปลอืง ...............................................................................................................................................  60

อายุใชงานอปุกรณสิน้เปลือง ............................................................................................................................. 60

การจัดการตลับหมึกพิมพ ................................................................................................................................  60

การจัดเก็บตลับหมึกพมิพ .............................................................................................................. 60

ใชตลบัหมึกพิมพของแทของ HP  .................................................................................................... 60

นโยบายของ HP เก่ียวกับตลบัหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP ............................................................................ 60

การรับรองตลบัหมึกพิมพ .............................................................................................................. 60

ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอมและเว็บไซต ................................................................................... 60

การเปลี่ยนอุปกรณสิน้เปลืองและชิ้นสวน .................................................................................................................................. 61

THWW v



คําแนะนําในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ ................................................................................................................. 61

การเกลี่ยผงหมึก .......................................................................................................................................... 61

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ................................................................................................................................ 62

การทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ ............................................................................................................................................. 64

ทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพมิพ .................................................................................................................... 64

ทําความสะอาดทางผานกระดาษ ......................................................................................................................... 65

การทําความสะอาดลูกกลิง้ดึงกระดาษถาด 1 ............................................................................................................ 66

การทําความสะอาดลูกกลิง้ดึงกระดาษถาด 2 ............................................................................................................ 69

10  การแกไขปญหา .................................................................................................................................................. 73

การแกปญหาท่ัวไป ......................................................................................................................................................... 74

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา ....................................................................................................................... 74

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสทิธภิาพการทํางานของเคร่ืองพิมพ ......................................................................................... 75

การเรียกคืนการต้ังคาจากโรงงาน ........................................................................................................................................... 76

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ ............................................................................................................................................ 77

ขอความการแจงขอมูลสถานะ .............................................................................................................................................. 83

กระดาษติด ................................................................................................................................................................. 85

สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด ...................................................................................................................... 85

ตําแหนงท่ีกระดาษติด .................................................................................................................................... 85

แกปญหากระดาษติด ..................................................................................................................................... 86

พื้นท่ีภายใน ............................................................................................................................ 86

บริเวณตลบัหมึกพิมพและทางผานกระดาษ ......................................................................... 86

ถาดปอน ............................................................................................................................... 88

ถาด 1 ............................................................................................................... 88

ถาด 2 ............................................................................................................... 89

ถาดกระดาษออก ....................................................................................................................... 91

การแกไขปญหาคุณภาพงานพมิพ .......................................................................................................................................... 93

ปญหาคุณภาพการพิมพท่ีเก่ียวกับกระดาษ ............................................................................................................... 93

ปญหาคุณภาพการพมิพท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม ........................................................................................................ 93

ปญหาคุณภาพการพมิพเก่ียวกับกระดาษติด .............................................................................................................. 93

ปรับความเขมในการพิมพ ................................................................................................................................ 93

ตัวอยางภาพท่ีมีขอบกพรอง .............................................................................................................................. 94

งานพิมพซดีหรือจาง ................................................................................................................... 94

จุดดางของผงหมึก ..................................................................................................................... 94

ตัวอักษรขาดหาย ....................................................................................................................... 95

เสนในแนวด่ิง .......................................................................................................................... 95

พื้นหลังเปนสีเทา ....................................................................................................................... 95

รอยเปอนจากผงหมึก .................................................................................................................. 95

ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ ......................................................................................................... 96

ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวต้ัง .......................................................................................................... 96

vi THWW



ตัวอักษรผิดรูปราง ..................................................................................................................... 96

หนาเอียง ............................................................................................................................... 96

โคงงอหรือเปนคลื่น ................................................................................................................... 97

ยนหรือเปนรอยพบั .................................................................................................................... 97

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ ........................................................................................................... 97

การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน ...................................................................................................................................... 98

การแกปญหาการเชื่อมตอบนเครือขาย ...................................................................................................................................... 99

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง ........................................................................................................................ 99

การแกปญหาเครือขาย .................................................................................................................................... 99

การแกปญหาท่ัวไปของ Windows  ..................................................................................................................................  101

การแกไขปญหาท่ีพบโดยท่ัวไปในเคร่ือง Macintosh ...............................................................................................................  102

การแกไขปญหา Linux ................................................................................................................................................. 105

ภาคผนวก A  อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม ..................................................................................................................... 107

การสัง่ซือ้อะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลอืง ..................................................................................................................  108

สัง่ซือ้โดยตรงจาก HP ................................................................................................................................. 108

สัง่ซือ้ผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน ..............................................................................................................  108

หมายเลขชิน้สวน .........................................................................................................................................................  109

ตลับหมึกพิมพ .........................................................................................................................................  109

สายเคเบิลและอนิเตอรเฟส .............................................................................................................................  109

ภาคผนวก B  บริการและการสนับสนุน ............................................................................................................................... 111

ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP ............................................................................................................................... 112

สหราชอาณาจักร, ไอรแลนด และมอลตา .............................................................................................................  113

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมนี และลักเซมเบิรก ........................................................................................................ 113

เบลเยียม, ฝร่ังเศส และลักเซมเบิรก ....................................................................................................................  114

อิตาลี ...................................................................................................................................................  115

สเปน ................................................................................................................................................... 116

เดนมารก ...............................................................................................................................................  116

นอรเวย ................................................................................................................................................. 116

สวีเดน .................................................................................................................................................. 117

โปรตุเกส ............................................................................................................................................... 117

กรีซและไซปรัส ........................................................................................................................................ 117

ฮังการี ..................................................................................................................................................  118

สาธารณรัฐเชก็ .........................................................................................................................................  118

สโลวาเกีย ..............................................................................................................................................  119

โปแลนด ...............................................................................................................................................  119

บัลแกเรีย ...............................................................................................................................................  119

โรมาเนีย ................................................................................................................................................ 120

เบลเยียมและเนเธอรแลนด .............................................................................................................................  120

THWW vii



ฟนแลนด ............................................................................................................................................... 121

สโลวีเนีย ............................................................................................................................................... 121

โครเอเชีย ............................................................................................................................................... 121

ลัตเวีย .................................................................................................................................................. 122

ลิทัวเนีย ................................................................................................................................................ 122

เอสโตเนีย .............................................................................................................................................. 122

รัสเซีย .................................................................................................................................................. 122

การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet ..................................................................... 124

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชข้ันสดุทาย ................................................................................................................... 125

บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง ...................................................................................................................... 128

การสนับสนุนลกูคา ....................................................................................................................................................... 129

ภาคผนวก C  แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายส่ิงแวดลอม ......................................................................................................... 131

การคุมครองสิ่งแวดลอม .................................................................................................................................................. 133

การกอกาซโอโซน ........................................................................................................................................................ 133

การสิน้เปลืองพลังงาน .................................................................................................................................................... 133

การใชผงหมึก ............................................................................................................................................................ 133

การใชกระดาษ ............................................................................................................................................................ 134

พลาสติก .................................................................................................................................................................. 134

อุปกรณสิน้เปลืองของ HP LaserJet ................................................................................................................................ 134

กระดาษ .................................................................................................................................................................. 134

ขอจํากัดของวัสดุ ......................................................................................................................................................... 134

การกําจัดอปุกรณท่ีไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย) ................................................................................................................ 135

การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส ...................................................................................................................................... 135

ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล ................................................................................................................................... 136

สารเคมี ................................................................................................................................................................... 136

ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับท่ี
1275/2008) ........................................................................................................................................................ 136

ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (อินเดีย) .......................................................................................................................... 136

ประกาศขอจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี) ............................................................................................................................ 136

ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (ยูเครน) ........................................................................................................................... 136

ตารางสสาร (จีน) ........................................................................................................................................................ 137

ขอมูลสําหรับผูใชเก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน) ......................................................................................................... 137

ขอกําหนดในการปรับใชเคร่ืองหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ โทรสาร และเคร่ืองถายเอกสาร ........................................................ 138

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ............................................................................................................... 138
EPEAT ................................................................................................................................................................. 138

สําหรับขอมูลเพิม่เติม ..................................................................................................................................................... 138

ภาคผนวก D  ขอกําหนดรายละเอียด ................................................................................................................................. 141

ขอกําหนดทางกายภาพ ................................................................................................................................................... 142

viii THWW



การสิน้เปลืองพลังงานและการกอใหเกิดเสียง ............................................................................................................................ 143

สภาพแวดลอมในการทํางาน ............................................................................................................................................. 144

ภาคผนวก E  ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ................................................................................................................................ 145

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ............................................................................................................................. 146

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน .......................................................................................................... 146

ขอความแสดงขอกําหนด ................................................................................................................................................. 148

ขอกําหนดของ FCC ................................................................................................................................... 148

แคนาดา - คําประกาศดานการปฏิบัติตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาคอตุสาหกรรม ....................................... 148

ประกาศ VCCI (ญ่ีปุน) ............................................................................................................................... 148

ประกาศ EMC (เกาหล)ี .............................................................................................................................. 148

คําแนะนําเก่ียวกับสายไฟ ............................................................................................................................... 148

ประกาศเก่ียวกับสายไฟ (ญ่ีปุน) ....................................................................................................................... 149

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร ................................................................................................................... 149

ประกาศเร่ืองเลเซอรของประเทศฟนแลนด ............................................................................................................ 149

ประกาศ GS (เยอรมนี) ............................................................................................................................... 151

การปฏิบัติตามขอบังคับของยูเรเซยี (เบลารุส, คาซคัสถาน, รัสเซยี) .................................................................................. 151

ดัชนี ............................................................................................................................................................... 153

THWW ix



x THWW
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● คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
รุน HP LaserJet P2030 Series

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2035

CE461A

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2035n

CE462A

● พิมพไดสูงสุด 30 หนาตอนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 30 ppm บนกระดาษ
ขนาด A4

● มีหนวยความจํา (RAM) 16 เมกะไบต (MB)

● ตลับหมึกพิมพ HP ใชพิมพงานไดสูงสุดถึง 1,000 หนา

● ถาด 1 บรรจกุระดาษได 50 แผน

● ถาด 2 บรรจกุระดาษได 250 แผน

● ถาดกระดาษออกแบบคว่ําหนาลง 125 แผน

● ทางผานกระดาษในแนวตรง

● พอรต Hi-speed USB 2.0

● พอรตแบบขนาน

มีคณุสมบัติเหมือนรุน HP LaserJet P2035 แตเพิ่มคณุสมบัติตอไปนี้:

● ระบบเครือขายในตัว

● ไมใชพอรตแบบขนาน
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
คุณลักษณะ คําอธบิาย

ประสิทธภิาพการพิมพ ● โปรเซสเซอร 266 MHz

อินเตอรเฟซผูใช ● แผงควบคุม 2 ปุม ไฟ LED 6 ดวง

● ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows® และ Macintosh

● เวบ็เซิรฟเวอรในตัวเพื่อเขาใชบริการฝายสนับสนุนและส่ังซ้ืออุปกรณเสริม (สําหรับรุนที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ● ไดรเวอรเครื่องพิมพแบบโฮสตสําหรับ Windows และ Macintosh มีอยูในซีดีของเครื่องพิมพ

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ HP UPD PCL 5 มีใหดาวนโหลดจากเวบ็

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ XML Paper Specification (XPS) มีใหดาวนโหลดจากเวบ็

ความละเอยีด ● FastRes 1200 -- จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ 1200 จุดตอนิ้ว (dpi) ซ่ึงจะไดงานพิมพสําหรับธุรกิจที่เปนขอความและภาพกราฟก
คุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว

● 600 dpi—พิมพงานไดเร็วสูงสุด

แบบอักษร ● แบบอักษรภายใน 45 แบบ

● แบบอักษร 80 แบบซ่ึงพิมพออกมาไดเหมือนกับที่เห็นในจอภาพในรูปแบบ TrueType พรอมดวยโซลูชันเกีย่วกบัซอฟตแวร

การเชื่อมตอ ● การเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0

● การเชื่อมตอแบบขนาน (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet P2035)

● การเชื่อมตอเครือขาย RJ.45 (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet P2035n)

อุปกรณสิ้นเปลือง ● หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองมีขอมูลเกีย่วกบัระดับผงหมึก จํานวนหนา และจํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณ

● เครื่องพิมพจะตรวจสอบตลับหมึกพิมพของแทของ HP เมื่อติดตัง้

● การรวมกับเวบ็ไซต HP Sure Supply Web เพื่อใหส่ังซ้ือตลับหมึกสํารองใหมไดสะดวก

อุปกรณเสริม ● เซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอก HP Jetdirect

ระบบปฏิบตัิการที่สนบัสนุน ● Microsoft® Windows® 2000, Windows® Server 2003, Windows® XP และ Windows Vista™

● Macintosh OS X V10.3, V10.4, V10.5 และรุนใหมกวา

● Unix®

● Linux

การเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่สามารถใชกบัโปรแกรมอานขอความบนหนาจอ

● ติดตัง้และถอดตลับหมึกพิมพไดโดยใชมือเดยีว

● คุณสามารถเปดฝาปดทั้งหมดไดดวยมือเดียว

● สามารถใสกระดาษในถาด 1 ไดดวยมือเดียว
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ภาพรวมผลิตภัณฑ
ภาพดานหนา

1

7

6

3

5

2

4

1 ถาด 1 (ดงึเพื่อเปด)

2 ถาดกระดาษออกดานบน

3 แผงควบคุม

4 ปุมปลดฝาปดตลับหมึกพิมพ

5 สวิตชเปด/ปด

6 ถาด 2

7 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

มุมมองดานหลงั

4

1 2

5

3

1 ฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษติดออก (ดึงที่จบัสีเขยีวเพื่อเปด)

2 ทางผานกระดาษในแนวตรง (ดงึเพื่อเปด)

3 พอรตอินเตอรเฟซ
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4 การเชื่อมตอไฟฟา

5 สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

พอรตอินเตอรเฟซ
ภาพ 1-1  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2035

1

2

1 พอรต Hi-speed USB 2.0

2 พอรตแบบขนาน

ภาพ 1-2  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2035n

1

2

1 พอรต Hi-speed USB 2.0

2 พอรตเครือขาย RJ.45

ตําแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ
ฉลากท่ีระบุรุนและหมายเลขผลิตภัณฑอยูท่ีดานหลังเคร่ืองพมิพ
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2 แผงควบคุม

แผงควบคุมเคร่ืองพิมพประกอบดวยไฟสญัญาณหกดวง และปุมสองปุม รูปแบบการกะพริบของไฟสญัญาณเหลาน้ีจะแสดงสถานะของเครื่องพิมพ

1

7
6
5
4
3

2

1 ไฟสถานะกระดาษติดขัด: แสดงวามีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ

2 ไฟสถานะตลบัหมึก: เม่ือตลับหมึกใกลหมด ไฟสถานะตลับหมึกจะสวาง เม่ือตลับหมึกไมอยูในเครื่อง ไฟสัญญาณตลับหมึกจะกะพริบ

3 ไฟสถานะกระดาษหมด: แสดงวาเครื่องพิมพไมมีกระดาษเหลืออยู

4 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู หรือเกิดขอผิดพลาดอ่ืนๆ

5 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมพิมพงาน

6 ปุมและไฟ ทํางาน 

7 ปุม ยกเลกิ: ในการยกเลิกงานพิมพที่กําลังพิมพอยู ใหกดปุม ยกเลิก

หมายเหตุ: ดูคําอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณท่ี รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ ในหนา 77
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3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพมิพท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ลาํดับความสาํคัญของคาการพมิพ

● การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยูทิลิตีท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ยูทิลิตีเครือขายท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ซอฟตแวรสาํหรับระบบปฏิบัติการอื่น
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ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสาํหรับ Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

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

● Windows 2000

● Windows Vista (32-bit และ 64-bit)
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ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows
เคร่ืองพิมพมีไดรเวอรเคร่ืองพิมพแบบโฮสต

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพมีวิธีใชแบบออนไลนท่ีมีคําแนะนําในการพิมพงานโดยท่ัวไป และอธิบายถึงปุม กลองกาเคร่ืองหมาย และรายการดรอปดาวนตางๆ ท่ีมีอยูในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

THWW ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุนสาํหรับ Windows 11



ลําดับความสาํคัญของคาการพิมพ
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันข้ึนอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหตุ: ชื่อคําสัง่และชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ คลิก การตั้งคาหนากระดาษ หรือคําสัง่ท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลีย่น
การต้ังคาท่ีน่ีจะแทนท่ีการต้ังคาท่ีเปล่ียนแปลงจากท่ีอื่นๆ

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบน้ี การต้ังคาท่ีเปล่ียน
ไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการเปลีย่นแปลงท่ีทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพื่อเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพ คาท่ีเปล่ียนในกลอง
โตตอบ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ จะไมไปแทนท่ีคาท่ีกําหนดไวท่ีอืน่ในซอฟตแวรท่ีใชพิมพ

● คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาท่ีจะใชในงานพิมพท้ังหมด เวนแต คาน้ันจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนา
กระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ
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การเปล่ียนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows
การเปลีย่นการตั้งคางานพมิพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเร่ิมตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด การเปลี่ยนการกําหนดคาของเคร่ือง

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คณุสมบัติ)
หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

ขัน้ตอนอาจแตกตางกนั แตกระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีใชเปน
สวนใหญ

1. Windows XP และ Windows Server
2003 (ใชมุมมองเมนู Start ทีเ่ปนคาเร่ิมตน): คลิก
Start (เริ่ม) แลวคลิก Printers and Faxes
(เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู
Start แบบคลาสสิก): คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers
(เคร่ืองพิมพ)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Control Panel (แผงควบคมุ) จากนัน้ในประเภท
ของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing
Preferences (กาํหนดลักษณะการพิมพ)

1. Windows XP และ Windows Server
2003 (ใชมุมมองเมนู Start ที่เปนคาเร่ิมตน): คลิก
Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers and Faxes
(เครื่องพิมพและโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู
Start แบบคลาสสิก): คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers
(เครื่องพิมพ)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภท
ของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties
(คุณสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)

THWW การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสาํหรับ Windows 13



การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows
1. คลิก เร่ิมตน แลวคลิก ทุกโปรแกรม

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิกตัวเลือกน้ีเพื่อถอนการติดต้ังเคร่ืองพิมพ แลวทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวรออก
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ยทูิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows

ซอฟตแวรแจงขอมลูสถานะ
ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

ซอฟตแวรยังมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน ถาดวางเปลา หรือเกิดปญหากับเคร่ืองพมิพ การแจงเตือนจะมีขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหา

THWW ยูทิลิตีท่ีสนับสนุนสาํหรับ Windows 15



ยทูิลิตีเครือขายที่สนับสนุนสําหรับ Windows

เว็บเซิรฟเวอรในตัว
อุปกรณน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรใหมาดวย ซึ่งจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณและเครือขาย ขอมูลน้ีจะปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft
Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดต้ังไวท่ีเซริฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซึ่งผูท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอรมาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือ
กําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนการใชงานอยูในเคร่ืองคอมพวิเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซริฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับ
อุปกรณในชองแอดเดรสของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิมพหนาการกําหนดคา
โปรดดูท่ี พมิพหนาขอมูล ในหนา 56)

16 บท 3   ซอฟตแวรสําหรับ Windows THWW



ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิารอ่ืน
ระบบปฏิบัตกิาร ซอฟตแวร

UNIX ในการดาวนโหลด HP UNIX Modelscripts ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

1. ไปที่ www.hp.com และคลิก Software & Driver Download

2. พิมพช่ือของเครื่องพิมพในชองชื่อเครื่องพิมพ

3. ในรายการระบบปฏิบัตกิาร คลิก UNIX

4. ดาวนโหลดไฟลที่ตองการ

Linux ดูขอมูลไดที่ www.hp.com/go/linuxprinting

THWW ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น 17
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4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Macintosh

● ซอฟตแวรสาํหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh
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ซอฟตแวรสาํหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh

ระบบปฏิบตัิการท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

● Mac OS X V10.3, V10.4, V10.5 และรุนใหมกวา

หมายเหตุ: สําหรับ Mac OS X V10.4 และรุนใหมกวา จะรองรับ PPC และ Intel® Core™ Processor Mac

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพิมพสําหรับ Macintosh

การเปลีย่นการตั้งคางานพมิพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเร่ิมตนสําหรับงานพมิพทั้งหมด การเปลี่ยนการกําหนดคาของเคร่ือง

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

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

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

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก Save as
(บันทึกเปน) และพิมพชื่อที่ตองการตัง้เปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทึกไวในเมนู Presets (คาลวงหนา)
เม่ือตองการใชคาใหมนี้ คณุตองเลือกตัวเลือกคาลวงหนาที่บันทึกไว
ทุกครั้งที่คณุเปดโปรแกรมและพิมพงาน

Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X V10.4

1. จากเมนู Apple ใหคลิก System Preferences
(การตั้งคาระบบ) และ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร)

2. คลิก Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ)

3. คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตัง้
ได)

Mac OS X V10.5

1. จากเมนู Apple ใหคลิก System Preferences
(การตั้งคาระบบ) และ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร)

2. คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ
ส้ินเปลือง)

3. คลิกเมนู Driver (ไดรเวอร)

4. เลือกไดรเวอรจากรายการ และกาํหนดคาตวัเลือกที่ติดตั้ง

ซอฟตแวรสําหรบัเครือ่ง Macintosh

HP Printer Utility

ใช HP Printer Utility เพื่อต้ังคาคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพท่ีไมมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถใช HP Printer Utility ไดเม่ือเคร่ืองพิมพของคุณใชสาย Universal Serial Bus (USB) หรือเชื่อมตอกับเครือขายท่ีใช TCP/IP
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การเปด HP Printer Utility

Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X V10.4 1. เปด Finder คลิก Applications (แอปพลิเคชัน) คลิก Utilities (ยูทิลิตี) แลวดับเบิลคลิกที่ Printer Setup
Utility (ยูทิลิตกีารตัง้คาเครื่องพิมพ)

2. เลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการกาํหนดคา จากนัน้ คลิก Utility (ยูทิลิตี)

Mac OS X V10.5 ▲ จากเมนู Printer (เครื่องพิมพ) คลิก Printer Utility (ยูทิลิตีเครื่องพิมพ)

-หรือ-

จาก Print Queue (คิวการพิมพ) คลิกไอคอน Utility (ยูทิลิตี)

ยูทิลิตีท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh

เว็บเซิรฟเวอรในตวั

อุปกรณน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรใหมาดวย ซึ่งจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณและเครือขาย ขอมูลน้ีจะปรากฏในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft
Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพมิพ ไมไดติดต้ังไวท่ีเซริฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซึ่งผูท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอรมาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือ
กําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนการใชงานอยูในเคร่ืองคอมพวิเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซริฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับ
อุปกรณในชองแอดเดรสของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับการพิมพหนาการกําหนดคา
โปรดดูท่ี พมิพหนาขอมูล ในหนา 56)

THWW ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh 21



ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh

พิมพ

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสาํหรับกลับมาเรียกใชการต้ังคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เลอืกไดรเวอร

3. เลอืกการต้ังคาการพมิพ

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

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสาํหรับพิมพ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เลอืกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลอืกคาลวงหนาสําหรับการพิมพท่ีคุณตองการใช

หมายเหตุ: หากตองการใชการต้ังคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Standard (มาตรฐาน)

การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพลงในขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษท่ีแตกตางกันได

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในสวนของ Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ใหเลือก Scale to fit paper size (ปรับใหพอดีกับขนาดกระดาษ) แลว
เลอืกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

4. หากคุณตองการใชกระดาษท่ีมีขนาดเลก็กวาเอกสารเทาน้ัน ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทาน้ัน)

การพิมพหนาปก

ทานสามารถพมิพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลบั”)

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เลอืกไดรเวอร
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3. เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลอืกวาจะพิมพใบปะหนา Before Document (กอนเอกสาร) หรือ After Document (หลงั
เอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความท่ีคุณตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหตุ: หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหต้ังคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) เปน Standard (มาตรฐาน)

การใชลายน้ํา

ลายนํ้าคือขอความท่ีพมิพเปนพืน้หลังในแตละหนาของเอกสารเพื่อเปนขอสังเกต เชน “ความลับ”

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

3. ถดัจาก Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายนํ้าท่ีจะใช เลือก Watermark (ลายนํ้า) เพื่อพิมพขอความก่ึงโปรงแสง เลือก Overlay (โอเวอรเลย)
เพือ่พิมพขอความท่ีไมโปรงแสง

4. ถดัจาก Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

5. ถดัจาก Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลอืก Custom (กําหนดเอง) แลวพมิพขอความใหมลงในชอง

6. เลอืกตัวเลือกตางๆ ใหกับการต้ังคาที่เหลือ

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Macintosh

ทานสามารถพมิพแบบหลายหนาในหนาเดียวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยัดคาใชจายในการพิมพแบบราง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เลอืกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. ถดัจากหนา Pages per Sheet (จํานวนหนาตอแผน) ใหเลอืกจํานวนหนาท่ีทานตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4, 6, 9, หรือ 16)

5. ถดัจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพื่อเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถดัจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพใหกับแตละหนา
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พิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพงานสองดาน)

การพิมพงานสองดานดวยตนเอง

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสาํหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธีดังตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาข้ึน และใหปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพมิพกอน

● สําหรับถาดกระดาษถาดอื่นท้ังหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยควํ่าหนาลง และใหหัวกระดาษหันไปทางดานหนาของถาด

2. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

3. บนเมนู Finishing (ตกแตง) ใหเลือก Manually Print on 2nd Side (พิมพดานท่ีสองดวยตนเอง)

4. คลิกคําวา Print (พิมพ) ทําตามคําแนะนําในหนาตางปอปอัปท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอร กอนท่ีจะวางปกกระดาษในถาด 1 เพือ่พิมพดานท่ีสอง

5. ไปท่ีเคร่ืองพิมพและหยิบกระดาษเปลาท่ีอยูในถาด 1 ออก

6. ใสปกกระดาษท่ีพิมพแลวลงในถาด 1 โดยหงายหนาข้ึน และใหปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพกอน คุณตองพิมพดานท่ีสองจากถาด 1

7. หากมีขอความปรากฏข้ึน กดปุมบนแผงควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อดําเนินการตอ

การใชเมนู Services (การบริการ)

หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพื่อรับขอมูลเคร่ืองพิมพและสถานะของอุปกรณสิน้เปลือง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Services (การบริการ)

3. ในการเปดเว็บเซริฟเวอรในตัว และดําเนินการบํารุงรักษา ใหปฏิบัติดังนี้

a. เลือก Device Maintenance (บํารุงรักษาเคร่ืองพมิพ)

b. เลือกการดําเนินการจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิก Launch (เขาใช)

4. ในการไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับเครื่องพิมพน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือก Services on the Web (บริการในเว็บ)

b. เลือก Internet Services (บริการอินเตอรเน็ต) แลวเลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิก Go! (ไป)
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5 การเชื่อมตอ

● การเชื่อมตอดวย USB และการเชื่อมตอแบบขนาน

● การกําหนดคาเครือขาย
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การเช่ือมตอดวย USB และการเช่ือมตอแบบขนาน
1. ใสซดีีการติดต้ังซอฟตแวรในไดรฟซีดีรอมของคอมพวิเตอร

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมไดเร่ิมตนข้ึนโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเน้ือหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ: ขณะติดตั้ง จะมีพรอมตระบุใหคุณเสยีบสายแบบขนานหรือสาย USB

ภาพ 5-1  การเชื่อมตอแบบขนาน

ภาพ 5-2  การเชื่อมตอดวย USB

26 บท 5   การเชื่อมตอ THWW



การกําหนดคาเครือขาย
คุณอาจตองการกําหนดคาพารามิเตอรเครือขายบางอยางในเครื่องพิมพ คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอรเหลาน้ีไดจากเว็บเซริฟเวอรในตัว 

โปรโตคอลเครือขายท่ีไดรับการสนบัสนุน
เคร่ืองพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซึง่เปนโปรโตคอลเครือขายท่ีไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง บริการเครือขายโดยสวนใหญใชโปรโตคอล
น้ี เคร่ืองพิมพน้ียังสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ตารางตอไปน้ีจะแสดงรายการบริการ/โปรโตคอลของเครือขายท่ีใชไดกับเครื่องพิมพ

ตาราง 5-1  การพิมพ

ชื่อบริการ คําอธบิาย

port9100 (โหมดตรง) บริการการพิมพ

Line printer daemon (LPD) บริการพิมพ

ตาราง 5-2  การคนหาเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

ชื่อบริการ คําอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อชวยคนหาและตัง้คา
คอนฟกอุปกรณที่ใชบนระบบเครือขาย โดยทั่วไปนํามาใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพื้นฐานของ
Microsoft

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

โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อชวยคนหาและตัง้คา
คอนฟกอุปกรณที่ใชบนระบบเครือขาย โดยทั่วไปนํามาใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพื้นฐาน
Apple Macintosh

ตาราง 5-3  การสงขอความและการจัดการ

ชื่อบริการ คําอธบิาย

HTTP (โปรโตคอลการถายโอนขอความหลายมิติ) ชวยใหเวบ็เบราเซอรสามารถส่ือสารกบัเว็บเซิรฟเวอรในตวั

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชสามารถจดัการเครื่องพิมพทางเว็บเบราเซอร

SNMP (โปรโตคอลการจัดการเครือขายแบบธรรมดา) ใชโดยโปรแกรมเครือขายสําหรับการจัดการเครื่องพิมพ สนับสนุนออบเจกต SNMP V1, V2 และ
MIB-II (Management Information Base) มาตรฐาน

ตาราง 5-4  การกําหนด IP แอดเดรส

ชื่อบริการ คําอธบิาย

DHCP (โปรโตคอลคอนฟกเกอเรชันแมขายแบบไดนามิก) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เซิรฟเวอร DHCP จะระบุ IP แอดเดรสใหกับ
เครื่องพิมพ โดยปกติแลว ผูใชไมจําเปนตองดําเนนิการ เพื่อใหเครื่องพิมพรับคา IP แอดเดรสจาก
เซิรฟเวอร DHCP
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ตาราง 5-4  การกําหนด IP แอดเดรส (ตอ)

ชื่อบริการ คําอธบิาย

BOOTP (bootstrap protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เซิรฟเวอร BOOTP จะระบุ IP แอดเดรสใหกบั
เครื่องพิมพ ผูดูแลระบบตองระบุแอดเดรสฮารดแวร MAC ของเครื่องพิมพในเซิรฟเวอร BOOTP
เพื่อใหเครื่องพิมพรับคา IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอรนั้น

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ หากไมมีทั้งเซิรฟเวอร DHCP หรือเซิรฟเวอร
BOOTP บริการนี้จะอนุญาตใหเครื่องพิมพสราง IP แอดเดรสเฉพาะขึ้นมา

ติดต้ังเครือ่งพมิพบนเครือขาย
ในคาคอนฟเกอเรชันน้ี เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยตรง และสามารถกําหนดคาใหคอมพิวเตอรท้ังหมดบนเครือขายสามารถพิมพท่ีเคร่ืองพมิพไดโดยตรง

หมายเหตุ: โหมดน้ีคือคาคอนฟเกอเรชันเครือขายท่ีแนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพ

1. กอนเปดเคร่ืองพิมพ ใหเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายโดยตรงโดยการตอสายเครือขายกับพอรตเครือขายของเคร่ืองพิมพ

2. เปดเครื่องพิมพ รอ 2 นาที และใชแผงควบคุมเพื่อพิมพหนาการกําหนดคา

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา IP แอดเดรสปรากฏในหนาการกําหนดคากอนดําเนินการข้ันตอนถัดไป หากไมมี IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาอีก
คร้ัง

3. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดต้ังซอฟตแวรยังไมเริ่มตนทํางาน ใหเลื่อนไปท่ีไฟล setup.exe บนแผนซดีีและดับเบิลคลิกท่ีไฟล
ดังกลาว

4. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดต้ัง

หมายเหตุ: เม่ือโปรแกรมติดตั้งพรอมตใหปอนแอดเดรสเครือขาย ใหปอน IP แอดเดรสในหนาการกําหนดคาท่ีคุณพิมพกอนเร่ิมตนโปรแกรมติดต้ัง หรือคนหา
เคร่ืองพิมพบนเครือขาย

5. รอจนกระบวนการติดต้ังเสร็จสมบูรณ

กําหนดคาเครือ่งพิมพเครือขาย

ดูหรือเปลี่ยนการตัง้คาเครือขาย

คุณสามารถใชเว็บเซริฟเวอรในตัวเพื่อดูหรือเปลี่ยนการกําหนดคา IP ได

1. พมิพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคุณใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทาน้ัน ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี:

xx.xx.xx.xxx

● ถาคุณใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยท้ังอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี:
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xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. พมิพ IP แอดเดรสลงในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรเพื่อเปดเว็บเซริฟเวอรในตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพื่อดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาไดตามตองการ

ตั้งหรือเปล่ียนรหัสผานเครือขาย

ใชเว็บเซริฟเวอรในตัวเพื่อต้ังรหัสผานเครือขายหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยู

1. เปดเว็บเซริฟเวอรในตัวและคลกิแถบ เครือขาย

2. ในบานหนาตางดานซาย คลิกปุม รหัสผาน

หมายเหตุ: ถาไดต้ังรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคุณพิมพรหัสผาน พมิพรหัสผาน แลวคลิกปุม Apply (ใช)

3. ในพื้นที่ Device Password (รหัสผานของเคร่ืองพิมพ) พิมพรหัสผานใหมในชอง รหัสผาน และในชอง Confirm Password (ยืนยันรหัสผาน)

4. ท่ีดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพื่อบันทึกรหัสผาน

ที่อยู IP

สามารถต้ังคา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP หรือ AutoIP

หากตองการเปล่ียน IP ดวยตนเอง ใหใชแท็บ Networking (ระบบเครือขาย) ในเว็บเซิรฟเวอรในตัว

การต้ังคาความเร็วลิงค

ใชแท็บ Networking (ระบบเครือขาย) ในเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อต้ังคาความเร็วลิงคไดตามตองการ

การเปลี่ยนการต้ังคาความเร็วลิงคท่ีไมถกูตองอาจทําใหเคร่ืองพิมพไมสามารถติดตอสือ่สารกับอุปกรณเครือขายอื่นๆ ได สําหรับเกือบทุกสถานการณ ควรต้ังเครื่องพิมพให
อยูในโหมดอัตโนมัติ การเปลีย่นแปลงสามารถทําใหเครื่องพิมพทํางานอีกรอบได ควรทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพวางอยูเทาน้ัน
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6 กระดาษและวัสดุพิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดุพิมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

● กระดาษในขนาดท่ีกําหนดเอง

● ชนิดกระดาษและวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

● ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

● ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษลงในถาด

● กําหนดคาถาดกระดาษ

● การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก
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การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดุพิมพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดท่ีปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพมิพท่ีไมตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไป
น้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพตํ่า

● กระดาษติดมากข้ึน

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพื่อใหไดผลลพัธการพิมพท่ีดีท่ีสดุ โปรดใชกระดาษและวัสดุพมิพของ HP ท่ีออกแบบมาเพือ่ใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอรหรือใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุ
พิมพท่ีออกแบบมาสาํหรับเคร่ืองพมิพองิคเจ็ต HP Company ไมขอแนะนําใหใชวัสดุพิมพของบริษัทอืน่เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได

อาจเปนไปไดท่ีถึงแมกระดาษท่ีใชจะตรงตามคําแนะนําในคูมือผูใชน้ีแลว แตก็ยังไมใหผลลัพธท่ีนาพอใจ ซึง่อาจเกิดจากการจัดการท่ีไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือระดับ
ความชื้นท่ีใชไมได หรือตัวแปรอื่นๆ ท่ี HP ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพมิพท่ีไมตรงตามขอกําหนดของ HP อาจกอใหเกิดปญหาของเครื่องพิมพ ซึ่งทําใหตองซอมแซมเคร่ือง การซอมแซมน้ีไมอยูใน
การรับประกันและขอตกลงการบริการของ HP
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ขนาดกระดาษและวัสดพิุมพที่สนับสนุน
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษหลายขนาด และยังปรับใชกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหตุ: เพื่อประสทิธภิาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีถกูตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพกอนท่ีจะสัง่พมิพงาน

ตาราง 6-1  ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพทีส่นบัสนนุ

ขนาดและมิติ ถาด 1 ถาด 2

Letter

216 x 279 มม.

Legal

216 x 356 มม.

A4

210 x 297 มม.

A5

148 x 210 มม.

A6

105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)

B5 (JIS)

182 x 257 มม.

Executive

184 x 267 มม.

Postcard JIS

100 x 148 มม.

 

Double Postcard (JIS)

148 x 200 มม.

 

16K

184 x 260 มม.

 

16K

195 x 270 มม.

 

16K

197 x 273 มม.
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ตาราง 6-1  ขนาดกระดาษและวัสดพุิมพที่สนบัสนนุ (ตอ)

ขนาดและมิติ ถาด 1 ถาด 2

8.5 x 13

216 x 330 มม.

ซองจดหมาย Commercial #10

105 x 241 มม.

 

ซองจดหมาย B5 ISO

176 x 250 มม.

 

ซองจดหมาย C5 ISO

162 x 229 มม.

 

ซองจดหมาย DL ISO

110 x 220 มม.

 

ซองจดหมาย Monarch

98 x 191 มม.

 

กําหนดเอง

76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.

(3.0 x 5.0 นิ้ว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)
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กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนกระดาษในขนาดท่ีกําหนดเองหลายขนาด ขนาดท่ีกําหนดเองท่ีไดรับการสนับสนุน คือ ขนาดท่ีอยูภายในขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดกระดาษท่ีเล็กท่ีสดุ
และใหญท่ีสดุสาํหรับผลิตภัณฑ แตไมไดอยูในตารางขนาดกระดาษท่ีไดรับการสนับสนุน เม่ือใชขนาดท่ีกําหนดเองท่ีไดรับการสนับสนุน ใหระบุขนาดท่ีกําหนดเองใน
ไดรเวอรพิมพ และปอนกระดาษลงในถาดท่ีสนับสนุนกระดาษในขนาดท่ีกําหนดเอง
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ชนิดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน
สําหรับรายการกระดาษย่ีหอ HP ท้ังหมดท่ีเคร่ืองพิมพนี้สนับสนุน โปรดไปท่ี www.hp.com/support/ljp2030series

ชนิดกระดาษ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ) ถาด 1 ถาด 2

กระดาษธรรมดา

กระดาษบาง 60–74 g/m2

กระดาษหนาปานกลาง (96–110 g/m2)

กระดาษหนา (111–130 g/m2)

กระดาษหนาพิเศษ (131–175 g/m2)  

แผนใส

ฉลาก  

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

สี

หยาบ

กระดาษปอนด

กระดาษรีไซเคลิ

ซองจดหมาย  

กระดาษ HP Multipurpose

กระดาษ HP

กระดาษ HP LaserJet

กระดาษ HP Premium Choice
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ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก
ถาดกระดาษหรือถาดรับกระดาษออก ชนิดกระดาษ ขอกําหนด ปริมาณ

ถาด 1 กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 200 g/m2

ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปก: 5 มม.

เทียบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2 จาํนวน 50
แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดที่มีขนาดนอยกวา 60 g/m2 ถึง 90
g/m2

ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

สติ๊กเกอร ความหนาสูงสุด 0.23 มม. ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปก: 5 มม.

แผนใส ความหนาต่ําสุด 0.13 มม. ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปก: 5 มม.

ถาด 2 กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 135 g/m2

เทียบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2 จาํนวน
250 แผน

ความสูงปกกระดาษสูงสุดของกระดาษขนาด A6 คือ:
15 มม. (0.59 นิ้ว)

แผนใส ความหนาต่ําสุด 0.13 มม. ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปก: 26 มม.

