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1 ขอมลูเบือ้งตนของเครือ่งพมิพ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● ภาพรวมผลิตภัณฑ
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การเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ

รุน HP LaserJet P2050 Series

เครือ่งพมิพ HP LaserJet P2055

CE456A

เครือ่งพมิพ HP LaserJet P2055d

CE457A

เครื่องพมิพ HP LaserJet
P2055dn

CE459A

เครือ่งพมิพ HP LaserJet P2055x

CE460A

● พิมพไดสูงสุด 35 หนาตอนาที
(ppm) บนกระดาษขนาด Letter
และ 33 ppm บนกระดาษขนาด
A4

● มีหนวยความจํา random
access memory (RAM)
64 เมกะไบต (MB) และขยายได
ถึง 320 MB

● ตลับหมึกพมิพ HP ใชพิมพงาน
ไดสูงสุดถงึ 2,300 หนา

● ถาด 1 บรรจุกระดาษได 50 แผน

● ถาด 2 บรรจุกระดาษได 250
แผน

● ถาดรับกระดาษออกแบบควํ่าหนา
ลง 125 แผน

● ทางผานกระดาษในแนวตรง

● จอแสดงผลบนแผงควบคุมแบบ 2
บรรทดั

● พอรต Hi-speed USB 2.0

● ชอง Dual Inline Memory
Module (DIMM) หนึง่ชอง

มีคุณสมบัติเหมือนเคร่ืองพิมพรุน
HP LaserJet P2055 แตเพิม่
คุณสมบัติตอไปนี:้

● การพมิพงานสองดาน (พมิพสอง
ดาน)

มีคณุสมบัติเหมือนเคร่ืองพิมพรุน
HP LaserJet P2055d แตเพิ่ม
คณุสมบัติตอไปนี:้

● เซิรฟเวอรพิมพในตัว
HP Jetdirect Standard
Gigabit Ethernet

● มีหนวยความจํา 128 MB RAM
และขยายไดถงึ 384 MB

มีคณุสมบัตเิหมือนเคร่ืองพิมพรุน
HP LaserJet P2055dn แตเพิ่ม
คณุสมบัตติอไปนี:้

● ถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน
(ถาด 3)
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ

คณุลกัษณะ คาํอธบิาย

ประสทิธภิาพการพมิพ ● โปรเซสเซอร 600 MHz

อนิเตอรเฟซผูใช ● จอแสดงผลแบบ 2 บรรทดั

● ซอฟตแวร HP ToolboxFX (เคร่ืองมือตรวจสอบสถานะและการแกไขปญหาทางเว็บ)

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows® และ Macintosh

● เว็บเซิรฟเวอรในตวัเพื่อเขาใชบริการฝายสนบัสนนุและสั่งซื้ออุปกรณเสริม (สําหรับรุนทีเ่ชือ่มตอกบัเครือขาย)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพ ● HP PCL 5 Universal Print Driver สําหรับ Windows (HP UPD PCL 5) (มีใหดาวนโหลดจากเว็บ)

● HP PCL 6

● HP postscript emulation Universal Print Driver สําหรับ Windows (HP UPD PS) (มีใหดาวนโหลด
จากเว็บ)

● ไดรเวอร XPS (XML Paper Specification) (มีใหดาวนโหลดจากเว็บ)

ความละเอยีด ● FastRes 1200 -- จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ 1200 จุดตอนิว้ (dpi) ซึ่งจะไดงานพมิพสําหรับธรุกจิที่
เปนขอความและภาพกราฟกคณุภาพสูงในเวลารวดเร็ว

● ProRes 1200 — จะพิมพงานโดยใชความละเอยีดแบบ 1200 dpi ซึ่งจะทําใหไดงานพิมพภาพลายเสนและภาพ
กราฟกคุณภาพดทีี่สุด

● 600 dpi—พิมพงานไดเร็วสูงสุด

แบบอกัษร ● แบบอักษรภายใน 45 แบบสําหรับ PCL และ 35 แบบสําหรับ HP UPD postscript emulation