ถาดมาตรฐานดานบน กระดาษ  กระดาษบอนด 75 g/m2 ไดสูงสุด 125 แผน
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ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการพิมพบนสื่อพเิศษ ใชขอกําหนดตอไปน้ีเพื่อสรางงานพิมพที่นาพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ ดูใหแนใจวา ไดต้ังชนิดและขนาดใน
ไดรเวอรพมิพของทานเพื่อใหไดงานพิมพท่ีดีท่ีสดุแลว

ขอควรระวัง: เครื่องพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพือ่ยึดอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุดอยางแมนยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการ
ออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดับสงู การใชกระดาษแบบองิคเจ็ตท่ีไมไดออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีน้ีอาจทําใหเคร่ืองพมิพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวัสดพุิมพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายที่รอยตอของซองยาวไปจนถึงมุมของซอง
จดหมาย

● ใชแถบกาวท่ีลอกออกไดที่ผานการอนุมัติใหใชกับ
เครื่องพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ติดกัน หรือความเสีย
หายอ่ืนๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีที่หนีบ แถบสําหรับดึง ชอง หรือ
ซองที่บุรองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวสัดสัุงเคราะหอ่ืน

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากที่ดานหลังไมมีส่ิงใดติดอยูเทานั้น

● ใชฉลากที่วางไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทั้งแผน

● หามใชฉลากที่ยนหรือเปนฟอง หรือชํารุดเสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสท่ีไดรับอนมุัติใหใชกบัเครื่องพิมพเลเซอร
เทานัน้

● วางแผนใสบนพื้นผิวที่เรียบหลังจากนําออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวสัดุพิมพประเภทแผนใสท่ีไมไดรับอนมุัติใหใชกบั
เครื่องพิมพเลเซอร

แบบฟอรมที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพมากอนแลว ● ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรมที่อนุมัตใิหใช
กบัเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือเปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนมุัติใหใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร และตรงตามขอกําหนดรายละเอียดเรื่องน้ําหนัก
สําหรับผลิตภัณฑนี้เทานัน้

● หามใชกระดาษที่หนักกวาท่ีระบุไวในขอกําหนดราย
ละเอียดที่แนะนําของส่ือสําหรับผลิตภัณฑนี้ เวนแต
กระดาษนั้นจะเปนกระดาษของ HP ที่ไดรับอนุมัติใหใช
กับผลิตภณัฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ไดรับอนุมัติ
ใหใชกบัเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ออกแบบมาให
ใชกับผลิตภณัฑแบบอิงคเจ็ต
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การใสกระดาษลงในถาด
การวางแนวกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษ

หากคุณใชกระดาษท่ีจําเปนตองวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ใหใสกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ถาดกระดาษ การพิมพงานดานเดียว การพิมพซองจดหมาย 

ถาด 1 หงายหนาขึน้

ปอนหัวกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพกอน

วางดานหนาของซองจดหมายหงายขึ้น

ใสขอบดานส้ันดานที่ติดสแตมปเขาหาเครื่องพิมพกอน

ถาด 2 คว่ําหนาลง

หันหัวกระดาษไปทางดานหนาของถาด

ใชเฉพาะถาด 1 เทานั้นสําหรับการพิมพซองจดหมาย

ถาด 1
ถาด 1 สามารถเขาถึงไดจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเครื่องพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบี้ยว (เน่ืองจากกระดาษโคงงอ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ัน
กระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษท่ีทานใช
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ถาด 2

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 2 มีท่ีกั้นกระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ
ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่คุณใช

หมายเหตุ: เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษท้ังหมดใหตรง วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษติดขัด โดยจะปองกัน
ไมใหกระดาษหรือวัสดุพมิพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ

ใสกระดาษขนาด A6

เม่ือใสกระดาษขนาด A6 ใหปรับความยาวโดยเลื่อนแผงตรงกลางของตัวก้ันกระดาษดานหลังมาขางหนา
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ปอนกระดาษดวยตนเอง
คุณสามารถปอนกระดาษดวยตนเองเม่ือใชวัสดุพมิพหลายชนิด ตัวอยางเชน คุณสามารถใชการปอนกระดาษดวยตนเองเพื่อพิมพซองจดหมาย แลวพิมพจดหมาย และตอ
ดวยซองจดหมาย และอื่นๆ บรรจุซองจดหมายไวในถาด 1 และบรรจุกระดาษหัวจดหมายไวในถาด 2

ในการพมิพโดยปอนกระดาษดวยตนเอง ใหใชคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ หรือการต้ังคาเคร่ืองพิมพในโปรแกรมซอฟตแวร แลวเลือก ปอนกระดาษดวยตนเอง (ถาด 1) จากด
รอปดาวนลิสตของ ถาดแหลงกระดาษ หลังจากท่ีเปดใชการปอนกระดาษดวยตนเองแลว ใหกดปุม ไป เพื่อพิมพ
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กําหนดคาถาดกระดาษ
ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพหรือเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพือ่กําหนดคาถาดสําหรับชนิดและขนาดกระดาษโดยเฉพาะ

ไดรเวอรเครื่องพิมพ คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ แลวเลือกชนดิและขนาดในพื้นที่ ตัวเลอืกกระดาษ

เวบ็เซิรฟเวอรในตัว คลิกแท็บ Settings (การต้ังคา) แลวคลิกตัวเลือก Paper Handling (การจดัการกระดาษ) จากบานหนาตางดานซาย
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การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก 
เคร่ืองพิมพมีถาดรับกระดาษออก 2 ถาด: ถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) และทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลงั)

การพิมพงานไปยังถาดรบักระดาษออกดานบน (มาตรฐาน)

ถาดกระดาษออกดานบนจะจัดกระดาษใหควํ่าลงโดยอยูในลําดับท่ีถูกตอง ซึง่เหมาะจะใชกับงานพิมพท่ัวไปและงานพิมพแผนใส เม่ือตองการใชถาดกระดาษออกดานบน
โปรดตรวจดูใหแนใจวาทางผานกระดาษในแนวตรงปดอยู หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดในเคร่ือง อยาเปดหรือปดทางผานกระดาษในแนวตรงในขณะท่ีเคร่ือง
กําลังพิมพงาน

การพิมพงานไปยังทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลงั)

เคร่ืองพิมพจะใชทางผานกระดาษในแนวตรงทุกคร้ังที่ทางผานเปดอยู กระดาษท่ีออกมาจะหงายหนาขึ้น โดยท่ีหนาสดุทายจะอยูดานบนสุด

การพิมพจากถาด 1 เพื่อออกท่ีถาดกระดาษออกดานหลงั จะชวยใหกระดาษผานออกมาในแนวตรงท่ีสดุ การเปดทางผานกระดาษในแนวตรงจะชวยใหผลการพิมพของ
กระดาษเหลาน้ีดีข้ึน:

● ซองจดหมาย

● ฉลาก

● กระดาษท่ีกําหนดเองขนาดเล็ก

● โปสการด

● กระดาษหนากวา 120 กรัม/ตร.ม. (32 ปอนด)

ในการเปดทางผานกระดาษในแนวตรง ใหใชท่ีจับท่ีดานบนของฝาปดดานหลัง แลวดึงฝาปดลง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาเปดทางผานกระดาษในแนวตรง ไมใชเปดฝาปดชองสําหรับดึงกระดาษติดออก
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7 การใชคุณสมบัตขิองผลติภณัฑ

● EconoMode

● โหมดเงียบ
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EconoMode
เคร่ืองพิมพนี้มีตัวเลอืก EconoMode สาํหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกไดยาวนานข้ึนและชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะ
ทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หาก
คุณภาพการพิมพเร่ิมลดตํ่าลงในสถานการณเชนน้ี คุณตองติดตั้งตลบัหมึกพิมพใหม แมวายังมีผงหมึกเหลืออยูในตลับหมึกก็ตาม

เปดหรือปด EconoMode ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในเว็บเซิรฟเวอรในตัว (เฉพาะรุนที่สามารถเชือ่มตอเครือขาย) ใหเปดแท็บ Settings (การต้ังคา) แลวเลือกตัวเลอืก PCL Settings (การต้ังคา PCL)

● ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows ใหเปดแท็บ กระดาษ/คุณภาพ และเลือกตัวเลอืก EconoMode

● ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh ใหเปดเมนูดรอปดาวน Print Quality
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โหมดเงยีบ
เคร่ืองพิมพนี้มีโหมดเงียบท่ีจะลดเสยีงดังระหวางการพิมพ เม่ือเปดโหมดเงียบ เคร่ืองพิมพจะพมิพงานชาลง

ทําตามข้ันตอนเหลาน้ีเพื่อใชโหมดเงียบ

Windows 1. เปดหนาจอ Properties (คุณสมบัติ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกแท็บ Device Settings (การตัง้คาอุปกรณ)

2. ในพื้นที่ Quiet Mode (โหมดเงียบ) ใหเลือก Enable (ใชงาน)

Macintosh 1. เปด HP Printer Utility

2. เลือก Set Quiet Mode (ตั้งคาโหมดเงียบ) แลวเลือก On (เปด)

3. คลิกปุม OK (ตกลง)
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8 งานพิมพ

● ยกเลิกงานพิมพ

● ใชคุณลกัษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows
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ยกเลิกงานพิมพ
คุณสามารถหยุดคําสั่งพิมพโดยการใชแผงควบคุมหรือใชโปรแกรม สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีหยุดคําสัง่พิมพจากคอมพิวเตอรในเครือขาย ใหดูความชวยเหลือออนไลน
สําหรับซอฟตแวรเครือขายเฉพาะ

หมายเหตุ: หลังจากคุณสั่งยกเลกิงานพมิพ เคร่ืองพมิพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพท้ังหมด

การหยุดงานท่ีกําลงัพิมพท่ีแผงควบคุม
▲ กดปุมยกเลิก  บนแผงควบคุม

การหยุดงานท่ีกําลังพมิพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร
เม่ือคุณสัง่พิมพงาน กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอภายในเวลาสั้นๆ เพื่อแสดงตัวเลือกในการยกเลิกงานพิมพแกคุณ

หากมีคําสั่งพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปท่ีเคร่ืองพิมพ คําสัง่เหลาน้ันอาจจะรออยูในคิวการพมิพ (ตัวอยางเชนใน Windows Print Manager) ดูในเอกสาร
กํากับของซอฟตแวรน้ันๆ สําหรับคําสั่งในการยกเลิกคําสัง่พมิพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพกําลงัรออยูในคิวการพมิพหรือท่ีเก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพจากที่น่ัน

1. Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู Start เร่ิมตน): คลิก Start (เร่ิม) คลกิ Settings (การต้ังคา) และคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชเมนูมุมมอง Classic Start): คลกิ Start (เริ่ม) Settings
(การต้ังคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แลวในหมวดของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสยีง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. ในรายการเคร่ืองพมิพ ใหคลิกสองคร้ังท่ีชื่อเครื่องพิมพน้ีเพือ่เปดคิวการพิมพหรือท่ีเก็บพักการพิมพ

3. เลอืกงานพมิพท่ีคุณตองการยกเลิก แลวกด Delete
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ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ ในเมน ูFile (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ) เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิก
Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพตางๆ คลิกสัญลักษณ ? ทางมุมบนดานขวาของไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกรายการใดๆ ในไดรเวอร
เครื่องพิมพ ขอความปอปอัปจะปรากฏเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการ หรือคลิก วิธีใช เพื่อเปดวิธีใช
แบบออนไลน

ใชการต้ังคาแบบดวน
มีการต้ังคาแบบดวนใหใชงานในทุกแท็บในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

ใชการตั้งคาแบบดวน เลือกการตัง้คาแบบดวนอยางใดอยางหนึ่ง แลวคลิก ตกลง เพื่อพิมพงานดวยการตัง้คาที่กําหนดไวลวง
หนา

สรางการตั้งคาแบบดวนที่กําหนดเอง a) เลือกตัวเลือกการพิมพสําหรับการตั้งคาแบบดวนใหม b) ปอนชื่อของการตั้งคาแบบดวน แลวคลิก
บนัทึก

ตั้งคาตวัเลอืกกระดาษและคุณภาพการพมิพ
ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพแลวคลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

เลือกขนาดกระดาษ เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

เลือกขนาดหนาที่กําหนดเอง a) คลิก กําหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษที่กาํหนดเอง จะเปดขึ้น b) พิมพชื่อของขนาดที่
กําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิก ตกลง

เลือกแหลงกระดาษ เลือกถาดจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

เลือกประเภทกระดาษ เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

พิมพหนาปกบนกระดาษชนิดอ่ืน

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอ่ืน

a) ในพื้นที่ ตัวเลือกกระดาษ ใหคลิก ใชกระดาษ/ปกชนดิอืน่ b) เลือกตัวเลือกวาจะพิมพแผนเปลา
หรือปกหนา, ปกหลังที่พิมพไวแลว หรือทั้งสองแบบ หรือเลือกตวัเลือกเพื่อพิมพหนาแรกหรือหนา
สุดทายบนกระดาษอ่ืน c) เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ และ ประเภท d) คลิก
ตกลง

ปรับความละเอียดของภาพที่พิมพ ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหเลือกตัวเลือกหนึง่จากรายการแบบดรอปดาวน โปรดดูขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียว
กับตัวเลือกที่ใชไดแตละรายการที่วิธีใชแบบออนไลนในไดรเวอรเครื่องพิมพ

เลือกการพิมพคณุภาพแบบราง ในสวน คุณภาพการพิมพ คลิก EconoMode
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ตั้งคาลกัษณะเอกสาร
ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพแลวคลกิแถบ ลักษณะ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

กาํหนดสเกลของหนาใหพอดีกบัขนาดกระดาษท่ีเลือก คลิกที่ พิมพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

กาํหนดสเกลของหนาใหเปนเปอรเซ็นตของขนาดจริง คลิก % ของขนาดปกติ แลวพิมพเปอรเซ็นตหรือปรับแถบเล่ือน

พิมพลายน้ํา a) เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา b) ในการพิมพลายน้ําบนหนาแรกเทานัน้ ใหคลิก
ที่ หนาแรกเทานัน้ มิฉะนัน้ เครื่องจะพิมพลายน้ําบนหนาแตละหนา

เพิ่มหรือแกไขลายน้ํา

หมายเหตุ: ตองจดัเกบ็ไดรเวอรเครื่องพิมพไวในคอมพิวเตอรของคณุเพื่อใหคุณสมบัตินีท้ํางาน

a) ในสวน ลายน้ํา ใหคลิก แกไข กลองโตตอบ รายละเอยีดลายน้ํา จะเปดขึน้ b) ระบุการตัง้คาสําหรับ
ลายน้ํา แลวคลิก ตกลง

ตั้งคาตัวเลือกการตกแตงเอกสาร
ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพแลวคลกิแถบ ตกแตง
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ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

พิมพทั้งสองหนา (พิมพงานสองดาน) โดยใชถาดกระดาษออกดานบน 1. คลิก พิมพทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) หากคณุจะเย็บเลมเอกสารท่ีขอบดานบนใหคลิก พลกิหนา
ขึน้

2. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

3. พิมพดานแรกของเอกสารโดยใชถาด 1

4. หลังจากท่ีพิมพดานหนึ่งแลว ใหนํากระดาษที่เหลือออกจากถาด 1 แลววางพักไวจนกวาคณุจะ
ทําการพิมพ 2 ดานดวยตนเองเสร็จ

5. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกนั

6. ใสปกกระดาษกลับเขาไปในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพเสร็จแลวคว่ําลง และขอบดานบนหัน
เขาหาเครื่องพิมพ

7. กดปุม ไป เพื่อพิมพดานที่สอง
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ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

พิมพหนังสือเลมเล็ก a) คลิก พิมพทั้งสองดาน b) ในรายการดรอปดาวน การพิมพหนังสือเลมเลก็ ใหคลิก เย็บเลมที่ขอบ
ดานซาย หรือ เย็บเลมที่ขอบดานขวา ตวัเลือก จํานวนหนาตอแผน จะเปล่ียนเปน 2 หนาตอแผน โดย
อัตโนมัติ

พิมพหลายหนาในหนาเดียว a) เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวนหนาตอแผน b) เลือกตวัเลือกที่ถูกตอง
สําหรับ พมิพขอบหนา, ลําดับหนา และ การวางแนว

เลือกการวางแนวกระดาษ a) ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน b) ในการพิมพภาพในหนากระดาษ
แบบคว่ําลง ใหคลิก หมุน 180 องศา

รับการสนับสนนุและขอมูลสถานะของเครื่อง
ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพแลวคลกิแถบ การบริการ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

รับขอมูลการสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพและสั่งซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองทางออนไลน ในรายการแบบดรอปดาวน บริการอนิเตอรเน็ต เลือกตัวเลือกการสนับสนุน แลวคลิก ไป

พิมพหนาขอมูล ในพื้นที่ พิมพหนาขอมูล ใหเลือกหนาจากรายการดรอปดาวน แลวคลิกปุม พมิพ

ขอขอมูลเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะของเครื่องพิมพ ในพื้นที่ การใหบริการเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ ใหคลิกไอคอนเพื่อเปดการจําลองไฟของแผงควบคมุ คณุ
สามารถเลือกรูปแบบของไฟเพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพได

การตั้งคาตัวเลือกในการพมิพขั้นสูง
ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพแลวคลกิแถบ ข้ันสูง

ฉนัจะ: ขัน้ตอนที่ตองดาํเนินการ

เปล่ียนจาํนวนสําเนาท่ีตองการพิมพ

หมายเหตุ: หากโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใชอยูนัน้ไมมีวิธีการเลือกจํานวนสําเนาท่ีตองการพิมพ คณุ
สามารถเลือกจํานวนสําเนาไดในไดรเวอร

การเปล่ียนแปลงการตั้งคานี้จะมีผลตอจํานวนสําเนาสําหรับงานพิมพทั้งหมด หลังจากพิมพงานเสร็จ
แลว ใหเปล่ียนการตั้งคานีก้ลับไปเปนคาเดิม

ในพื้นที่ สําเนา ใหเลือกจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ หากคณุเลือกสองสําเนาขึ้นไป คณุสามารถเลือกตวัเลือก
ในการจดัเรียงหนาได

พิมพขอความสีใหเปนสีดําแทนการพิมพเปนสีเทา ในพื้นที่ คุณสมบตัิเคร่ืองพิมพ ใหเลือกตัวเลือก พิมพขอความทัง้หมดเปนสีดํา

ใช HP Resolution Enhancement technology (REt) สําหรับงานพิมพทั้งหมด ในพื้นที่ คุณสมบตัิเคร่ืองพิมพ ใหเลือกตัวเลือก REt
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9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพมิพ

● พมิพหนาขอมูล

● จัดการเคร่ืองพมิพบนเครือขาย

● ลอ็คเครื่องพิมพ

● การจัดการอปุกรณสิน้เปลือง

● การเปลี่ยนอุปกรณสิน้เปลืองและชิ้นสวน

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
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พิมพหนาขอมูล
ทานสามารถพมิพหนาขอมูลตอไปน้ี

หนาสาธิต
หนาสาธิตจะมีตัวอยางขอความและกราฟก ในการพิมพหนาสาธติ ใหทําวิธใีดวิธหีน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุม ทํางาน เมื่อไฟสถานะพรอมของเคร่ืองพิมพสวาง และไมไดกําลังพิมพงานอื่น

● เลอืกจากดรอปดาวนลิสต Print Information Pages บนแท็บ Services ใน Printer Preferences

หนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน
หนากําหนดคาคอนฟเกอเรชันจะแสดงรายการการต้ังคาปจจุบันและคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ นอกจากน้ียังมีรายงานบันทึกสถานะดวย ในการพิมพหนาการกําหนดคาคอน
ฟเกอเรชัน ใหทําวิธใีดวิธหีน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุม ทํางาน คางไว 5 วินาที เม่ือไฟสถานะพรอมของเคร่ืองพิมพสวาง และไมไดกําลังพิมพงานอื่น

● เลอืกจากดรอปดาวนลิสต Print Information Pages บนแท็บ Services ใน Printer Preferences

หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง
ทานสามารถพมิพหนาแสดงสถานะวัสดุสิน้เปลืองโดยการเลือกหนาน้ีจากดรอปดาวนลสิตของ Print Information Pages บนแท็บ Services ใน
Printer Preferences หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะใหขอมูลตอไปน้ี:

● จํานวนหนาท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพมิพ

● จํานวนหนาและงานพมิพท่ีไดรับการประมวลผล

● ขอมูลการสัง่ซือ้และการรีไซเคิล
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จัดการเคร่ืองพิมพบนเครือขาย
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

เว็บเซิรฟเวอรในตัวใหคุณดูสถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชันการพมิพไดจากคอมพิวเตอรของคุณ ใชเว็บเซริฟเวอรในตัวสําหรับงานตอไปน้ี:

● ดูขอมูลสถานะเคร่ืองพิมพ

● ระบุอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของวัสดุสิน้เปลืองท้ังหมด และสั่งซือ้วัสดุสิ้นเปลืองใหม

● ดูและเปลีย่นขนาดและชนิดของกระดาษท่ีใสในแตละถาด

● ดูและเปลีย่นแปลงการต้ังคาการกําหนดคาเร่ิมตน

● ดูและเปลีย่นแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

คุณไมตองติดต้ังซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร ใชเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนเหลาน้ี:

● Internet Explorer 6.0 (ข้ึนไป)

● Netscape Navigator 7.0 (ขึ้นไป)

● Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

● Mozilla 1.6 (ข้ึนไป)

● Opera 7.0 (ข้ึนไป)

● Safari 1.2 (ข้ึนไป)

● Konqueror 3.2 (ข้ึนไป)

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใชงานไดเม่ือเคร่ืองพิมพเชือ่มตอเขากับเครือขายท่ีใช TCP/IP เว็บเซริฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการเชือ่มตอเคร่ืองพิมพท่ีใช IPX หรือ USB

หมายเหตุ: ทานไมตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซริฟเวอรในตัว อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงคในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได เพือ่จะไปยังไซตท่ีเชือ่มโยงกับลิงค

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหพมิพแอดเดรส IP หรือชือ่โฮสตของเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรท่ีสนับสนุน

คําแนะนํา: หลงัจากท่ีเปด URL ใหทําเคร่ืองหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนาน้ันไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแถบ 3 แถบซึง่ประกอบดวยการต้ังคาและขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ ไดแก แถบ ขอมูล, แถบ Settings (การต้ังคา) และแถบ Networking
(เครือขาย)

แถบ ขอมลู

แถบน้ีจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะเคร่ืองพมิพและอุปกรณสิ้นเปลอืง การกําหนดคาเคร่ืองพิมพและเครือขาย และการสั่งซือ้อุปกรณสิ้นเปลอืงใหม
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แทบ็การตั้งคา

แแถบน้ีใหคุณกําหนดคาเคร่ืองพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ หากเคร่ืองพมิพเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบคุมเคร่ืองพิมพกอนการเปลีย่นแปลงการต้ังคาบน
แถบน้ี

แทบ็เครือขาย

แถบน้ีใหผูควบคุมเครือขายควบคุมการต้ังคาท่ีเก่ียวกับเครือขายสําหรับเครื่องพิมพ เม่ือเชื่อมตอเขากับเครือขายท่ีใช IP

ลิงค

ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพือ่ใชลิงคเหลาน้ี หากทานใชการเชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และ
ไมไดเชื่อมตออยู เม่ือทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะสามารถเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีได การเชือ่มตออาจตองการใหทานปดเว็บเซริฟเวอรในตัว
และเปดใชอีกคร้ัง

● สั่งซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง คลกิที่ลิงคน้ีเพือ่เชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply และสัง่วัสดุสิ้นเปลืองของแทจาก HP หรือผูขายท่ีทานตองการ

● การสนับสนุนผลิตภัณฑ คลิกลิงคน้ีเพื่อเชื่อมตอเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คุณสามารถคนหาความชวยเหลอืเก่ียวกับหัวขอท่ัวไป

การรักษาความปลอดภยัเว็บเซิรฟเวอรในตัว
คุณสามารถกําหนดคาเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อใหการเขาถงึบางแถบจําเปนตองใชรหัสผาน
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ล็อคเคร่ืองพิมพ
เคร่ืองพิมพมีชองท่ีคุณสามารถใชเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัยได
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การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง
การใช, การจัดเก็บ และการตรวจสอบตลับหมึกพิมพน้ันมีผลตอคุณภาพของงานพิมพเชนกัน