● แบบอักษร 80 แบบซึ่งพมิพออกมาไดเหมือนกบัทีเ่ห็นในจอภาพในรูปแบบ TrueType พรอมดวยโซลูชนัเกีย่ว
กับซอฟตแวร

อปุกรณเสริม ● ถาดปอนกระดาษ 500 แผนของ HP

● เซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอก HP Jetdirect

การเชือ่มตอ ● การเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0

● การเชื่อมตอเครือขาย RJ.45 (เฉพาะรุนเครือขาย)

อปุกรณสิน้เปลอืง ● หนาสถานะอปุกรณสิ้นเปลืองมีขอมลูเกีย่วกบัระดับผงหมึก จํานวนหนา และจํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● เคร่ืองพมิพจะตรวจสอบตลับหมกึพมิพของแทของ HP เมื่อติดตัง้

● รวมกบัเว็บไซต HP Sure Supply Web เพื่อใหสั่งซื้อตลับหมึกสํารองใหมไดสะดวก
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คณุลกัษณะ คาํอธบิาย

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

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

● Novell NetWare

● Unix®

● Linux

● Citrix

การเขาใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่สามารถใชกบัโปรแกรมอานขอความบนหนาจอ

● ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพไดโดยใชมือเดยีว

● ฝาปดและฝาครอบสามารถเปดไดโดยใชมือเดียว

● สามารถใสกระดาษในถาด 1 ไดดวยมือเดียว
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ภาพรวมผลติภณัฑ

ภาพดานหนา

6

1

8

7

3

5

2

4

1 ถาด 1 (ดึงเพื่อเปด)

2 ถาดกระดาษออกดานบน

3 แผงควบคมุ

4 ปุมปลดฝาปดตลับหมึกพิมพ

5 สวิตชเปด/ปด

6 ถาดเสริม 3 (ใหมาพรอมกบัเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2055x)

7 ถาด 2

8 ฝาปดตลับหมึกพิมพ
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มมุมองดานหลงั

6

1 2

7
3

4

5

1 ฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษติดออก (ดึงดามจับสีเขยีวเพือ่เปด)

2 ทางผานกระดาษในแนวตรง (ดงึเพื่อเปด)

3 ฝาปด DIMM (เพื่อเขาสูชองใส DIMM)

4 พอรตเชื่อมตอ

5 ฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษติดออกสําหรับการพมิพสองดานทีด่านหลัง (รุนทีพ่ิมพสองดานไดเทานัน้)

6 การเชือ่มตอไฟฟา

7 สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

พอรตอนิเตอรเฟซ

1

2

1 การเชื่อมตอ Hi-speed USB 2.0 สําหรับเชื่อมตอกบัคอมพิวเตอรโดยตรง

2 การเชื่อมตอเครือขาย RJ.45 (เฉพาะรุนเครือขาย)

ตาํแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลติภณัฑ

ฉลากที่ระบุรุนและหมายเลขผลิตภัณฑอยูที่ดานนอกของถาดกระดาษออกดานหลัง (ทางผานกระดาษในแนวตรง)
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2 แผงควบคุม

● ลักษณะแผงควบคุม

● การใชเมนูของแผงควบคุม

● เมนู Reports (รายงาน)

● เมนู System setup (การตัง้คาระบบ)

● Service (บริการ)เมนู

● เมนู Network config. (การกําหนดคาเครือขาย)
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ลกัษณะแผงควบคุม
ใชแผงควบคมุเพ่ือดูขอมูลผลิตภัณฑและสถานะของงาน และกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

OK

1

7

6
5
4
3

2

8
หมายเลข ปุมหรอืไฟสญัญาณ ฟงกชนั

1 จอแสดงผลบนแผงควบคุม แสดงขอมูลสถานะ เมนู และขอความแสดงขอผดิพลาด

2 ลูกศรขึน้ เล่ือนไปยงัเมนยูอยถัดไปหรือคาถดัไปในรายการเลือกเมน ูยายเคอรเซอรไปขางหนาหนึง่
ตาํแหนง หรือเพิ่มคารายการทีเ่ปนตวัเลข

3 ปุม OK ● บันทกึคาทีเ่ลือกสําหรับรายการ

● ดาํเนนิการทีเ่กีย่วของกบัรายการทีม่ีการเนนบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ

● ลบสถานะทีผ่ดิพลาด หากลบสถานะเหลานัน้ได

4 ลูกศรลง เล่ือนไปยงัรายการถดัไปในรายการ หรือลดคาของรายการที่เปนตัวเลข

5 ปุมยอนกลับ ยอนกลับหนึ่งระดับในแผนผังเมน ูหรือยอนกลับหนึง่ระดบัตามคาตัวเลข

6 ไฟสัญญาณ Ready (พรอม) ● สวาง: เคร่ืองพมิพกาํลังออนไลนและพรอมทีจ่ะรับขอมูลการพิมพ

● ดบั: เคร่ืองพมิพไมสามารถรับขอมูลเพราะอยูในสภาวะออฟไลน (หยุดชั่วคราว) หรือ
กาํลังมีขอผิดพลาด

● กะพริบ: เคร่ืองพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพ

7 ปุมยกเลิก ยกเลิกงานพมิพปจจุบัน

8 ไฟสัญญาณ Error (ขอผดิพลาด) ● ดบั: เคร่ืองพิมพทํางานโดยไมมีปญหา

● กะพริบ: ตองการใหทําอยางใดอยางหนึง่ โปรดดทูีจ่อแสดงผลบนแผงควบคมุ
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การใชเมนขูองแผงควบคมุ
ในการเขาใชเมนูของแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนดานลางนี้

การใชเมนู

1. กด OK

2. กดลูกศรลง  หรือลูกศรขึ้น  เพ่ือเล่ือนดูรายการ

3. กด OK เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการ

4. กดปุมยอนกลับ  เพ่ือกลับไปยงัระดบักอนหนาน้ี

เมนูตอไปน้ีเปนเมนูหลัก

เมนหูลัก Reports (รายงาน)

System setup (การตัง้คาระบบ)

Service (บรกิาร)

Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย)
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เมน ูReports (รายงาน)
ใชเมนู Reports (รายงาน) เพ่ือพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

รายการในเมนู คาํอธบิาย

Demo page (หนาตวัอยาง) พมิพหนากระดาษที่แสดงคุณภาพการพมิพ

Menu structure (โครงสรางเมน)ู พมิพแผนผังของรูปแบบเมนขูองแผงควบคุม คาทีใ่ชในเมนูแตละเมนูจะปรากฏขึน้

Config report (รายงานการกาํหนดคา) พมิพรายการการตั้งคาทัง้หมดของเคร่ือง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชื่อมตอกบัเครือขาย

Supplies status (สถานะอปุกรณสิน้เปลือง) พมิพสถานะของตลับหมึกพิมพ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี:้ 

● จํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิน้สวน

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

Network report (รายงานเครอืขาย) พมิพรายการการตัง้คาเครือขายทัง้หมดของเคร่ือง

Usage page (หนาแสดงการใช) พมิพหนาที่แสดงหนา PCL 5, หนา PCL 6, หนา PS, หนาทีก่ระดาษตดิหรือดึงกระดาษผดิใน
เคร่ืองพิมพ และรายงานจํานวนหนา

PCL font list (รายการแบบอกัษร PCL) พมิพรายการแบบอักษร PCL 5 ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ไวแลว

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

PCL 6 font list (รายการแบบอกัษร PCL 6) พมิพรายการแบบอักษร PCL 6 ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ไวแลว

Service page (หนาบรกิาร) พมิพรายงานบริการ
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เมน ูSystem setup (การตัง้คาระบบ)
ใชเมนูน้ีเพ่ือกําหนดการตัง้คาท่ัวไปของเคร่ืองพิมพ เมนู System setup (การตัง้คาระบบ) มีหลายเมนูยอย ตารางตอไปน้ี
จะมีคําอธิบายเมนูยอยเหลาน้ี

รายการในเมนู รายการในเมนยูอย รายการในเมนยูอย คาํอธบิาย

Language (ภาษา)   เลือกภาษาสําหรับขอความทีป่รากฏบนหนาจอของ
แผงควบคมุและรายงานเคร่ืองพิมพ