อายุใชงานอุปกรณสิ้นเปลือง
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนหนาของผลิตภัณฑ โปรดดูที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies.com

หากตองการสั่งซื้ออปุกรณสิ้นเปลือง โปรดดูท่ี อุปกรณสิน้เปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 107

การจัดการตลับหมึกพิมพ

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับตลับหมึก

ใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP 

เม่ือคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแทตลับใหม คุณสามารถดูขอมูลอุปกรณสิน้เปลืองตอไปน้ี

● ปริมาณอุปกรณสิ้นเปลอืงท่ีเหลืออยู

● จํานวนหนาท่ีเหลือท่ีสามารถพมิพได

● จํานวนหนาท่ีพมิพไปแลว

นโยบายของ HP เก่ียวกับตลับหมกึพิมพที่ไมใชของ HP

HP ไมแนะนําใหใชวัสดุสิ้นเปลอืงท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนวัสดุใหมหรือนํามาผลิตใหม เน่ืองจาก ผลติภัณฑเหลาน้ันไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไม
สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได หากคุณใช ตลับผงหมึกท่ีเติมใหมหรือผลิตใหม และไมพอใจกับคุณภาพการพิมพ ใหเปล่ียนตลบัหมึกพิมพดวย ตลับผงหมึก
HP ของแท

การรับรองตลับหมกึพิมพ

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติเม่ือใสตลบัหมึกเขาในเคร่ืองพิมพ ในระหวางการตรวจสอบ เคร่ืองพิมพจะแจงใหคุณทราบวาตลบัหมึกพิมพท่ีใสเปน
ตลบัหมึกพิมพ HP ของแทหรือไม

ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต

โทรศัพทไปท่ีศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บไซต www.hp.com/go/
anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพมิพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวาตลับหมึกท่ีติดต้ังไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมท้ังจะดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ เพือ่แกปญหา

ตลบัหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลบัหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสงัเกตเห็นสิง่ตอไปน้ี

● คุณพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพท่ีใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลกัษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดึงสสีมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)
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การเปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลืองและช้ินสวน
คําแนะนําในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ

โปรดคํานึงถึงคําแนะนําตอไปน้ีเม่ือต้ังคาเครื่องพิมพ

● ตองมีเน้ือท่ีดานบนและดานหนาเคร่ืองพิมพเพียงพอสําหรับการถอดอุปกรณสิ้นเปลือง

● ควรวางเครื่องพิมพบนพื้นผิวราบและม่ันคง

หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหใชอปุกรณสิน้เปลืองของ HP ในเคร่ืองพิมพน้ี การใชอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP อาจกอใหเกิดปญหาซึง่การแกไขไมไดอยูในการ
รับประกันหรือขอตกลงบริการของ HP

การเกลี่ยผงหมึก
เม่ือผงหมึกเหลือนอย หนาท่ีพิมพจะมีสวนท่ีจางหรือซีด ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพมิพชัว่คราวโดยการกระจายผงหมึกใหม

1. กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพมิพออก

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพมิพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเสือ้ผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น นํ้ารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเคร่ืองพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพมิพยังจางอยู ใหติดต้ังตลับหมึกพิมพตลบัใหม

การเปลี่ยนตลบัหมึกพิมพ
เม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุใชงาน คุณจะไดรับพรอมตใหสัง่ซื้อมาสาํรอง คุณสามารถดําเนินการพิมพตอไดโดยใชตลับหมึกปจจุบันจนกวาการเกลีย่ผงหมึกจะไม
สามารถใหคุณภาพการพิมพท่ียอมรับไดอกีตอไป

1. กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพมิพ และนําตลับหมึกพมิพออก

2. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ นําตลบัหมึกพิมพท่ีใชแลวใสในถุงดังกลาวเพือ่นําไปรีไซเคิล
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3. จับตลับหมึกพิมพไวท้ังสองขางแลวเขยาเบาๆ เพื่อใหผงหมึกกระจายท่ัวท้ังตลบั

ขอควรระวัง: อยาสัมผัสตัวปดหรือพื้นผิวของลูกกลิ้ง

4. งอแถบดานซายของตลับหมึกจนกระท่ังแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกวาเทปท้ังหมดหลุดออกจากตลับหมึกพมิพ ใสแถบและเทปลงในกลองใสตลบัหมึกพิมพเพื่อ
สงกลบัไปรีไซเคิล

5. จัดแนวตลับหมึกพิมพใหตรงรองในเคร่ืองพิมพ ใสตลับหมึกพมิพจนเขาท่ี แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

6. การติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว นําตลับหมึกพมิพท่ีใชแลวใสในกลองท่ีบรรจุตลับหมึกพมิพใหมมา สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการรีไซเคิล โปรดดูจากคูมือการรีไซเคิล

สําหรับวิธีใชเพิม่เติม ไปท่ี www.hp.com/support/ljp2030series
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การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
ใชผาสะอาดชบุนํ้าหมาดๆ เชด็ทําความสะอาดดานนอกของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ไมควรใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนียเช็ดท่ีตัวเครื่อง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป สิ่งท่ีกอตัวข้ึนน้ีอาจทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพงานพิมพ เชน
จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก และปญหากระดาษติด เพื่อขจัดและปองกันปญหาเชนน้ี ทานควรทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพมิพและทางผานกระดาษของ
เคร่ืองพิมพ

ทําความสะอาดบริเวณตลับหมกึพิมพ
ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลบัหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดสวนน้ีจะทําใหคุณภาพงานพิมพของทานดีข้ึน

คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหปดเคร่ือง ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองเย็นลงกอนทําความสะอาด

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวัง: อยาสัมผัสลูกกลิ้งสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในเครื่องพิมพ เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสยีหายได

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

2. ใหใชผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

4. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ

ทําความสะอาดทางผานกระดาษ
หากผงหมึกเปนจุดดางหรือมีจุดบนงานพิมพ ใหทําความสะอาดทางผานกระดาษของเคร่ืองพิมพ ใหใชแผนใสเพื่อขจัดฝุนและผงหมึกออกจากทางผานกระดาษ อยาใช
กระดาษท่ีเคยเย็บเขาเลมแลวหรือกระดาษท่ีมีเนื้อหยาบ

หมายเหตุ: เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสดุ ใหใชแผนใส หากทานไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสําหรับถายเอกสาร (70 ถงึ 90 g/m2 ) ซึ่งมีผิวเรียบ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพวางอยู และไฟสัญญาณพรอมทํางานสวางข้ึน

2. ปอนแผนใสเขาในถาด 1

3. พมิพหนาทําความสะอาด
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Windows 1. เปดหนาจอ Properties (คณุสมบัติ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกแท็บ Device Settings (การตั้งคา
อุปกรณ)

2. ในพื้นที่ หนาทําความสะอาด ใหคลิก เร่ิมตน

Macintosh 1. เปด HP Printer Utility

2. เลือกตัวเลือก Cleaning Page (หนาทําความสะอาด) และคลิกปุม OK (ตกลง)

หมายเหตุ: กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 2 นาที ระหวางกระบวนการทําความสะอาด หนาทําความสะอาดจะหยุดเปนระยะๆ อยาปดเคร่ืองพมิพ
จนกวากระบวนการทําความสะอาดจะสิน้สุดลง คุณอาจตองทํากระบวนการทําความสะอาดซ้ําหลายคร้ังเพื่อทําความสะอาดเคร่ืองพมิพอยางหมดจด

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 1
หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการดึงกระดาษจากถาด 1 ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองพิมพเย็นลง

2. กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพมิพ และนําตลับหมึกพมิพออก

ขอควรระวัง: อยาสัมผัสลูกกลิ้งสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในเครื่องพิมพ เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสยีหายได

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว
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3. ยกฝาปดลกูกลิง้ดึงกระดาษข้ึน

4. กดสลักยึดสดํีาสองอันจนกระท่ังลูกกลิ้งดึงกระดาษหลุดออกจากชองใส

5. ถอดลกูกลิง้ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ
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6. ใชผาที่ไมมีขนชุบนํ้าเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง

หมายเหตุ: หามจับพื้นผิวของลกูกลิง้ดวยมือเปลา

7. ใชผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพือ่ขจัดคราบสกปรกออก

8. ปลอยใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิท

9. จัดตําแหนงสลักยึดสีดําสองอนัในเคร่ืองพิมพใหตรงกับรอยบากลูกกลิ้งดึงกระดาษ แลวกดลกูกลิง้ดึงกระดาษลงในชองใสจนกระท่ังสลักยึดลอ็คเขาท่ี
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10. ปดฝาปดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

11. ติดต้ังตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

12. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 2
หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการดึงกระดาษจากถาด 2 ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองพิมพเย็นลง
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2. นําถาด 2 ออก

3. ภายในชองถาดกระดาษท่ีวาง ใหคนหาลูกกลิ้งดึงกระดาษท่ีดานบน ใกลดานหนาของเคร่ืองพิมพ

4. ใชผาที่ไมมีขนชุบนํ้าเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง ในขณะท่ีคุณหมุนลูกกลิ้งไปทางดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: หามจับพื้นผิวของลกูกลิง้ดวยมือเปลา
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5. ใชผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพือ่ขจัดคราบสกปรกออก

6. ปลอยใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิท

7. ใสถาดกระดาษ 2 กลับเขาท่ี

8. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ
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10 การแกไขปญหา

● การแกปญหาท่ัวไป

● การเรียกคืนการต้ังคาจากโรงงาน

● รูปแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ

● ขอความการแจงขอมูลสถานะ

● กระดาษติด

● การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ

● การแกปญหาประสทิธภิาพการทํางาน

● การแกปญหาการเชื่อมตอบนเครือขาย

● การแกปญหาท่ัวไปของ Windows 

● การแกไขปญหาท่ีพบโดยท่ัวไปในเคร่ือง Macintosh

● การแกไขปญหา Linux
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การแกปญหาท่ัวไป
หากเคร่ืองพิมพทํางานผิดปกติ ใหทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับตอไปน้ี หากเคร่ืองพิมพไมผานข้ันตอนใด ใหทําตามคําแนะนําในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของน้ัน หาก
สามารถแกปญหาไดในข้ันตอนใดๆ คุณสามารถหยุดโดยไมตองดําเนินการข้ันตอนอื่นๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไฟพรอมของเคร่ืองพิมพสวางอยู หากไฟไมสวางอยู ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี

a. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

b. ตรวจสอบวาไดเปดสวิตชเปดปดแลว

c. ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลงัไฟของเคร่ืองพมิพ (ดูขอกําหนดแรงดันไฟฟาท่ีฉลากดานหลงั
เคร่ืองพมิพ) หากคุณกําลังใชชองรับไฟและแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอกําหนด ใหเสยีบปลั๊กเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง หากไดเสยีบปลั๊ก
เคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบท่ีผนังเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอื่น

d. หากยังไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

2. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล

a. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลระหวางเคร่ืองพิมพกับคอมพวิเตอรหรือพอรตเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตออยางแนนหนาดีแลว

b. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชาํรุดโดยการใชสายเคเบิลอื่นๆ หากเปนไปได

c. ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย

3. ตรวจสอบเพือ่ดูวาไฟสัญญาณของแผงควบคุมติดสวาง โปรดดูท่ี รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ ในหนา 77

4. ตรวจดูใหแนใจวากระดาษท่ีคุณใชเปนไปตามขอกําหนด

5. พมิพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูท่ี พิมพหนาขอมูล ในหนา 56

a. หากเคร่ืองพมิพไมพิมพหนาตางๆ ออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษอยางนอยหน่ึงถาด

b. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ โปรดดูท่ี แกปญหากระดาษติด ในหนา 86

6. หากพมิพหนาการกําหนดคา ใหตรวจสอบรายการดังตอไปน้ี

a. หากเคร่ืองพมิพพมิพหนาออกมาไมถูกตอง ปญหาอาจอยูท่ีฮารดแวรของเคร่ืองพิมพ โปรดติดตอฝายบริการของลกูคาของ HP 

b. หากเคร่ืองพมิพพมิพหนาออกมาอยางถูกตอง แสดงวาฮารดแวรของเคร่ืองพิมพทํางานอยู ปญหาอาจอยูท่ีคอมพิวเตอรท่ีคุณกําลังใช หรืออยูท่ีไดรเวอร
เคร่ืองพมิพ หรือโปรแกรม

7. เลอืกหน่ึงในตัวเลอืกตอไปน้ี:

Windows: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การต้ังคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพมิพ) หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพและ
โทรสาร) ดับเบิลคลิกท่ีชือ่เคร่ืองพิมพ

-หรือ-

Mac OS X: เปด Print Center หรือ Printer Setup Utility และดับเบิลคลิกท่ีบรรทัดของเครื่องพิมพ
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8. ตรวจสอบวาคุณไดติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพมิพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีแลว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาคุณกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพสําหรับเคร่ืองพิมพนี้

9. พมิพเอกสารสั้นจากโปรแกรมอื่นท่ีเคยใชงาน หากแกไขได แลวปญหากับโปรแกรมท่ีคุณกําลังใช หากการแกไขไมทํางาน (เอกสารจะไมพิมพ) ใหทําตามข้ันตอน
น้ีใหครบถวน:

a. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอืน่ท่ีติดต้ังซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

b. หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพไวกับเครือขาย ใหลองเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวยสายเคเบิล USB เปล่ียนการเชื่อมตอเครื่องพิมพไปยัง
พอรตที่ถูกตอง หรือติดต้ังซอฟตแวรใหมโดยเลือกประเภทการเชื่อมตอใหมท่ีคุณใชอยู

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่งพมิพ
ปจจัยท่ีมีผลตอเวลาท่ีใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพมิพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพเิศษ (เชน แผนใส, กระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก และกระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพมิพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB

● การกําหนดคา I/O ของเคร่ืองพมิพ

● ระบบปฏิบัติการของเครือขายและการกําหนดคา (ถามี)
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การเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน
ในการเรียกคืนการต้ังคาเร่ิมตนจากโรงงาน ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. เปดเครื่องพิมพ เม่ือเคร่ืองเร่ิมทํางานใหกดปุมท้ังสองปุมบนแผงควบคุมคางไวพรอมกันจนกวาไฟสัญญาณท้ังหมดจะกะพริบพรอมกัน
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รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

ตาราง 10-1  รายละเอียดไฟสถานะ

สัญลักษณสําหรับ “ไฟดับ"

สัญลักษณสําหรับ “ไฟสวาง"

สัญลักษณสําหรับ “ไฟกะพริบ"

ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

การเร่ิมตน

ขณะท่ีอยูในสถานะเริ่มตน ไฟสัญญาณทํางาน, พรอม และไฟโปรด
พิจารณา จะสวางสลับกนัทีละดวง (ที่อัตรา 500 มิลลิวินาที)

การเร่ิมตนกําหนดคอนฟเกอเรชันอีกคร้ัง

ระหวางที่เครื่องพิมพเร่ิมทํางาน ทานสามารถขอใหมีลําดับการเริ่ม
ตนพิเศษ ซ่ึงจะกําหนดคาเครื่องพิมพใหม เมื่อมีการขอลําดับขั้นตอน
เหลานี้ เชน การรีเซ็ตแบบเย็น ไฟสถานะจะสลับกันสวางในขั้นตอน
การเริ่มตน

การยกเลกิงาน

หลังจากที่ขัน้ตอนการยกเลิกเสร็จสมบูรณแลว เครื่องพิมพจะกลับสู
สถานะ “พรอม”

ระหวางกระบวนการเร่ิมทํางาน การกําหนดคอนฟเกอเรชัน และ
การยกเลิกงานพิมพ การกดปุมตางๆ จะไมมีผล
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ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

พรอม

เครื่องพิมพพรอมทํางานโดยท่ียังไมมีงานใด

ในการพิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน ใหกดปุม ทํางาน
คางไว 5 วินาทีในขณะที่ไฟสถานะพรอมของเครื่องพิมพสวางและ
ไมไดกําลังพิมพงานอ่ืน

การประมวลผลขอมูล

เครื่องพิมพอยูในระหวางการประมวลผลและการรับขอมูล

ในการยกเลิกงานปจจบุัน ใหกดปุม ยกเลิก
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ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

ปอนกระดาษดวยตนเอง หรือ ขอผิดพลาดที่ยงัทํางานตอได

สภาวะนีอ้าจเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปนี้

● ปอนกระดาษดวยตนเอง

● ขอผิดพลาดท่ัวไปท่ียังทํางานตอได

● ขอผิดพลาดในการกาํหนดคอนฟเกอเรชันของหนวยความ
จํา

● ขอผิดพลาดท่ีเกีย่วของกบัลักษณะประจํา/งาน

ในการกลับสูการทํางานปกต ิและพิมพขอมูล ใหกดปุม ทํางาน

หากกลับสูการทํางานปกติสําเร็จแลว เครื่องพิมพจะเขาสูสถานะ
"การประมวลผลขอมูล” และพิมพงานตอจนเสร็จ

แตถาไมสามารถกลับสูการทํางานปกตไิด เครื่องพิมพจะกลับสู
สถานะ "ขอผิดพลาดที่ยังทํางานตอได"

โปรดพจิารณา

ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู

ปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

ขอผดิพลาดที่รุนแรง ● ปดเครื่องพิมพ และรอ 10 วนิาที จากนั้นเปดเครื่องพิมพ
อีกครั้ง

● หากคณุไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอ HP

ผงหมึกเหลือนอย

ไฟสถานะทํางาน พรอม และพิจารณาจะทํางานเปนอิสระจาก
สถานะผงหมึกเหลือนอย

ส่ังซื้อตลับหมึกพิมพใหมและเตรียมไวใหพรอม โปรดดูที่ อุปกรณ
ส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 107
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ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

ไมมีผงหมึก

มีการถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ใสตลับหมึกกลับเขาสูเครื่องพิมพ

กระดาษตดิขดั เอากระดาษที่ติดออก โปรดดทูี่ แกปญหากระดาษติด
ในหนา 86
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ตาราง 10-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเคร่ืองพิมพ การปฏิบัติ

กระดาษหมด ปอนกระดาษหรือวสัดุพิมพอ่ืนๆ

การใสกระดาษ

ไมสนบัสนนุกระดาษหรือวสัดุพิมพอ่ืนๆ ที่ปอน

ปอนกระดาษหรือวสัดุพิมพอ่ืนๆ ที่สามารถใชได โปรดดูที่ กระดาษ
และวัสดุพิมพ ในหนา 31

กดปุม ทํางาน เพื่อเขียนทับสถานะ
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ขอความการแจงขอมูลสถานะ
ขอความการแจงขอมูลสถานะจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือเคร่ืองพมิพเกิดปญหาบางอยาง ใชขอมูลในตารางตอไปน้ีเพื่อชวยแกปญหาเหลาน้ี

ขอความการแจง คําอธบิาย การดําเนินการที่แนะนํา

10.XXXX Supply memory error (10.XXXX ความจํา
อุปกรณผดิพลาด)

E-label ของตลับหมึกพิมพอานไมไดหรือหายไป ● ติดตัง้ตลับหมึกใหม

● ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหม

● หากยังแกปญหานี้ไมได ใหเปล่ียนตลับหมึก

50.X Fuser error (50.X ฟวเซอรผิดพลาด) เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดเก่ียวกับฟวเซอร ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากขอผิดพลาดยังเกิดขึ้น ใหปดเครื่องพิมพ รออยางนอย 25 นาที จาก
นั้นเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

หากคณุใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวติชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

52.0 Scanner Error (52.0 สแกนเนอรผดิพลาด) เกิดขอผิดพลาดภายใน ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวติชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

Door Open (ชองเปดอยู) ฝาเปดอยู ปดฝา

Engine communication error (ขอผดิพลาดในการส่ือสาร
ของเคร่ือง)

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารภายใน ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคณุใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ัก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวติชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

Install black cartridge (ติดตัง้ตลบัหมึกสีดํา) ยังไมไดติดตั้งตลับหมึกพิมพหรือตดิตั้งในเครื่องพิมพไมถูกตอง ติดตัง้ตลับหมึกพิมพ

Jam in <location> (กระดาษติดใน <location>)

(<location> ระบุตําแหนงที่มีกระดาษติด)

เครื่องพิมพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นํากระดาษที่ติดออกจากตําแหนงที่ระบุในขอความ เครื่องควรจะเริ่มพิมพ
ตอ หากเคร่ืองไมทํางานตอ ใหลองส่ังพิมพงานอีกครั้ง โปรดดูที ่กระดาษ
ติด ในหนา 85

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

Load paper (ใสกระดาษ) ถาดวางเปลา ใสวัสดุพิมพลงในถาด

Manual feed (ปอนดวยตนเอง) ตั้งคาเครื่องพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง ใสกระดาษที่ถูกตองลงในถาด แลวกดปุม ไป เพ่ือลบขอความ
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ขอความการแจง คําอธบิาย การดําเนินการที่แนะนํา

Non-HP BLACK CARTRIDGE (ติดตั้งตลบัหมึกสีดําที่ไมใช
ของ HP)

มีการตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองใหมที่ไมใชของ HP ขอความนีจ้ะปรากฏขึ้น
จนกวาตลับหมึกของ HP จะไดรับการติดตั้งหรือจนกวาคณุจะกดปุม ไป

หากคณุมั่นใจวาคุณซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP โปรดไปท่ี
www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกันของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือการซอมแซมเนื่องจาก
การใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

หากตองการดําเนินการพิมพตอ ใหกดปุม ไป

Order black cartridge (สั่งตลับหมึกพิมพสีดํา) ตลับหมึกพิมพที่ระบุใกลหมดอายุการใชงาน ส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพใหม คุณสามารถดําเนนิการพิมพตอไดโดยใชตลับ
หมึกที่ติดต้ังอยูจนกวาการเกล่ียผงหมึกจะไมสามารถใหคุณภาพการพิมพที่
ยอมรับไดอีกตอไป

Page too complex (งานพมิพซับซอนเกินไป) เครื่องพิมพไมสามารถประมวลผลหนาได กดปุม ไป เพื่อพิมพงานตอ แตงานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

Printer mispick (เคร่ืองพิมพดงึกระดาษผดิ) เครื่องพิมพไมสามารถดึงกระดาษ ปอนกระดาษใหมเขาไปในถาดปอน แลวกดปุม ไป เพื่อดําเนนิการทํางาน
ตอ

หากขอความยังปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

Printing (การพิมพ) เครื่องพิมพกําลังพิมพเอกสาร รอจนกวาการพิมพเสร็จส้ิน

ไมไดเชื่อมตอ ซอฟตแวรเครื่องพิมพไมสามารถติดตอส่ือสารกบัเครื่องพิมพได 1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว

2. ตรวจดูใหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากบัเครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอรแนนดีแลว
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กระดาษตดิ
สาเหตุท่ัวไปของปญหากระดาษติด

ปญหากระดาษติดสวนใหญมักเกิดจากการใชกระดาษท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของ HP สาํหรับขอกําหนดท้ังหมดเก่ียวกับกระดาษท่ีใชกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet
ทุกเคร่ือง โปรดดูท่ี คูมือสือ่การพมิพของเคร่ืองพิมพในตระกูล HP LaserJet คูมือน้ีมีอยูท่ี www.hp.com/support/ljpaperguide

เคร่ืองพมิพมีกระดาษติด 1

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษไมเปนไปตามขอกําหนด ใชแตกระดาษที่เปนไปตามขอกาํหนดของ HP เทานั้น โปรดดูที่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 31

มีสวนประกอบที่ติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาติดต้ังตลับหมึกพิมพถูกตอง

คณุกาํลังใชกระดาษที่เคยใชงานกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารมาแลว หามใชกระดาษท่ีเคยผานการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

มีการบรรจกุระดาษลงในถาดอยางไมถูกตอง นํากระดาษท่ีเกินออกจากถาด ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษอยูใตเครื่องหมายแสดงความสูงปก
กระดาษสูงสุดในถาด

กระดาษเอียง ปรับตัวกัน้กระดาษในถาดไวไมถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษโดยใหตรึงกระดาษไวกบัที่อยางแนนหนา
แตไมทําใหกระดาษโคงงอ

กระดาษยึดติดหรือเกาะติดกนั นํากระดาษออก ดัดกระดาษ หมุน 180 องศา หรือพลิกกระดาษ ปอนกระดาษลงในถาดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกดิไฟฟาสถิต ซ่ึงอาจทําใหกระดาษเกาะติดกนั
ได

กระดาษถูกหยิบออกไปกอนที่จะเขาไปอยูในถาดกระดาษออก รีเซ็ตเครื่องพิมพ รอใหหนาที่พิมพแลวออกมาที่ถาดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยิบออกมา

ระหวางการพิมพสองดาน คุณนํากระดาษออกกอนที่จะพิมพดานที่สอง รีเซ็ตเครื่องพิมพและพิมพเอกสารอีกครั้ง รอใหหนาที่พิมพแลวออกมาที่ถาดกระดาษออกอยางเรียบรอย
กอนหยิบออกมา

กระดาษอยูในสภาพที่ไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาดไมดึงกระดาษ หยิบกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษหนักเกินไป เครื่องพิมพอาจไมดงึกระดาษน้ันจากถาด

กระดาษมีขอบท่ีขรุขระหรือเปนรอยหยัก เปล่ียนกระดาษ

กระดาษเปนรูหรือมีลายนนู กระดาษที่เปนรูหรือมีลายนนูจะดึงแยกจากกนัไดยาก ปอนกระดาษแผนเดียวจากถาด 1

อุปกรณส้ินเปลืองของเครื่องพิมพหมดอายุการใชงานแลว ตรวจสอบแผงควบคมุของเครื่องพิมพเพื่อหาขอความท่ีพรอมตใหคุณเปล่ียนอุปกรณส้ินเปลือง หรือ
พิมพสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพื่อตรวจสอบอายุการใชงานที่เหลืออยู โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล
ในหนา 56

เกบ็รักษากระดาษไมถูกตอง เปล่ียนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหีบหอเดมิที่ไดมาและเก็บในท่ีที่เหมาะสม

1 หากเครื่องพิมพยังคงมีกระดาษติดอยู โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP  หรือผูใหบริการที่ไดรับอนญุาตจาก HP 

ตําแหนงท่ีกระดาษติด
กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดท่ีตําแหนงในเคร่ืองพมิพดังตอไปน้ี
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1

3 2

1 พื้นที่ภายใน

2 ถาดปอนกระดาษ

3 ถาดกระดาษออก

แกปญหากระดาษติด
ในขณะท่ีดึงกระดาษท่ีติดอยูออกมา โปรดระวังอยาใหกระดาษฉกีขาด หากยังมีกระดาษชิ้นเล็กๆ คางอยูในเคร่ืองพมิพ ปญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดข้ึนอีก

ขอควรระวัง: กอนดึงกระดาษท่ีติดออก ใหปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก

พ้ืนที่ภายใน

บริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษ

1. กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพมิพ และนําตลับหมึกพมิพออก

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว
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2. หากมองเห็นกระดาษท่ีติด ใหจับกระดาษดวยสองมือ แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

4. หากไมมีกระดาษติดภายในฝาปดตลับหมึกพิมพ ใหเปดฝาปดชองสําหรับดึงกระดาษติดออกท่ีดานหลงัของเคร่ืองพิมพ
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5. หากมองเห็นกระดาษท่ีติด ใหจับกระดาษดวยสองมือ แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

6. ปดฝาชองสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก

ถาดปอน

ถาด 1

1. กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพมิพ และนําตลับหมึกพมิพออก

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว
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2. ยกฝาปดลูกกลิ้งถาด 1 ข้ึน จับกระดาษท่ีติด แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพมิพ

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

ถาด 2

1. เปดถาดกระดาษ
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2. จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

3. ปดถาดกระดาษ

4. หากไมเห็นกระดาษท่ีติดในบริเวณถาดกระดาษ ใหเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ นําตลับหมึกพิมพออก และดันตัวก้ันกระดาษดานบนลง จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ
แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ
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5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

ถาดกระดาษออก

ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายของเคร่ืองพิมพ อยาพยายามนํากระดาษที่ติดอยูในถาดกระดาษออกดานบนออกโดยการดึงกระดาษออกโดยตรง

1. ท่ีดานหลงัของเคร่ืองพิมพ ใหเปดฝาปดชองสําหรับดึงกระดาษติดออก

2. จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ
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3. ปดฝาชองสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก
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การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ
คุณสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปน้ี

● กําหนดคาถาดสําหรับชนิดกระดาษท่ีถูกตอง โปรดดูท่ี กําหนดคาถาดกระดาษ ในหนา 42

● ใชกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนดของ HP โปรดดูท่ี กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 31

● ทําความสะอาดเคร่ืองพมิพตามความจําเปน โปรดดูที่ ทําความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 65

ปญหาคุณภาพการพิมพท่ีเกี่ยวกบักระดาษ
ปญหาคุณภาพการพิมพบางอยางเกิดจากการใชกระดาษท่ีไมตรงตามขอกําหนดของ HP 

● กระดาษมีพื้นผิวเรียบลื่นเกินไป

● กระดาษมีความชื้นไมสมํ่าเสมอ มากเกินไป หรือนอยเกินไป ใหใชกระดาษจากแหลงอื่นหรือกระดาษท่ีแกะหอใหม

● ผงหมึกไมติดในบางสวนของกระดาษ ใหใชกระดาษจากแหลงอื่นหรือกระดาษท่ีแกะหอใหม

● กระดาษหัวจดหมายท่ีคุณใชเปนกระดาษผิวหยาบ ใหใชกระดาษสาํหรับถายเอกสารซึ่งผิวจะเรียบกวา หากวิธน้ีีชวยแกปญหาได ควรขอใหซพัพลายเออรท่ีจัดหา
กระดาษหัวจดหมายใชกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนดของ HP 

● กระดาษมีผิวหยาบเกินไป ใหใชกระดาษสําหรับถายเอกสารซึง่ผิวจะเรียบกวา

● กระดาษหนักเกินไปสําหรับการต้ังคาชนิดกระดาษท่ีคุณเลือกไว ผงหมึกจึงไมหลอมละลายเขากับกระดาษ

สําหรับขอกําหนดท้ังหมดเก่ียวกับกระดาษท่ีใชกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet ทุกเคร่ือง โปรดดูที่ คูมือสื่อการพิมพของเครื่องพิมพในตระกูล HP LaserJet คูมือน้ีมี
อยูท่ี www.hp.com/support/ljpaperguide

ปญหาคุณภาพการพิมพท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
หากใชงานเคร่ืองพมิพในสภาพแวดลอมท่ีแหงหรือมีความชื้นมากเกินไป ใหตรวจสอบวาสภาพแวดลอมการพมิพอยูภายในระดับท่ีกําหนดหรือไม โปรดดูท่ี สภาพแวดลอม
ในการทํางาน ในหนา 144

ปญหาคุณภาพการพมิพเกีย่วกับกระดาษตดิ
ตรวจสอบใหแนใจวานํากระดาษท้ังหมดออกจากทางผานกระดาษแลว

● ถาเครื่องพิมพมีกระดาษติดเม่ือไมนานน้ี ใหพิมพงานสองถึงสามหนาเพื่อทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

● หากกระดาษไมผานฟวเซอรและทําใหเกิดขอบกพรองกับภาพท่ีปรากฏบนเอกสารท่ีเหลอื ใหพิมพงานสองถึงสามหนาเพื่อทําความสะอาดทางเดินกระดาษ หากยังมี
ปญหาอยู ใหพิมพและประมวลผลหนาทําความสะอาด โปรดดูท่ี ทําความสะอาดทางผานกระดาษ ในหนา 65

ปรบัความเขมในการพิมพ
คุณสามารถแกไขปญหาคุณภาพการพิมพบางอยางไดโดยปรับความเขมในการพมิพเพือ่ทําใหงานพมิพโดยรวมจางลงหรือเขมข้ึน
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Windows 1. เปดหนาจอ Properties (คุณสมบัติ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกแท็บ Device Settings (การตัง้คาอุปกรณ)

2. ในพื้นที่ ความเขมในการพมิพ ใหปรับแถบเล่ือนเพื่อเปล่ียนความเขมในการพิมพ

3. คลิกปุม ตกลง

Macintosh 1. บนเมนู File ใหคลิก Print

2. เปดเมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)

3. ในพื้นที่ Print Density (ความเขมในการพิมพ) ใหปรับแถบเล่ือนเพื่อเปล่ียนความเขมในการพิมพ

ตัวอยางภาพท่ีมีขอบกพรอง
สวนน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการระบุและแกไขความผิดพลาดในการพิมพ

หมายเหตุ: หากข้ันตอนเหลาน้ีไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอผูแทนจําหนายหรือบริการที่ไดรับการแตงต้ังจาก HP

งานพิมพซีดหรือจาง

● ตลับหมึกพิมพใกลจะหมดอายุการใชงาน

● เกล่ียผงหมึกเพื่อยืดอายุการใชงาน

● วสัดุพิมพอาจไมตรงตามขอกําหนดของวัสดุพิมพของ HP (ตัวอยางเชน มีความชื้นเกนิไป
หรือมีผิวหยาบเกนิไป)

● หากสีซีดจางทั้งหนา อาจปรับความหนาแนนในการพิมพไวจางเกินไป หรืออาจใช
EconoMode อยู ใหปรับความหนาแนนในการพิมพใหเขมขึ้น และยกเลิกการใชงาน
EconoMode ในหนา Properties ของเครื่องพิมพ

จุดดางของผงหมกึ

● วสัดุพิมพอาจไมตรงตามขอกําหนดของวัสดุพิมพของ HP (ตัวอยางเชน มีความชื้นเกนิไป
หรือมีผิวหยาบเกนิไป)

● อาจจะตองทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย
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ตัวอักษรขาดหาย

● กระดาษหรือวัสดุพิมพแผนนั้นอาจชํารุด ลองพิมพงานอีกครั้ง

● ความช้ืนของกระดาษหรือวัสดุพิมพอาจไมสม่ําเสมอ หรือมีความช้ืนเปนจดุๆ บนพื้นผิว ลอง
พิมพดวยกระดาษหรือวัสดุพิมพแผนใหม

● กระดาษหรือวัสดุพิมพในล็อตน้ีมีคุณภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทําใหกระดาษบางบริเวณ
ไมรับผงหมึก ลองใชกระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออ่ืน

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

เสนในแนวด่ิง

แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมีรอยขีดขวน ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ใหม

พ้ืนหลังเปนสีเทา

● เปล่ียนไปใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่มีน้ําหนักเบากวานี้

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ สภาพความแหงสูง (ความชื้นต่ํา) อาจทําใหคาเงาพื้น
หลังเพิ่มมากขึน้

● การตัง้คาความเขมอาจสูงเกนิไป ปรับการตั้งคาความเขม

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ใหม

รอยเปอนจากผงหมกึ

● หากรอยเปอนอยูที่ขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัวกัน้กระดาษสกปรก ใหผาแหงที่ไมมีขน
เช็ดทําความสะอาดตัวก้ันกระดาษ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ

● อุณหภมูิตัวละลายอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
ชนิดวตัถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง

● ลองติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP
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ผงหมกึไมติดแนนกับกระดาษ

● อุณหภมูิฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพของคณุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
ชนิดวตัถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง

● ทําความสะอาดภายในเคร่ืองพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง

● เสียบปล๊ักเครื่องพิมพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทนการเสียบเขากับ power
strip

ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตัง้

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากเกดิรอยขึ้นซํ้าๆ ที่จุดเดียวกนับนหนาเอกสาร ใหติดตั้งตลับ
หมึกพิมพของ HP ตลับใหม

● ช้ินสวนภายในอาจเปอนผงหมึก หากรอยเกดิขึน้ที่ดานหลังของกระดาษหรือวสัดพุิมพ ปญหานี้
อาจหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีกสองสามแผน

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง

ตัวอักษรผิดรูปราง

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตวัอักษรไมสม่ําเสมอ อาจเกดิจากเนื้อกระดาษหรือวัสดุพิมพอาจ
ล่ืนเกินไป ลองใชกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตวัอักษรเปนคล่ืนๆ อาจตองตรวจซอมเครื่องพิมพ พิมพหนาการ
กําหนดคาคอนฟเกอเรชัน หากตัวอักษรผิดรูปราง โปรดติดตอผูแทนจําหนาย หรือผูใหบริการ
ที่ไดรับการรับรองจาก HP

หนาเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถูกตองและตัวกั้นกระดาษไมชิดหรือหางจากปก
กระดาษเกนิไป

● อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกินไป

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ
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โคงงอหรือเปนคล่ืน

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ ทั้งความรอนและความช้ืนสูงจะทําให
กระดาษหรือวัสดุพิมพโคงงอได

● กระดาษหรือวัสดุพิมพอาจวางอยูในถาดปอนนานเกนิไป ใหลองกลับดานปกกระดาษในถาด
และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป 180 องศา

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพิมพใหผานออกในแนวตรง

● อุณหภมูิตัวละลายอาจสูงเกนิไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
ชนิดวตัถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง หากยังคงมีปญหาอยู ใหเลือกชนิดวัตถุทีจ่ะใชพิมพซ่ึงใชอุณห
ภมูิฟวเซอรต่ํากวา เชน แผนใส หรือวัตถุที่จะใชพิมพซ่ึงมีน้ําหนักเบา

ยนหรือเปนรอยพับ

● ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวสัดพุิมพอยางถูกตอง

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพิมพใหผานออกในแนวตรง

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป
180 องศา

● สําหรับซองจดหมาย ส่ิงนี้อาจเกิดจากชองอากาศท่ีอยูภายในซอง นําซองจดหมายออกมา และ
กดใหแบนราบ จากนัน้จึงลองอีกครั้ง

ผงหมกึกระจายเปนเสนขอบ

● หากมีผงหมึกกระจายรอบตวัอักษรมาก อาจเปนเพราะวัสดุพิมพไมสามารถดูดซับผงหมึกได
อยางมีประสิทธิภาพ (อาการที่มีผงหมึกกระจายอยูเล็กนอยถือเปนเรื่องปกติของเครื่องพิมพ
เลเซอร) ใหลองเปล่ียนชนิดกระดาษหรือวสัดพุิมพ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด

● ใชวสัดพุิมพที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ
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การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน
ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

พิมพหนากระดาษออกมาได แตเปนหนาวาง คณุอาจยังไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพเพื่อดูวาเนือ้หามีอยูครบทุกหนาหรือ
ไม

เครื่องพิมพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคา

เครื่องพิมพกระดาษชามาก กระดาษที่มีน้ําหนักมากกวาอาจทําใหพิมพงานไดชาลง ลองพิมพบนกระดาษชนิดอ่ืน

เอกสารท่ีมีรายละเอียดซับซอนอาจพิมพไดชา การใหความรอนที่เหมาะสมอาจตองใชความเร็วในการพิมพต่ําลง
เพื่อใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

ไมพิมพหนาเอกสาร เครื่องพิมพอาจดึงกระดาษไมถูกตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในเครื่องพิมพอยางถูกตอง
แลว

มีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ นํากระดาษที่ติดออก โปรดดทูี่ กระดาษติด ในหนา 85

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไมถูกตอง ● ถอดสายเคเบิล USB ที่ตออยูทั้งสองดานออก กอนตออีก
ครั้ง

● ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวในอดตี

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอ่ืน

อุปกรณอ่ืนกําลังทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เครื่องพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกันได หากคุณมีฮารด
ไดรฟแบบตดิตั้งภายนอกหรือสวิตชบ็อกซของเครือขายที่เชื่อมตอ
กับพอรตเดียวกนักบัเครื่อง อุปกรณอ่ืนๆ เหลานี้อาจรบกวนการ
ทํางานของเครื่องได หากตองการเชื่อมตอและใชเครื่องพิมพ คุณจะ
ตองยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเครื่องคอมพิวเตอร
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การแกปญหาการเช่ือมตอบนเครือขาย
การแกปญหาการเช่ือมตอโดยตรง

หากคุณเชือ่มตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมไดยาวเกินกวา 2 เมตร เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพอืน่ เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครือขาย
ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อยืนยันวาเคร่ืองพมิพมีการสื่อสารกับเครือขาย กอนท่ีจะเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูท่ี พิมพหนาขอมูล ในหนา 56

1. มีปญหาในการเชื่อมตอใดๆ ระหวางเวิรคสเตชั่นหรือไฟลเซริฟเวอรและเคร่ืองพิมพหรือไม

ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือขาย การเชื่อมตอ และการต้ังคาคอนฟเกอเรชันเราเตอรน้ันถูกตอง ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือขายมีความยาวตามขอกําหนดราย
ละเอียดของเครือขาย

2. ตอสายเคเบิลเครือขายไดอยางเหมาะสมใชหรือไม?

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชพอรตและสายเคเบิลท่ีเหมาะสม ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลแตละจุดมีการเชื่อมตออยางแนนหนา
และอยูในตําแหนงที่ถูกตองแลว หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอืน่บนฮับหรือทรานซฟีเวอร ไฟแสดงการทํางานสเีหลืองอําพนัและไฟ
แสดงสถานะลงิคสเีขียวที่อยูถัดจากการเชื่อมตอพอรตท่ีดานหลงัของเคร่ืองพิมพควรสวางอยู

3. ต้ังความเร็วของลิงคและการต้ังคาการพิมพสองดานถกูตองใชหรือไม?

HP ขอแนะนําใหไมตองต้ังคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การต้ังคาเร่ิมตน) โปรดดู การต้ังคาความเร็วลิงค ในหนา 29

4. คุณสามารถ "ping" เคร่ืองพิมพไดหรือไม

ใชพรอมตคําสัง่เพือ่ ping เคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน

ping 192.168.45.39

ดูใหแนใจวา การคนหาแสดงผลเวลาในหน่ึงรอบ

หากคุณสามารถ ping เคร่ืองพิมพได ใหตรวจสอบวา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพมีการกําหนดคาบนคอมพวิเตอรอยางถูกตองแลว หากถูกตองแลว ใหลบ แลว
เพิม่เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคําสัง่ ping ลมเหลว ใหตรวจสอบวาฮับเครือขายทํางานอยู แลวตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และคอมพิวเตอรถูกกําหนดคาสําหรับเครือขาย
เดียวกันท้ังหมด

5. มีการเพิ่มแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรใหกับเครือขายใชหรือไม?

ดูใหแนใจวา แอปพลิเคชัน่เหลาน้ันเขากับเครือขายได และติดต้ังเขากับไดรเวอรเคร่ืองพมิพท่ีถกูตอง

6. ผูใชคนอื่นสามารถสัง่พมิพงานไดใชหรือไม?

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเปนเฉพาะกับเวิรคสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเวิรคสเตชั่น กอนปรับทิศทางใหม (ใน Novell
NetWare)
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7. หากผูใชคนอืน่สัง่พิมพงานได ผูใชเหลาน้ันใชระบบปฏิบัติการเครือขายเดียวกันใชหรือไม?

ตรวจสอบการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีเหมาะสมจากเครือขายของคุณ

8. ทานเปดการทํางานของโปรโตคอลแลวใชหรือไม?

ตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลในหนาการกําหนดคา คุณยังสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลอ่ืนๆ ไดดวย

9. เคร่ืองพิมพปรากฏใน HP Web Jetadmin หรือแอปพลิเคชันการจัดการอื่นหรือไม

● ตรวจสอบความถูกตองของการต้ังคาเครือขายบนหนาแสดงคาคอนฟกเครือขาย

● ยืนยันการต้ังคาเครือขายสําหรับเคร่ืองพมิพโดยใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ (สาํหรับเคร่ืองพมิพท่ีมีแผงควบคุม)
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การแกปญหาท่ัวไปของ Windows 
ขอความแสดงขอผิดพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วิธแีกไข

ปดโปรแกรมอ่ืนๆ ทั้งหมด รีสตารท Windows แลวลองอีกครั้ง

เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอ่ืน คณุอาจเลือกทําส่ิงนีจ้ากโปรแกรมซอฟตแวร

ลบไฟลชั่วคราวออกจากไดเร็คทอรียอย Tempคุณสามารถระบุชื่อไดเร็คทอรีโดยแกไขไฟล
AUTOEXEC.BAT และคนหาขอความวา “Set Temp =.”ชื่อหลังจากขอความนีจ้ะเปนไดเร็ค
ทอรีชั่วคราวโดยทั่วไปตามคาเริ่มตนจะเปน C:\TEMP แตสามารถกาํหนดใหมได

ศึกษาจากเอกสารกํากบัของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกบัเครื่องคอมพิวเตอรหาก
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกบัขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows
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การแกไขปญหาท่ีพบโดยท่ัวไปในเคร่ือง Macintosh
หมายเหตุ:  คุณสามารถต้ังคาสําหรับการพิมพผานทาง USB และ IP ไดโดยใช Desktop Printer Utility เคร่ืองพิมพจะไมปรากฏใน Chooser

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดอยูในรายการใน Print Center

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตัง้ไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาที่คณุกําลังใช หากจาํเปน ให
ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

ชื่อเคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ไมปรากฏในชองรายการเคร่ืองพิมพในศูนยการพมิพ

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอมสวาง หากคุณกาํลังเชื่อมตอผาน
USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเช่ือมตอเขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

อาจเลือกประเภทการเช่ือมตอไมถูกตอง ตรวจสอบวาไดเลือก USB, IP Printing หรือ Rendezvous ไวแลว โดยขึน้อยูกบัประเภท
การเช่ือมตอระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

มีการใชชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ที่ไมถูกตอง ตรวจสอบช่ือเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดยพิมพหนาการกาํหนดคา
โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 56 ตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรงกบัชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดูใหแนใจวาสายใหมเปนสายที่มีคณุภาพสูง

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพทีคุ่ณเลอืกไวใน Print Center โดยอัตโนมัติ

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอมสวาง หากคุณกาํลังเชื่อมตอผาน
USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเช่ือมตอเขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตัง้ไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสําหรับภาษาที่คณุกําลังใช หากจาํเปน ให
ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอมสวาง หากคุณกาํลังเชื่อมตอผาน
USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเช่ือมตอเขากบัคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดูใหแนใจวาสายใหมเปนสายที่มีคณุภาพสูง
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งานพิมพไมไดถกูสงไปยังเคร่ืองพมิพทีต่องการ

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ เริ่มควิการพิมพใหม โดยเปด print monitor แลวเลือก Start Jobs

มีการใชชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสท่ีไมถูกตอง ซ่ึงอาจทําใหเครื่องพิมพอ่ืนที่มีชื่อ, IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต Rendezvous ที่เหมือนกนัหรือใกลเคียงกนัไดรับงานพิมพของคณุ

ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดยพิมพหนาการกําหนดคา
โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 56 ตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous บนหนาการกําหนดคาตรงกบัชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

พมิพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตัวอักษรไมถูกตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นกบับางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตวัอักษรที่อยูในไฟล EPS ใหกบัเครื่องพิมพกอนที่จะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนที่จะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวยเลขฐานสอง (Binary
Encoding)

คุณไมสามารถพิมพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไมไดติดตัง้ซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB เม่ือเพิ่มการด USB อ่ืน คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
Supportทั้งนี้ เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้มีในเว็บไซต Apple
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เม่ือเชื่อมตอดวยสาย USB เคร่ืองพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Print Center หลงัจากทีเ่ลอืกไดรเวอรแลว

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้อาจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเครื่อง Macintosh ของคุณใช USB ได

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชระบบปฏิบัติการ Macintosh ที่เครื่องพิมพนี้สนับสนุน

● ตรวจดูวาเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสมจาก Apple

การแกไขปญหาฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคณุกําลังใชสายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความเหมาะสมใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกนิไป เนื่องจากจะมีการดงึกระแสไฟจาก
การเช่ือมตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมดจากกลุมการเชื่อมตอ และตอสายเคเบิลเขา
กับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

● ตรวจสอบเพื่อดูวามีการเชื่อมตอฮับ USB ที่ไมมีแหลงจายไฟมากกวา 2 ตัวในแถวของกลุม
การเช่ือมตอหรือไม ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมดจากกลุมการเชื่อมตอนั้น และตอสาย
เคเบิลเขากบัพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหตุ: คียบอรด iMac เปนฮับ USB ที่ไมมีแหลงจายไฟ
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การแกไขปญหา Linux
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาของ Linux โปรดไปท่ีเว็บไซตสนับสนุน HP Linux: www.hp.com/go/linuxprinting
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A อุปกรณสิ้นเปลอืงและอุปกรณเสริม

● การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

● หมายเลขชิ้นสวน
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การส่ังซ้ืออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง
มีวิธหีลายวิธีสําหรับการสั่งซือ้ชิ้นสวน วัสดุสิน้เปลือง และอุปกรณเสริม

สั่งซือ้โดยตรงจาก HP

คุณสามารถเลอืกซื้อสนิคาตามรายการตอไปน้ีไดโดยตรงจาก HP:

● อะไหล: หากตองการสั่งซื้ออะไหล ไปท่ี www.hp.com/go/hpparts สาํหรับนอกสหรัฐฯ โปรดติดตอศูนยบริการ HP ท่ีไดรับอนุญาตในทองท่ีของ
คุณหากตองการสัง่ซือ้อะไหล

● วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม: หากตองการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ www.hp.com/go/ljsupplies หากตองการสัง่ซือ้วัสดุ
สิน้เปลืองสําหรับท่ัวโลก โปรดไปท่ี www.hp.com/ghp/buyonline.html หากตองการสั่งซื้ออปุกรณเสริม โปรดไปท่ี www.hp.com/
support/ljp2030series

สั่งซือ้ผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน
หากตองการสั่งซือ้อะไหลหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอศูนยบริการรับอนุญาตหรือผูใหการสนับสนุนของ HP
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หมายเลขช้ินสวน
รายการอุปกรณเสริมท่ีแสดงไวตอไปน้ี คือ รายการท่ีมีลาสุดในขณะท่ีพมิพคูมือเลมน้ี ขอมูลการสั่งซื้อและความพรอมของรายการผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงในระหวางอายุ
การใชงานของเครื่องพิมพ

ตลบัหมกึพิมพ

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกขนาดมาตรฐาน CE505A

สายเคเบิลและอินเตอรเฟส

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

อุปกรณเสริมเซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอก HP Jetdirect HP Jetdirect en1700 J7942G

HP Jetdirect en3700 J7942G

เซิรฟเวอรพิมพแบบไรสาย HP Jetdirect ew2400 USB J7951G

HP Jetdirect 175x J6035G

อะแด็ปเตอรเครื่องพิมพแบบเครือขาย HP USB Q6275A (ทั่วโลก)

HP wireless printing upgrade kit Q6236A (อเมริกาเหนือ)

Q6259A (ประเทศ/พ้ืนที่ในยุโรป, ตะวนัออกกลาง, แอฟริกา
และเอเชียแปซิฟก)

สายเคเบิล USB สายเคเบิล A ถึง B ความยาว 2 เมตร C6518A

สายแบบขนาน สาย IEEE 1284-B 2 เมตร C2950A

สาย IEEE 1284-B 3 เมตร C2951A
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B บริการและการสนับสนุน

● ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสาํหรับตลบัผงหมึก LaserJet

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสทิธิส์าํหรับผูใชข้ันสุดทาย

● บริการรับประกันโดยใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง

● การสนับสนุนลูกคา
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ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP
ผลิตภณัฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากัด

HP LaserJet P2035, P2035n หนึง่ปนับจากวันที่ซ้ือ

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจาก
วันท่ีซือ้เปนเวลาตามท่ีระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสจูนแลววามีขอ
บกพรอง ผลติภัณฑท่ีเปล่ียนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาท่ีกําหนดไวขางตน หลังจากวันท่ีซือ้ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจาก
ความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสนิคา หากไดรับการติดต้ังและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะ
เปล่ียนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของโปรแกรม อนัเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะ
เวลาอนัควรตามท่ีไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาท่ีชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนท่ีไดรับการผลติซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนท่ีผานการใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชาํรุดท่ีเปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบท่ีไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน
หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึง่ไมไดเปนผลติภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงท่ีไมไดรับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถปุระสงค (ง) การใชงานท่ีอยูนอกเหนือขอกําหนดราย
ละเอียดดานสิง่แวดลอมของเคร่ืองพิมพดังท่ีแจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมท่ีต้ังผลติภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถิน่ การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลกัษณอกัษรหรือทางวาจา ไมวา
จะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพท่ีข้ึนอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พื้นท่ี รัฐ
หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันท่ีจํากัดน้ีใหสทิธิทาง
กฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสทิธอิืน่ๆ อีกซึง่ตางกันไปตามประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นท่ีหรือสถานท่ีซึ่ง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว
ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาท่ีของผลิตภัณฑเพื่อให
สามารถทํางานไดในประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นท่ีระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสาํหรับทานเพยีงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวขางตนน้ี HP หรือซพัพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลท้ังโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือ
ขอมูล) หรือความเสยีหายอืน่ตามท่ีระบุไวในสญัญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัด
เก่ียวกับความเสยีหายโดยเหตุบังเอญิหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน

ขอความรับประกันท่ีปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกําหนดเร่ืองสทิธิ ซึง่ใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ี
ใหกับทาน
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สหราชอาณาจักร, ไอรแลนด และมอลตา
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the
HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of
goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For
further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal)
or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to
receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack.
For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-
legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your
eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the
HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the
right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year
legal guarantee.

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมนี และลักเซมเบิรก
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle
Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP PPS Austria GmbH., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien
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Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese
Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die
beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der
folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können
die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das
Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch
nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich
an den jeweiligen Verkäufer wenden.

เบลเยียม, ฝรั่งเศส และลักเซมเบริก
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de
l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1
Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez
au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits
en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L.
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés
par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties
légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit
de choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties
légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
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Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des
droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente.
Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant
que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie
limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées
au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres
européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service
sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

อิตาลี
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati
nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel
vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla
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Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i
clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP
oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

สเปน
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y
dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del
fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas,
E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo,
varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor
(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del
consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen
derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de
conformidad con la garantía legal de dos años.

เดนมารก
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er
ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog
påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes
ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:
Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

นอรเวย
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap
innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu
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HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor
reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare.
Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar.
Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke
nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å
kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

สวีเดน
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till
det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan
påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas
eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk:
Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

โปรตุเกส
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da
entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte,
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do
contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do
consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada
HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

กรซีและไซปรัส
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η
επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα
σας είναι η εξής:
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Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες,
ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα
δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την
Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web:
Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την
υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης
δύο ετών.

ฮังการี
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói
szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező
eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-
e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A
fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott
jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a
jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

สาธารณรฐัเช็ก
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání
těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná
záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci
omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.
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สโลวาเกีย
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa
subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy.
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej
záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa
(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

โปแลนด
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres
podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia).
Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod
następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru
co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji
HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

บลัแกเรีย
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името
и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната
поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул.
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки
това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права.
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Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената
гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя
(www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на
Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна
гаранция.

โรมาเนีย
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa
entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt
următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 6 Dimitrie Pompeiu Boulevard, Building E, 2nd floor, 2nd District, Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot
avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului
nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi
următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa
site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri
în cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

เบลเยียมและเนเธอรแลนด
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is
als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan
conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de
consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-
legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben
het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.
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ฟนแลนด
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus
vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

สโลวีเนีย
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne
enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe
izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev
za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z
zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino
pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali
proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

โครเอเชีย
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta
odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000
Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava
zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili
pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.
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ลัตเวีย
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP
ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam,
tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju
likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

ลิทัวเนีย
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių,
teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir
neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė
vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje
svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba
pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

เอสโตเนีย
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest
vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused
ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa
tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid
või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

รัสเซีย
Срок службы принтера для России
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Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP
рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или
связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении
дальнейшего безопасного использования принтера.
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การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑท่ี (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือ
มีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงานสาํหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคืนผลติภัณฑน้ีไปยังสถานท่ีซือ้ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณอักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP HP สามารถเลอืกท่ีจะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑท่ีพิสจูนแลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาท่ีซื้อ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่นใด ไมวาจะเปนลายลกัษณอักษรหรือทางวาจา
เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือเง่ือนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสนิคา ความพงึพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถปุระสงค
อยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด HP หรือซพัพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายท้ังทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง หรือเปนผล
จากเหตุการณอืน่ (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสยีหายอื่นใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอื่นก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนท่ีกฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิม่เติมของสทิธิต์ามกฎหมายท่ีเกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธ์ิสําหรับผูใชข้ันสุดทาย
อานอยางระมัดระวังกอนท่ีจะใชอปุกรณซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใช ('EULA') น้ีคือสญัญาตามกฎหมายระหวาง (a) คุณ (บุคคลหรือ
นิติบุคคล) และ (b) HP Inc. ('HP') ซึ่งจะควบคุมการใชผลติภัณฑซอฟตแวรใดๆ ท่ีติดต้ังหรือจัดใหหาโดย HP สาํหรับใชกับผลิตภัณฑ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ
HP') ท่ีไมไดอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานแยกตางหากระหวางคุณและ HP หรือซัพพลายเออร ซอฟตแวรอื่นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน คําวา
'ผลิตภัณฑซอฟตแวร' หมายถึงซอฟตแวรคอมพิวเตอร และอาจรวมถงึสือ่บันทึกท่ีเก่ียวของ สิ่งพิมพ และเอกสาร 'ออนไลน' หรืออิเล็กทรอนิกส

การแกไขหรือเอกสารเพิ่มเติมสําหรับ EULA น้ีอาจมาพรอมกับผลิตภัณฑ HP

สิทธ์ิในผลติภัณฑซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีวาคุณไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี โดยการติดต้ัง การทําสําเนา การ
ดาวนโหลด หรือการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณไดยอมรับท่ีจะผูกพันโดยขอกําหนดของ EULA น้ี หากคุณไมยอมรับขอกําหนดการอนุญาตใชงานเหลาน้ี แนวทางการ
แกไขประการเดียวสําหรับคุณคือการสงคืนผลิตภัณฑท่ีไมไดใชงานท้ังหมด (ฮารดแวรและซอฟตแวร) ภายใน 14 วัน เพือ่ขอรับเงินคืนภายใตนโยบายขอรับเงินคืนของ
สถานท่ีที่คุณซือ้

1. การใหการอนุญาตใชงาน HP ใหสทิธิคุ์ณดังตอไปน้ีตราบใดท่ีคุณปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี:

a. การใชงาน คุณสามารถใชผลติภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียว ('คอมพิวเตอรของคุณ') หากคุณไดรับผลติภัณฑซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต
และไดรับอนุญาตสําหรับการใชงานบนคอมพิวเตอรมากกวาหน่ึงเคร่ืองอยูแลว คุณสามารถติดต้ังและใชผลติภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรดังกลาว
เทาน้ัน คุณตองไมแยกสวนคอมโพเนนตของผลิตภัณฑซอฟตแวรสาํหรับการใชบนคอมพิวเตอรมากกวาหน่ึงเคร่ือง คุณไมมีสิทธ์ิแจกจายผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร คุณสามารถโหลดผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําชัว่คราว (RAM) ของคอมพิวเตอรของคุณสําหรับวัตถุประสงคการใชผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร

b. การจัดเก็บ คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําภายในหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลของผลิตภัณฑ HP

c. การทําสําเนา คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรเพือ่การจัดเก็บหรือการสํารอง โดยสําเนาตองมีคําประกาศเร่ืองกรรมสทิธิ์ของผลติภัณฑซอฟตแวร
เดิมท้ังหมด และใชเพื่อการสาํรองเทาน้ัน

d. การสงวนสิทธิ์ HP และซพัพลายเออรของ HP ขอสงวนสิทธ์ิท้ังหมดท่ีไมไดใหไวแกคุณใน EULA น้ีอยางชัดแจง

e. ฟรีแวร โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดและเง่ือนไขของ EULA น้ี ท้ังหมดหรือบางสวนของผลติภัณฑซอฟตแวรซึ่งเปนซอฟตแวรท่ีไมใชกรรมสิทธิ์ของ HP
หรือซอฟตแวรท่ีจัดหาใหภายใตการอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลท่ีสาม ('ฟรีแวร') อนุญาตใหคุณใชงานภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอตกลงการ
อนุญาตใชงานซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับฟรีแวรดังกลาว ไมวาจะในรูปแบบของขอตกลงแบบสมบูรณ ใบอนุญาตใชงานแบบยอ หรือขอกําหนดการอนุญาต
ใชงานแบบอิเล็กทรอนิกสท่ียอมรับในขณะท่ีดาวนโหลด การใชฟรีแวรของคุณจะอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตดังกลาว

f. โซลูชันการกูคืน โซลูชันการกูคืนซอฟตแวรใดๆ ที่มาพรอมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ HP ของคุณ ไมวาจะในรูปแบบของโซลูชนัแบบฮารดดิสกไดรฟ
โซลูชันการกูคืนแบบสื่อบันทึกภายนอก (เชน ฟลอปปดิสก ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลชูันเทียบในรูปแบบอืน่ๆ สามารถใชสาํหรับการเรียกคืนฮารดดิสกของ
ผลติภัณฑ HP ท่ีมาพรอมกับ/สําหรับโซลูชนัการกูคืนท่ีซือ้ไวเดิมเทาน้ัน การใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ท่ีมีอยูในโซลชูันการกูคืน
ดังกลาวจะอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ระบุวาเปนการอปัเกรด คุณตองไดรับอนุญาตใชงานสําหรับผลติภัณฑเดิมท่ี HP ระบุไววามีสทิธิ์อปัเกรดกอน หลัง
จากการอปัเกรด คุณไมสามารถใชผลติภัณฑซอฟตแวรเดิมท่ีเปนฐานสําหรับการไดรับสิทธิ์อัปเกรดอีกตอไป โดยการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณยอมรับวา HP
สามารถเขาถึงผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบเวอรชันและสถานะของผลิตภัณฑซอฟตแวรบางอยางและอาจ
ดาวนโหลดและติดต้ังอปัเกรดและอัปเดตผลติภัณฑซอฟตแวรดังกลาวบนผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อใหเวอรชันใหม หรืออัปเดตท่ีจําเปนเพื่อรักษา
การทํางาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของซอฟตแวร HP และผลิตภัณฑ HP ของคุณ และอาํนวยความสะดวกในการใหการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ท่ี
มอบใหคุณ ในบางกรณี และข้ึนอยูกับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะไดรับแจง (ผานปอปอัปหรือวิธอีื่น) ซึ่งตองใหคุณเร่ิมการอัปเกรดหรืออัปเดต

3. ซอฟตแวรเพ่ิมเติม EULA น้ีใชกับอัปเดตหรือสวนเพิ่มเติมของผลติภัณฑซอฟตแวรเดิมท่ีจัดหาใหโดย HP ยกเวน HP จัดหาขอกําหนดอื่นใหมาพรอมกับอปั
เดตหรือสวนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางขอกําหนดดังกลาว ขอกําหนดอื่นจะมีผลใชบังคับท่ีเหนือกวา

4. การโอน

THWW ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธ์ิสําหรับผูใชขั้นสดุทาย 125



a. บุคคลท่ีสาม ผูใชผลิตภัณฑซอฟตแวรคนแรกสามารถโอนผลิตภัณฑซอฟตแวรใหกับผูใชคนอื่นไดหน่ึงคร้ัง การโอนใดๆ ตองประกอบดวยสวน
คอมโพเนนตท้ังหมด, สือ่บันทึก, สิ่งพิมพ, EULA น้ี และใบรับรองความเปนของแท หากม ีการโอนตองไมใชการโอนโดยออม เชน การสงมอบ กอนท่ี
จะโอน ผูใชท่ีไดรับผลิตภัณฑที่โอนจะตองยอมรับขอกําหนด EULA ท้ังหมด เม่ือมีการโอนผลิตภัณฑซอฟตแวร การอนุญาตใชงานของคุณจะสิ้นสุดลง
โดยอตัโนมัติ

b. ขอจํากัด คุณตองไมเชา ใหเชา หรือใหยืมผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือใชผลิตภัณฑซอฟตแวรเพื่อการใชแบบไทมแชริงเพือ่การคาหรือการใชของสํานักงาน
คุณตองไมใหอนุญาตชวง โอนสิทธิ หรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑซอฟตแวร ยกเวนจะมีการระบุไวใน EULA น้ีอยางชัดแจง

5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ สทิธิ์ในทรัพยสนิทางปญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑซอฟตแวรและเอกสารผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเออร และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย รวมถงึแตไมจํากัดเพยีงกฎหมายลิขสทิธิ์ ความลับทางการคา และเคร่ืองหมายการคาของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายท่ีบังคับใชและบทบัญญัติตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ คุณตองไมลบขอมูลระบุผลิตภัณฑ ประกาศเร่ืองลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัดเร่ืองกรรมสิทธิ์ออกจากผลติภัณฑซอฟตแวร

6. ขอจํากัดเกี่ยวกับการทําวิศวกรรมยอนกลับ คุณตองไมทําวิศวกรรมยอนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลติภัณฑซอฟตแวร ยกเวนและตามขอบเขตของสทิธิใ์นการ
ดําเนินการดังกลาวภายใตกฎหมายท่ีบังคับใชเทาน้ันโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดน้ี หรือระบุไวใน EULA น้ีอยางชัดแจง

7. ขอกําหนด EULA น้ีจะมีผลบังคับใชยกเวนถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA น้ีจะสิ้นสุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในท่ีอืน่ใน EULA น้ี หรือหากคุณไมปฏิบัติตามขอ
กําหนดหรือเง่ือนไขของ EULA น้ี

8. ความยินยอมใหรวบรวม/ใชขอมูล

a. HP จะใชคุกก้ีและเคร่ืองมือเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ เพือ่รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิคท่ีไมระบุชือ่ซึ่งเก่ียวของกับซอฟตแวรของ HP และผลิตภัณฑ HP
ของคุณ ขอมูลน้ีจะถูกใชเพือ่ใหอัปเกรดและการสนับสนุนท่ีเก่ียวของ หรือบริการอืน่ๆ ตามท่ีอธบิายไวในสวนท่ี 2 HP จะรวบรวมขอมูลสวนตัวท่ีมี
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ หรือขอมูลระบุตัวตนเฉพาะอื่นท่ีเก่ียวของกับผลติภัณฑ HP ของคุณ และขอมูลท่ีคุณใหไวในการลงทะเบียน
ผลติภัณฑ HP ของคุณ นอกจากการใหอปัเกรดและการสนับสนุนท่ีเกี่ยวของ หรือบริการอืน่ๆ ขอมูลน้ีจะใชสําหรับการสงการสื่อสารทางการตลาดใหกับ
คุณ (ดวยความยินยอมอยางชัดเจนของคุณในแตละกรณีตามกฎหมายท่ีบังคับใช)

ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช โดยการยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ี คุณยินยอมให HP บริษัทสาขา และบริษทัในเครือรวบรวม
และใชขอมูลท่ีไมระบุชื่อและขอมูลสวนตัวตามท่ีอธิบายไวใน EULA นี้ และอธิบายเพิ่มเติมไวในนโยบายความเปนสวนตัวของ HP:
www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001

b. การรวบรวม/ใชบุคคลท่ีสาม โปรแกรมซอฟตแวรบางอยางท่ีรวมอยูในผลิตภัณฑ HP จัดหาใหคุณและอนุญาตใหคุณใชงานแยกตางหากโดยผูใหบริการ
บุคคลท่ีสาม (“ซอฟตแวรบุคคลท่ีสาม”) ซอฟตแวรบุคคลท่ีสามอาจติดต้ังและทํางานบนผลิตภัณฑ HP ของคุณแมวาคุณไมไดเลือกเปดใชงาน/ซือ้
ซอฟตแวรดังกลาว ซอฟตแวรบุคคลท่ีสามอาจรวบรวมและสงขอมูลทางเทคนิคเก่ียวกับระบบของคุณ (เชน IP แอดเดรส ตัวระบุอปุกรณเฉพาะ เวอรชัน
ซอฟตแวรท่ีติดต้ัง ฯลฯ) และขอมูลระบบอื่นๆ บุคคลท่ีสามจะใชขอมูลน้ีเพือ่ระบุแอททริบิวตระบบทางเทคนิค และตรวจสอบวาซอฟตแวรเวอรชันลาสดุ
ติดต้ังในระบบของคุณแลว หากคุณไมตองการใหซอฟตแวรบุคคลท่ีสามรวบรวมขอมูลทางเทคนิคน้ี หรือสงอัปเดตเวอรชันใหคุณโดยอัตโนมัติคุณควร
ถอนการติดต้ังซอฟตแวรกอนเชือ่มตอกับอนิเทอรเน็ต

9. ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP และซพัพลายเออรจัดหาผลิตภัณฑซอฟตแวรใหตามสภาพ “ท่ีเปนอยู” และอาจเกิด
ขอผิดพลาดข้ึนได ดังน้ันจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ ท้ังหมดไมวาจะโดยชัดแจง โดยนัย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงแตไมจํากัด
เพยีงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการไมละเมิดสิทธิ ์การรับประกันโดยนัย หนาท่ี รับประกัน หรือเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพท่ีนาพอใจ หรือ
ความเหมาะสมกับวัตถปุระสงคเฉพาะ และการปราศจากไวรัสท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับผลติภัณฑซอฟตแวร บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนการรับประกัน
โดยนัยหรือจํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันขอสงวนสิทธิ์ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณท้ังหมด

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซอฟตแวรมาพรอมกับการรับประกันท่ีไมสามารถยกเวนไดภายใตกฎหมายผูบริโภคของออสเตรเลียและนิวซแีลนด ผูบริโภคใน
ออสเตรเลียมีสิทธิ์สําหรับการเปลีย่นหรือขอรับเงินคืนสาํหรับความบกพรองในสาระสําคัญ และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดการณ
ไดตามสมควร ผูบริโภคในออสเตรเลียยังมีสิทธิ์รับการซอมแซมซอฟตแวรหรือเปลี่ยนหากคุณภาพไมเปนท่ียอมรับ และความบกพรองน้ันไมถึงขนาดเปนความ
บกพรองในสาระสําคัญ ผูบริโภคในนิวซีแลนดท่ีซื้อสนิคาสําหรับการใชสวนตัว ภายในบาน หรือภายในครัวเรือน หรือเพือ่การบริโภค และไมใชวัตถุประสงคทาง
ธรุกิจ ('ผูบริโภคในนิวซแีลนด') มีสทิธิไ์ดรับการซอมแซม เปล่ียน รับเงินคืนสําหรับความบกพรอง และการชดเชยสาํหรับการสญูเสยีหรือความเสยีหายท่ีสามารถ
คาดการณไดตามสมควรอื่นๆ
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10. การจํากัดความรับผิด ภายใตกฎหมายทองถิ่น โดยไมคํานึงถึงความเสียหายท่ีคุณอาจประสบ ความรับผิดท้ังหมดของ HP และซพัพลายเออรภายใตขอกําหนดของ
EULA น้ี และการแกไขสําหรับคุณโดยเฉพาะสาํหรับขอความขางตนจะจํากัดตามจํานวนท่ีมากกวาระหวางจํานวนเงินท่ีคุณจายแยกตางหากสําหรับผลติภัณฑ
ซอฟตแวรหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP หรือซัพพลายเออรจะไมรับผิดตอความเสยีหายจําเพาะ เน่ืองมาจากการ
ผิดสญัญา โดยออม หรือผลสืบเน่ือง (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสยีหายสําหรับการสญูเสยีกําไร หรือขอมูลลับหรือขอมูลอื่น สําหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ
สําหรับการบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสญูเสยีความเปนสวนตัวท่ีเกิดจากหรือเก่ียวกับการใชหรือไมสามารถจะใชผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือเก่ียวของกับขอกํา
หนดใดๆ ของ EULA น้ี แมวา HP หรือซพัพลายเออรจะไดรับแจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม และแมวาการแกไขเยียวยาจะไมเปนไปตาม
วัตถปุระสงคท่ีสําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนหรือจํากัดความเสียหายเน่ืองมาจากการผิดสญัญาหรือผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัดหรือการยกเวน
ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณ

11. ลูกคาท่ีเปนหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชงิพาณิชย เอกสารซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และขอมูลทางเทคนิคสําหรับสนิคาเชิงพาณิชยอนุญาตใหหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐใชงานภายใตใบอนุญาตเชิงพาณิชยมาตรฐานของ HP

12. การปฏิบตัิตามกฎหมายการสงออก คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ ("กฎหมายการสงออก") เพือ่ให
แนใจวาผลิตภัณฑซอฟตแวรไมได (1) สงออกโดยตรงหรือโดยออมละเมิดกฎหมายการสงออก หรือ (2) ใชสําหรับวัตถุประสงคใดๆ ท่ีหามโดยกฎหมายการสง
ออก รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เคมี หรือชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสัญญา คุณรับรองวาคุณเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายในรัฐท่ีคุณพํานักอยู และหากเปนไปได คุณไดรับอนุญาตจาก
นายจางของคุณใหทําสัญญาน้ี

14. กฎหมายท่ีบังคับใช EULA น้ีอยูภายใตกฎหมายของประเทศ/พื้นท่ีที่มีการซือ้อุปกรณ

15. ขอตกลงท้ังหมด EULA น้ี (รวมท้ังเอกสารเพิ่มเติมหรือการแกไขสําหรับ EULA น้ีท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ HP) เปนขอตกลงท้ังหมดระหวางคุณและ HP
เก่ียวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวร และจะมีผลทดแทนการสื่อสาร ขอเสนอ และการนําเสนอดวยคําพดูหรือลายลักษณอักษรท้ังหมดกอนหนาน้ีหรือในเวลาเดียวกัน
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวรหรือเน้ือหาอื่นใดท่ีครอบคลมุโดย EULA น้ี ในกรณีท่ีขอกําหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สาํหรับบริการ
สนับสนุนขัดแยงกับขอกําหนดของ EULA น้ี ขอกําหนดของ EULA นี้จะมีผลใชบังคับ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2015 HP Development Company, L.P.

อาจมีการเปลีย่นแปลงขอมูลในเอกสารน้ี โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ชื่อผลิตภัณฑอื่นท้ังหมดท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัทท่ีเปนเจาของ ตาม
ขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช การรับประกันผลิตภัณฑและบริการของ HP จะอยูในหนังสือรับประกันท่ีมาพรอมกับผลติภัณฑและบริการน้ีเทาน้ัน โดยไมมีสิง่
ใดท่ีถือไดวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP จะไมรับผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือดานเน้ือหา หรือขอความท่ีไม
ครบถวนในเอกสารน้ี

ฉบับท่ีหน่ึง: สงิหาคม 2015
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บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการออกแบบมาใหใชชิ้นสวนท่ีลกูคาสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง (CSR) เพือ่ลดระยะเวลาในการซอมแซมและเพิม่ความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ชิ้นสวนท่ีมีขอบกพรอง หากในระหวางชวงวินิจฉัย HP สรุปวาควรทําการซอมแซมโดยใชชิ้นสวน CSR ทาง HP จะจัดสงชิ้นสวนน้ันเพือ่ใหคุณทําการเปล่ียนดวยตนเอง
ชิ้นสวน CSR มีสองประเภท ไดแก 1) ชิน้สวนท่ีตองใหลูกคาเปล่ียนดวยตนเอง หากคุณขอให HP เปนผูเปลี่ยนชิ้นสวนเหลาน้ี คุณจะตองชาํระคาเดินทางและคาแรงใน
การใหบริการ 2) ชิ้นสวนท่ีลกูคาสามารถเลือกเปลี่ยนเองหรือไมก็ได ชิน้สวนเหลาน้ีออกแบบมาใหลูกคาสามารถเปลี่ยนเองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม หากคุณขอให HP
เปนผูเปล่ียนชิน้สวนดังกลาว ทาง HP อาจเปลี่ยนชิ้นสวนใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิม่เติม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของการรับประกันท่ีกําหนดไวสําหรับผลิตภัณฑของ
คุณ

ชิ้นสวน CSR อาจถูกจัดสงใหคุณในวันทําการถัดไปโดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและการมีชิน้สวนท่ีพรอมจะจัดสง การจัดสงชิ้นสวนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีคา
บริการเพิ่มโดยข้ึนอยูกับเง่ือนไขดานสถานท่ี หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการดานเทคนิคของ HP  และชางเทคนิคของเราจะใหคําแนะนํา
ทางโทรศัพทแกคุณ HP จะเปนผูกําหนดเม่ือสงวัสดุพรอมชิ้นสวน CSR สํารองวาจะตองสงชิน้สวนท่ีชาํรุดบกพรองกลับคืนใหทาง HP หรือไม ในกรณีท่ีตองมีการสง
คืนชิน้สวนท่ีบกพรองใหกับ HP คุณจะตองจัดสงชิน้สวนดังกลาวคืนแก HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึง่โดยปกติคือหา (5) วันทําการ ชิน้สวนท่ีชํารุดจะตองสงคืน
พรอมกับเอกสารประกอบของชิน้สวนน้ันในบรรจุภัณฑขนสงท่ีมีให HP จะเรียกเก็บคาใชจายจากคุณในสวนของชิ้นสวนทดแทน หากคุณไมสงคืนชิ้นสวนท่ีชํารุดใหกับ
HP ตามเง่ือนไขการรับประกันแบบใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง HP จะออกคาใชจายในสวนคาจัดสงและการสงคืนชิ้นสวนท้ังหมด และจะกําหนดเองวาจะใชบริการ
บริษทัขนสงใด
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การสนับสนุนลูกคา
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ

เตรียมขอมูลชื่อเครื่อง หมายเลขซีเรียล วันที่ซ้ือ และคําอธิบายปญหาใหพรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พื้นที่จะอยูในแผนเอกสารในกลองเคร่ืองพิมพ หรือที่
www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง และดาวนโหลดยูทิลิตีซอฟตแวรและไดรเวอร www.hp.com/support/ljp2030series

ส่ังซ้ือบริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพิมพของคณุ www.register.hp.com
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C แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

● การคุมครองสิง่แวดลอม

● การกอกาซโอโซน

● การสิ้นเปลอืงพลังงาน

● การใชผงหมึก

● การใชกระดาษ

● พลาสติก

● อปุกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet

● กระดาษ

● ขอจํากัดของวัสดุ

● การกําจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอนิเดีย)

● การรีไซเคิลฮารดแวรอเิล็กทรอนิกส

● ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล

● สารเคมี

● ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับท่ี
1275/2008)

● ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (อินเดีย)

● ประกาศขอจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)

● ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (ยูเครน)

● ตารางสสาร (จีน)

● ขอมูลสําหรับผูใชเก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ขอกําหนดในการปรับใชเคร่ืองหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ โทรสาร และเคร่ืองถายเอกสาร

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
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● EPEAT

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การคุมครองสิ่งแวดลอม
HP มุงม่ันท่ีจะจัดหาผลติภัณฑท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับการออกแบบมาใหมีคุณสมบัติท่ีชวยลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม

การกอกาซโอโซน
การทําลายกาซโอโซนในอากาศสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีไดรับการวัดตามวิธีการท่ีไดรับการยอมรับโดยทั่วไป* และเมื่อขอมูลการปลอยมลพิษเหลาน้ีมีผลกับ "สถานการณ
จําลองการสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานทั่วไป"** HP สามารถตรวจสอบไดวาไมมีปริมาณโอโซนท่ีตรวจพบไดซึง่ถูกสรางขึ้นในระหวางการพิมพท่ีเกินมาตรฐาน
หรือแนวทางคุณภาพอากาศในอาคารในปจจุบัน

* วิธีการทดสอบสําหรับการตรวจหาการปลอยกาซจากอุปกรณท่ีเปนเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสนิใหฉลากสิ่งแวดลอมสําหรับอุปกรณสํานักงานท่ีมีฟงกชั่นการพมิพ
RAL-UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012

** พจิารณาจากความเขมขนของโอโซนเม่ือพิมพ 2 ชั่วโมงตอวันในหองขนาด 32 ลูกบาศกเมตร โดยมีอตัราการระบายอากาศเปล่ียนแปลงไป 0.72 ตอชั่วโมง ดวย
วัสดุการพิมพของ HP

การส้ินเปลืองพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะท่ีอยูในโหมดพรอม สลีป หรือปด ซึ่งชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพท่ีดี
เย่ียมของสแกนเนอร อปุกรณพิมพและอุปกรณเก่ียวกับภาพของ HP ที่มีเคร่ืองหมายโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR
สําหรับอุปกรณเก่ียวกับภาพของกรมคุมครองสิง่แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เคร่ืองหมายดังตอไปน้ีจะปรากฏ
บนผลิตภัณฑเกี่ยวกับภาพท่ีตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูท่ี:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมึก
โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพมิพไดยาวนานข้ึน แต HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอด
เวลา เพราะหากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถ
ยอมรับได โปรดพิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม
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การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดาน (ดวยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พมิพหลายหนาบนกระดาษดานเดียว) ของเคร่ืองพมิพน้ี สามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติกตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหลาน้ี
หมดอายุการใชงาน

อุปกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet
อุปกรณสิน้เปลืองแทของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม โดยทาง HP จะชวยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เม่ือมีการพิมพ และเม่ือคุณใชงานเสร็จแลว
เราก็จะชวยอํานวยความสะดวกในการรีไซเคิลอุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิน้1

ตลบัหมึก HP ท้ังหมดท่ีสงคืนให HP Planet Partners จะเขาสูกระบวนการรีไซเคิลหลายข้ันตอน ซึ่งจะมีการแยกและทําความสะอาดวัสดุ เพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบในตลับหมึกของแทและผลิตภัณฑในชวิีตประจําวันของ HP ชิ้นใหม ตลับหมึก HP ของแทท่ีมีการสงคืนผาน HP Planet Partners จะไมมีการนําไปท้ิง
ไวที่หลุมฝงกลบ และ HP จะไมมีการเติมหมึก หรือนําตลับหมึก HP ของแทกลับมาขายใหมเปนอนัขาด

ในการเขารวมโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการสงคืนและรีไซเคิลวัสดุน้ี ใหเขาไปท่ี www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน เพ่ือดู
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองการพิมพของ HP โดยในหีบหอบรรจุตลับผงหมึกพิมพ HP LaserJet ใหมทุกช้ินจะมีขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ
โปรแกรมน้ีในภาษาตางๆ รวมมาดวย

1 การเปดใหบริการโปรแกรมน้ีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพืน้ท่ี สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปท่ีwww.hp.com/recycle

กระดาษ
เคร่ืองพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษน้ันตรงตามคําแนะนําท่ีกําหนดไวในHP LaserJet Printer
Family Print Media Guide (คูมือสือ่การพิมพของเคร่ืองพมิพในตระกูล HP LaserJet) ผลิตภัณฑน้ีเหมาะท่ีจะใชงานกับกระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้า
หนักเบา (EcoFFICIENT ™) ท่ีเปนไปตาม EN12281:2002

ขอจาํกัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี

134 ภาคผนวก C   แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิง่แวดลอม THWW

http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle


การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยโุรปและอินเดีย)
สัญลักษณนี้หมายถึง อยาทิ้งผลิตภัณฑของคณุรวมกับขยะในครัวเรือนอ่ืนๆ นอกจากนี้ คณุควรชวยรักษาสภาพแวดลอมและสุขภาพของเพ่ือนมนุษยดวยการนําอุปกรณที่ไม
ใชแลวไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะที่กําหนดเพื่อรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการกําจัดของเสียภายใน
ครัวเรือน หรือไปท่ี: www.hp.com/recycle

การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส
HP สนับสนุนใหลูกคารีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการใชงานมาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรมการรีไซเคิล โปรดเขาไปท่ี www.hp.com/
recycle
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ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล
Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda
que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto,
o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções
previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou
rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP มุงม่ันท่ีจะใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ เชน REACH (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสารเคมีของผลิตภัณฑน้ีอยูท่ี: www.hp.com/go/reach

ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation
1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยโุรปฉบับท่ี 1275/2008)

สําหรับขอมูลดานพลังงานของผลิตภัณฑ รวมถึงการใชพลังงานของผลิตภัณฑในการสแตนดบายเครือขาย หากพอรตเครือขายแบบใชสายท้ังหมดเชื่อมตออยู และพอรต
เครือขายไรสายท้ังหมดเปดใชงาน โปรดดูสวน P14 ‘ขอมูลเพิ่มเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลติภัณฑท่ี www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)
This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

ประกาศขอจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย (ยเูครน)
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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ตารางสสาร (จีน)

ขอมูลสําหรับผูใชเก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)
中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。
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ขอกําหนดในการปรับใชเคร่ืองหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ โทรสาร และเคร่ืองถาย
เอกสาร

根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。 根据“复印机、打

印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC
（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。 根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

● 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。 此数据表示为每周千瓦时
(kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。 因此，

本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลอืงที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยางเชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP
ท่ี www.hp.com/go/msds

EPEAT
เคร่ืองพิมพของ HP หลายรายการมีการออกแบบใหตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เปนระดับคะแนนดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลุม ซึง่ชวยระบุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ EPEAT โปรดไปท่ี www.epeat.net สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเคร่ืองพิมพท่ีลง
ทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลติภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

● ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑท่ีหมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ
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เย่ียมชมท่ี www.hp.com/go/environment

นอกจากน้ี ใหเขาไปที่www.hp.com/recycle

THWW สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 139

http://www.hp.com/go/environment
http://www.hp.com/recycle


140 ภาคผนวก C   แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิง่แวดลอม THWW



D ขอกาํหนดรายละเอยีด

● ขอกําหนดทางกายภาพ

● การสิ้นเปลอืงพลังงานและการกอใหเกิดเสียง

● สภาพแวดลอมในการทํางาน
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ขอกําหนดทางกายภาพ
ตาราง D-1  ขนาดและน้ําหนกัผลิตภัณฑ

รุนของผลติภัณฑ ความสูง ความลกึ ความกวาง น้ําหนกั

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2030 Series 256 มม. (10.1 นิ้ว) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิ้ว) 9.9 กก. (21.8 ปอนด)

ตาราง D-2  ขนาดของเคร่ืองพิมพเมือ่เปดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด

รุนของผลติภัณฑ ความสูง ความลกึ ความกวาง

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2030 Series 256 มม. (10.1 นิว้) 455 มม. (17.9 นิ้ว) 360 มม. (14.2 นิ้ว)
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การส้ินเปลืองพลังงานและการกอใหเกิดเสียง
โปรดดูขอมูลปจจุบันท่ี www.hp.com/go/ljp2030/regulatory
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สภาพแวดลอมในการทาํงาน
ตาราง D-3  เง่ือนไขทีจ่ําเปน

เงื่อนไขทางดานสภาพแวดลอม การพิมพ จัดเก็บ/สภาวะเตรียมพรอม

อุณหภมูิ (เครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ) 7.5° ถึง 32.5°C (45.5° ถึง 90.5°F) 0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)

ความช้ืนสัมพัทธ 10% ถึง 80% 10% ถึง 90%
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E ขอมูลเกีย่วกบัขอบังคับ

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● ขอความแสดงขอกําหนด
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คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน
คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

ตาม ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0801-00-rel.13.0

ชื่อผูผลิต: HP Inc.

ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภณัฑนี้

ชื่อผลิตภณัฑ: HP LaserJet P2035 series และ P2055 series

  

หมายเลขรุนขอบังคบั2): BOISB-0801-00

ตัวเลือกของผลิตภณัฑ: ทั้งหมด

ตลับหมึกพิมพ CE505A\CE505X

เปนผลิตภัณฑที่ตรงกบัรายละเอียดผลิตภัณฑดานลางน้ี:

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product)

IEC 62479:2010 / EN 62479:2010

GB4943.1-2011

EMC: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010—Class A1)3)

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

RoHS: EN 50581:2012

ขอมูลเพิ่มเตมิ:

ผลิตภัณฑที่กลาวถึงนี้สอดคลองตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EU และ Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EC และมีเครื่องหมาย CE

 ตามขอกําหนด

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การทํางานจะขึน้อยูกบัเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนีต้องไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนี้จะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ

1) ผลิตภณัฑนีไ้ดรับการทดสอบในโครงแบบท่ัวไปรวมกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP
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ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

ตาม ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0801-00-rel.13.0

2) ดวยจดุประสงคทางการควบคมุ ผลิตภัณฑน้ีจึงไดรับการกาํหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนี้ไมเกี่ยวของกับช่ือทางการตลาดหรือหมายเลขผลิตภณัฑ

3) ผลิตภณัฑสอดคลองกบัขอกาํหนดของ EN55022 & CNS13438 Class A ที่เงื่อนไขตอไปนี้นํามาใช: "คําเตือน – ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภณัฑคลาส A ในการใชงานในบาน ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเกดิคล่ืนรบกวนวิทยุ
ซ่ึงในกรณีนี ้ผูใชอาจตองดําเนนิการจดัการตามความเหมาะสม"

เซ่ียงไฮ, จนี

1 พฤศจิกายน 2015

สําหรับหัวขอเกีย่วกบัขอบังคับเทานั้น:

ในยุโรปติดตอที่: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. http://www.hp.eu/certificates

ในสหรัฐอเมริกาตดิตอที่: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ขอความแสดงขอกําหนด
ขอกําหนดของ FCC

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสาํหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอบังคับเหลาน้ีมุงท่ีจะใหการปองกันตาม
สมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดต้ังในท่ีพกัอาศัย อุปกรณน้ีสามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดต้ัง
และใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังกรณีใดๆ หาก
อุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึง่สามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไป
น้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนท่ีต้ังของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

● เสยีบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟท่ีอยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสญัญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ท่ีมีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีสิน้
สุดลง

เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซท่ีมีฉนวนหุม

แคนาดา - คําประกาศดานการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาคอตุสาหกรรม
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ
ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพยีงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพมิพใชกระแสไฟฟา 100-127
Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับท่ีมีสายดิน
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ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสยีหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟท่ีใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ประกาศเกี่ยวกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณเลเซอรซึง่ผลิตต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 1976
โดยผลิตภัณฑท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการรับรองวาเปนผลิตภัณฑท่ีใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี
(Radiation Performance Standard) ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหง
ป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบคุมการแผรังสเีพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสทีี่เกิดภายในเคร่ืองพมิพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ืองภายนอกซึง่
มีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการทํางานตามปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผลใหไดรับรังสซีึ่งกอใหเกิดอันตราย

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet P2035, P2035n, 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 (2007) 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 LaserJet P2035, P2035n - 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.
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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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ประกาศ GS (เยอรมน)ี
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B.
direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der
Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

การปฏบิัติตามขอบังคับของยูเรเซีย (เบลารสุ, คาซัคสถาน, รัสเซีย)

THWW ขอความแสดงขอกําหนด 151



152 ภาคผนวก E   ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับ THWW



ดัชนี

D
DIMMs

การเขาใช 4

E
EWS. โปรดดู เว็บเซิรฟเวอรในตัว

F
FastRes 3

G
General Protection FaultException

OE 101

H
HP Customer Care 129
HP Jetdirect print server

หมายเลขชิ้นสวน 109
HP Printer Utility 21

I
IP แอดเดรส

Macintosh, การแกปญหา 102
การกําหนดคาดวยตนเอง 29
โปรโตคอลท่ีไดรับการสนับสนุน 27

J
Jetdirect print server

หมายเลขชิ้นสวน 109

M
Macintosh

HP Printer Utility 21
การต้ังคาไดรเวอร 20, 22
การด USB, การแกไขปญหา 103

ซอฟตแวร 20
ปรับขนาดเอกสาร 22
ปญหา, การแกไขปญหา 102
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 20
ไดรเวอร, การแกปญหา 102

model number 146

P
PPD

การแกปญหา 102
มีให 20

T
TCP/IP

โปรโตคอลท่ีไดรับการสนับสนุน 27

W
Windows

การต้ังคาไดรเวอร 13
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 10
ไดรเวอรท่ีสนับสนุน 11

ก

กระดาษ
การวางแนวสําหรับปอน 39
การแกปญหา 93
กําหนดขนาดเอง 35
ขนาด A6, การปรับถาด 40
ขนาด, การเลอืก 51
ขนาดท่ีกําหนดเอง, การต้ังคา Macintosh

22
ขนาดท่ีกําหนดเอง, การเลือก 51
ขนาดท่ีสนับสนุน 33
จํานวนหนาตอแผน 23

ชนิดท่ีสนับสนุน 36
ปก, การใชกระดาษชนิดอื่น 51
ประเภท, การเลอืก 51
หนาแรก 22
หนาแรกและหนาสดุทาย, การใชกระดาษชนิดอืน่

51
กระดาษขนาดเล็ก, การพิมพบน 43
กระดาษติด

ขอความแสดงขอผิดพลาด 83
คุณภาพการพิมพหลังจาก 93
ตําแหนง 85
สาเหตุทั่วไป 85

กระดาษผานออกในแนวตรง 43
กระดาษพิเศษ

ขอกําหนด 38
กระดาษหนา

ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43
กระดาษหยาบ

ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43
กระดาษหัวจดหมาย, การปอน 54
กระดาษในขนาดท่ีกําหนดเอง 35
การกําจัดวัสดุท่ีไมใชแลว 135
การคนหาเคร่ืองพิมพบนเครือขาย 27
การจัดการเครือขาย 28
การต้ังคา

การพิมพบนเครือขาย 28
คาลวงหนาของไดรเวอร (Macintosh) 22
ลําดับความสําคัญ 12
ไดรเวอร 13, 20

การต้ังคา EconoMode 46
การต้ังคากระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง

Macintosh 22
การต้ังคาความเร็วลิงค 29
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การตั้งคาเริ่มตน, เรียกคืน 76
การตั้งคาแบบดวน 51
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง 22
ลายนํ้า 23
แถบ Services (การบริการ) 24

การทําความสะอาด
ทางผานกระดาษ 65
บริเวณตลับหมึกพิมพ 64
ลกูกลิง้ดึงกระดาษ (ถาด 1) 66
ลกูกลิง้ดึงกระดาษ (ถาด 2) 69
เคร่ืองพิมพ 64

การทิ้ง, หมดอายุ 134
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 134
การปฏิบัติตามขอบังคับของยูเรเซีย 151
การปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพ 40
การพิมพ

การแกไขปญหา 98
ปอนกระดาษดวยตนเอง 41
หนังสือเลมเล็ก 54
หนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน 56
หนาสาธิต 56
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง 56
เชือ่มตอกับเครือขาย 28

การพิมพ 2 ดาน
Macintosh 24
Windows 52

การพิมพสองดาน 24
Macintosh 24
Windows 52
ดูเพิม่เติมท่ี การพมิพสองดาน; การพิมพสองดาน

การพิมพหนังสือเลมเล็ก 54
การพิมพแบบ n-up 23

Windows 52
การพิมพแบบราง 46
การพิมพโดยการปอนกระดาษดวยตนเอง 41
การยกเลิก

การพิมพ 50
การยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร Windows 14
การยกเลิกคําสั่งพมิพ 50
การรับประกัน

การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 125
การใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง 128

ตลับผงหมึก 124
ผลิตภัณฑ 112

การรีไซเคิล 134
ฮารดแวรอเิล็กทรอนิกส 135

การรีไซเคิลฮารดแวร บราซลิ 136
การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส 135
การวางแนว

กระดาษ, ขณะปอน 39
การต้ังคา, Windows 52

การสนับสนุน
Linux 105
ออนไลน 54, 129

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 129

การสนับสนุนทางเทคนิค
Linux 105

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 129

การสนับสนุนออนไลน 129
การสัง่ซื้อ

วัสดุสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม 108
หมายเลขชิ้นสวน 109

การหยุดคําสั่งพิมพ 50
การหยุดคําสั่งพิมพชั่วคราว 50
การอนุญาตใหใชสิทธ์ิ, ซอฟตแวร 125
การเกลีย่ผงหมึก 61
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 60
การเชื่อมตอดวย USB 26
การเชื่อมตอแบบขนาน 26
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 2
การเปรียบเทียบรุน, คุณสมบัติ 2
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 62
การแกปญหา

กระดาษ 93
กระดาษติด 86, 88, 89, 91
สภาพแวดลอม 93
หนากระดาษวาง 98

การแกปญหากระดาษติด 91
ตําแหนง 85
ถาด 1 88
ถาด 2 89
ถาดกระดาษออกดานบน 91

ทางผานกระดาษ 86
ทางผานในแนวตรง 91
บริเวณตลับหมึกพิมพ 86
ดูเพิม่เติมท่ี ติด

การแกไข 74
ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวต้ัง 96
งานพิมพซีดหรือจาง 94
จุดดางของผงหมึก 65, 94
ตัวอกัษรขาดหาย 95
ตัวอกัษรผิดรูปราง 96
ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 99
ปญหาเครือขาย 99
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 97
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 96
พืน้หลังเปนสีเทา 95
มวนงอ 97
ยน 97
รอยเปอนจากผงหมึก 95
หนาเอยีง 96
เปนคลื่น 97
เปนรอยพับ 97
เสนในแนวด่ิง 95
ดูเพิม่เติมท่ี การแกไขปญหา; การแกไขปญหา

การแกไขปญหา 74
Linux 105
การดึงกระดาษ (ถาด 1) 66
การดึงกระดาษ (ถาด 2) 69
คุณภาพงานพมิพ 93
ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 99
ปญหาของเคร่ือง Macintosh 102
ปญหาเครือขาย 99
พมิพกระดาษชา 98
รายการตรวจสอบ 74
รูปแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ 77
สายเคเบิล USB 98
เคร่ืองไมพมิพเอกสาร 98
ไฟล EPS 103
ดูเพิม่เติมท่ี การแกไข; การแกไขปญหา; การแกไข;
การแกไขปญหา

การใสกระดาษขนาด A6 40
การใสวัสดุพิมพ

กระดาษขนาด A6 40
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ถาด 1 39
ถาด 2 40

การดสต็อค
ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43

การดอีเธอรเน็ต, หมายเลขชิ้นสวน 109
กําหนดสเกลเอกสาร

Windows 52

ข

ขนาด
กระดาษ, การเลือก 42
ชนิด, การเลือก 42

ขนาด, ผลิตภัณฑ 142
ขอกําหนด

คุณลักษณะ 3
ทางกายภาพ 142
สภาพแวดลอมในการทํางาน 144
ไฟฟาและเสยีง 143

ขอกําหนดทางกายภาพ 142
ขอกําหนดทางเสียง 143
ขอกําหนดทางไฟฟา 143
ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ 144
ขอความการสัง่ซือ้อุปกรณสิน้เปลือง 84
ขอความชนิดสี

พมิพเปนสดํีา 54
ขอความติดต้ังอุปกรณสิ้นเปลือง 83
ขอความเปล่ียนอปุกรณสิน้เปลือง 84
ขอความแสดงขอผิดพลาดของสแกนเนอร 83
ขอความแสดงขอผิดพลาดวางานพมิพซับซอนเกินไป

84
ขอความแสดงขอผิดพลาดในการดึงกระดาษผิด 84
ขอจํากัดของวัสดุ 134
ขอผิดพลาดจาก Spool32 101
ขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีผิดปกติ 101
ขอผิดพลาดในการสือ่สารของเครื่อง 83

ค

ความชื้น
การแกปญหา 93
ขอกําหนด 144

ความละเอียด
การแกไขปญหาคุณภาพ 93
คุณลักษณะ 3

ความเขมในการพมิพ
การปรับ 93

ความเร็วโปรเซสเซอร 3
คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน 146
คุณภาพ. โปรดดู คุณภาพงานพิมพ
คุณภาพการพิมพ

กระดาษ 93
กระดาษติด, หลังจาก 93
การแกไขปญหา 93
ปรับความเขมในการพิมพ 93
ปรับปรุง 94
สภาพแวดลอม 93

คุณภาพงานพิมพ
ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวต้ัง 96
งานพิมพซีดหรือจาง 94
จุดดางของผงหมึก 94
ตัวอกัษรขาดหาย 95
ตัวอกัษรผิดรูปราง 96
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 97
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 96
พืน้หลังเปนสีเทา 95
มวนงอ 97
ยน 97
รอยเปอนจากผงหมึก 95
หนาเอยีง 96
เปนคลื่น 97
เปนรอยพับ 97
เสนในแนวด่ิง 95

คุณลกัษณะ 3
คุณลกัษณะการเขาใชงาน 3
คุณสมบัติ 2
คุณสมบัติดานความปลอดภัย 59
คาลวงหนา (Macintosh) 22
เครือขาย

การกําหนดคา 27
การคนหาเคร่ืองพิมพ 27
การต้ังคา, การดู 28
การต้ังคา, การเปลียน 28
การต้ังคาความเร็วลิงค 29
คาคอนฟเกอเรชนั IP แอดเดรส 29
พอรต, การต้ังคา 28
รหัสผาน, การต้ังคา 29

รหัสผาน, การเปลี่ยน 29
โปรโตคอลท่ีไดรับการสนับสนุน 27

เคร่ืองพมิพ
แผงควบคุม 7

ง

งานพิมพ 49

จ

จํานวนหนาตอแผน 23

ฉ

ฉลาก
ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43

ซ

ซองจดหมาย
การวางแนวสําหรับปอน 39
ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43

ซอฟตแวร
HP Printer Utility 21
Macintosh 20
การต้ังคา 12
การยกเลิกการติดต้ังสําหรับ Windows 14
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในซอฟตแวร

125
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 10, 20
เว็บเซริฟเวอรในตัว 16, 21

ซอฟตแวร HP-UX 17
ซอฟตแวร Linux 17
ซอฟตแวร Solaris 17
ซอฟตแวร UNIX 17

ด

ไดรเวอร
Macintosh, การแกปญหา 102
Windows, การเปด 51
การต้ังคา 12, 13, 20
การต้ังคา Macintosh 22
การต้ังคาแบบดวน (Windows) 51
คาลวงหนา (Macintosh) 22
ชนิดกระดาษ 36
ท่ีสนับสนุน 11
มีให 3
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ไดรเวอร Linux 105
ไดรเวอร PCL 11

ต

ตลับผงหมึก
การรับประกัน 124
การรีไซเคิล 134

ตลับหมึก
การจัดเก็บ 60
การรับประกัน 124
การรับรอง 60
การรีไซเคิล 134
การเปลี่ยน 62
ขอความการสัง่ซื้อ 84
ขอความใหเปลี่ยน 84
คุณลักษณะ 3
ชวงการเปลี่ยน 60
ทําความสะอาดบริเวณ 64
ท่ีไมใชของ HP 84
หมายเลขชิ้นสวน 109
อปุกรณของแทของ HP 60
ไมใชของ HP 60

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 24

ตลับหมึกพมิพ
กระดาษติดในบริเวณ 86
การจัดเก็บ 60
การรับรอง 60
การเกลี่ยผงหมึก 61
การเปลี่ยน 62
ขอความการสัง่ซื้อ 84
ขอความใหเปลี่ยน 84
คุณลักษณะ 3
ชวงการเปลี่ยน 60
ทําความสะอาดบริเวณ 64
ท่ีไมใชของ HP 84
สถานะ Macintosh 24
หมายเลขชิ้นสวน 109
อปุกรณของแทของ HP 60
ไมใชของ HP 60

ตัวเลือกในการพิมพข้ันสูง
Windows 54

ติด 91

ดูเพิม่เติมท่ี การแกปญหากระดาษติด

ถ

ถาด
การพิมพสองดาน 24
กาํหนดคา 42
ความจุ 37
ท่ีต้ัง 4

ถาด 1 24
กระดาษติด 88
ความจุ 37

ถาด 2
กระดาษติด 89
ความจุ 37

ถาด, กระดาษออก
ท่ีต้ัง 4

ถาด, ถาดกระดาษออก
ความจุ 37

ถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษ 39

ถาดกระดาษ 1
การใสกระดาษ 39

ถาดกระดาษ 2
การใสกระดาษ 40

ถาดกระดาษ, ออก
การเลือก 43

ถาดกระดาษออกดานบน
กระดาษติด 91
การพิมพออกท่ี 43
ความจุ 37
ท่ีต้ัง 4

ถาดกระดาษออกดานหลัง
การพิมพงานไปยัง 43
ถาด, ท่ีต้ัง 4

ถาดปอนกระดาษ
การใสวัสดุพมิพ 40

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 24

แถบ ขอมูล (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 57

ท

ทางผานกระดาษ
กระดาษติด 86

ทางผานกระดาษในแนวตรง
กระดาษติด 91

แท็บการต้ังคา (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 58
แท็บเครือขาย (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 58

น

นํ้าหนัก, ผลติภัณฑ 142
แนวต้ัง

การต้ังคา, Windows 52
แนวนอน

การต้ังคา, Windows 52

บ

บริการลูกคา
Linux 105

แบตเตอรี่ท่ีใหมา 134
แบบอกัษร

มีให 3
ไฟล EPS, การแกไขปญหา 103

ป

ประกาศ EMC ของเกาหลี 148
ประกาศ VCCI ของญ่ีปุน 148
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 149
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

149
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอรของ
ประเทศฟนแลนด 149

ปรับขนาดเอกสาร
Macintosh 22
Windows 52

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 94
ปรับสเกลเอกสาร

Macintosh 22
เปด/ปด

การแกไขปญหา 74
สวิตช, ท่ีต้ัง 4

โปรโตคอล, เครือขาย 27
โปสการด

ถาดรับกระดาษออก, การเลอืก 43

ผ

ผงหมึก
กระจายเปนเสนขอบ 97
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การเกลี่ย 61
จุดดาง 65, 94
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 96
รอยเปอน 95
เหลอืนอย 94

ผลติภัณฑปลอดสารปรอท 134
แผงควบคุม 7

การต้ังคา 12
คําอธิบาย 7
ท่ีต้ัง 4
รูปแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ 77
หนาการทําความสะอาด, การพิมพ 65

แผงเสียบหนวยความจํา
ความปลอดภัย 59

แผนการควบคุมไมใหทําลายสิง่แวดลอม 131
แผนใส

ถาดรับกระดาษออก 43

พ

พลังงาน
การสิ้นเปลอืง 143

พอรต
การแกไขปญหาของ Macintosh 103
ท่ีสนับสนุน 3, 5
สนับสนุน 3

พอรต USB
การแกไขปญหา 98
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