Quiet mode (โหมดเงยีบ)  On (เปด)

Off (ปด)

เปดหรือปดโหมดเงียบ เมื่อเปดโหมดเงียบ เคร่ืองพมิพ
จะพมิพงานชาลง

คาเร่ิมตนคอื Off (ปด)

Paper setup (การตัง้คา
กระดาษ)

Def. paper size (ขนาด
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

รายการขนาดกระดาษที่มอียูจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรืองาน
พิมพอื่นใดทีไ่มไดระบุขนาด

 Def. paper type (ประเภท
กระดาษทีเ่ปนคาเริม่ตน)

รายการชนดิกระดาษทีม่ีอยูจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกประเภทวัสดุพมิพสําหรับการพิมพรายงานภายใน
หรืองานพมิพอื่นใดทีไ่มไดระบุประเภท

 Tray n (ถาด n)

หมายเหต:ุ n = 1, 2 หรือ 3

Paper type (ประเภทกระดาษ)

Paper size (ขนาดกระดาษ)

เลือกขนาดและชนดิเร่ิมตนของถาดจากรายการขนาด
และชนิดที่มีอยู

 Paper out action (ดาํเนนิ
การกระดาษหมด)

Wait forever (รอตลอดไป)

Override (แทนที)่

Cancel (ยกเลิก)

เลือกวิธกีารทํางานของเคร่ืองพมิพเมื่องานพมิพนั้น
ตองการใชขนาดหรือประเภทกระดาษทีไ่มมีอยูหรือ
เมื่อไมมีกระดาษในถาดทีร่ะบุ

เลือก Wait forever (รอตลอดไป) เพื่อให
เคร่ืองพิมพรอจนกวาคณุจะใสกระดาษทีถ่กูตอง และ
กด OK คานีเ้ปนคาเร่ิมตน

เลือก Override (แทนที)่ เพือ่พิมพบนกระดาษที่มี
ขนาดหรือชนดิตางออกไปหลังจากพนระยะเวลาทีร่ะบุ

เลือก Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพโดย
อัตโนมัติหลังจากพนระยะเวลาทีร่ะบุ

หากคุณเลือก Override (แทนที่) หรือ Cancel
(ยกเลิก) แผงควบคุมจะแสดงขอความใหคณุระบุ
จํานวนวินาทีทีต่องการใหเคร่ืองรอ กดลูกศรขึ้น 
เพื่อเพิม่เวลา สูงสุด 3600 วินาท ีกดลูกศรลง  เพ่ือ
ลดเวลา

Print quality (คณุภาพการ
พมิพ)

Cartridge low (หมกึเหลอืนอย) (1-20) เกณฑเปอรเซ็นตทีใ่ชกําหนดวาเมื่อใดเคร่ืองพิมพจะ
เร่ิมรายงานวาหมึกพิมพในตลับเหลือนอย

Print density (ความเขมในการ
พมิพ)

(1–5)  เลือกปริมาณผงหมึกทีจ่ะใชเพื่อเพิ่มความเขมใหขอบ
และเสน

คาเร่ิมตนคอื 3

Courier font (แบบอกัษร
Courier)

Regular (ปกต)ิ

Dark (เขม)

 เลือกเวอรชันของแบบอักษร Courier

คาเร่ิมตนคอื Regular (ปกต)ิ

Display contrast (ความเขม
จอแสดงผล)

Medium (ปานกลาง)

Darker (เขมขึน้)

Darkest (เขมสงูสดุ)

Lightest (จางทีส่ดุ)

Lighter (จางลง)

 ปรับความเขมของจอ LCD

THWW เมนู System setup (การตั้งคาระบบ) 13



Service (บรกิาร)เมนู
ใชเมนูน้ีเพ่ือเรียกคืนคาเร่ิมตน ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ และใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคณุภาพงานพิมพ

รายการในเมนู คาํอธบิาย

Cleaning mode (โหมดการทาํความสะอาด) ใชตัวเลือกนีเ้พือ่ทําความสะอาดเคร่ืองพมิพหากคุณพบรอยผงหมึก หรือรอยเปอนใดๆ ในงานพิมพ
กระบวนการทาํความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกนิออกจากทางเดนิของกระดาษ

เมื่อคณุเลือกตวัเลือกนี ้เคร่ืองพมิพจะแสดงขอความใหคุณใสกระดาษธรรมดาในถาด 1 แลวกด OK
เพือ่เร่ิมกระบวนการทาํความสะอาด รอจนกวากระบวนการนีเ้สร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่ิมพแลวทิง้ไป

USB speed (ความเรว็ USB) ตัง้ความเร็ว USB เปน High (สูง) หรือ Full (เต็ม) เมื่อตองการใหเคร่ืองพมิพทํางานดวยความเร็ว
สูงโดยปกต ิเคร่ืองพมิพนัน้ตองเปดใชความเร็วสูงไว และตองเชือ่มตอกบัตัวควบคมุโฮสต EHCI ซึ่ง
ทาํงานดวยความเร็วสูงดวย รายการเมนนูี้ไมมีผลตอความเร็วการทํางานของเคร่ืองพิมพในขณะนี้

คาเร่ิมตนคอื High (สูง)

Less paper curl (ลดการมวนงอของ
กระดาษ)

หากงานพมิพมักจะมวนงอเสมอๆ ใหใชตวัเลือกนีเ้พือ่ตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนโหมดทีล่ดการมวนงอ

คาเร่ิมตนคอื Off (ปด)

Archive print (พมิพเกบ็ถาวร) หากคณุกําลังพิมพหนาทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกนีเ้พือ่ตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนโหมดทีล่ด
รอยเปอนและฝุนละอองของผงหมึก

คาเร่ิมตนคอื Off (ปด)

Restore defaults (เรยีกคนืคาเริ่มตน) รีเซ็ตคาทีก่ําหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน
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เมน ูNetwork config. (การกาํหนดคาเครอืขาย)
ใชเมนูน้ีเพ่ือสรางการตั้งคาสําหรับการกําหนดคาเครือขาย

รายการเมนู คาํอธบิาย

CFG TCP/IP (กาํหนดคา
TCP/IP)

เขาใชเมน ูTCP/IP และตั้งคาพารามิเตอรโปรโตคอล TCP/IP

● BOOTP=YES* (BOOTP=ใช*) ใชการกําหนดคา IPv4 โดยเซิรฟเวอร BOOTP

● DHCP=YES* (DHCP=ใช*) ใชการกาํหนดคา IPv4 โดยเซิรฟเวอร DHCP

หาก DHCP=YES* (DHCP=ใช*) และเซิรฟเวอรการพมิพมี DHCP lease คุณสามารถกําหนดคา DHCP ตอไป
นีไ้ด:

● RELEASE (รีลีส): เลือกวาจะรีลีส (YES) (ใช) หรือบันทกึ (NO) (ไม) Lease ปจจุบัน

● RENEW (ตออายุ): เลือกวาจะตออาย ุ(YES (ใช) หรือ NO (ไม)) Lease

AUTO IP=YES* (IP อัตโนมัติ=ใช*) กําหนดแอดเดรส Link-Local IPv4 ในรูปแบบ 169.254.x.x

หากคณุระบุ BOOTP=NO* (BOOTP=ไม*), DHCP=NO* (DHCP=ไม*) และ AUTO IP=NO* (IP
อัตโนมัต=ิไม*) คณุสามารถตั้งคาพารามเิตอร TCP/IPv4 ตอไปนี้ดวยตนเองจากแผงควบคมุ:

● แตละไบตของแอดเดรส IPv4 (IP)

● ซับเนต็มาสก (SM)

● เซิรฟเวอร Syslog (LG)

● เกตเวยเร่ิมตน (GW)

● ชวงหมดเวลาวาง (คาเร่ิมตนคือ 270 วินาท ีคา 0 จะเลิกใชการหมดเวลา)

CFG DNS 1 (กําหนดคา DNS 1): แอดเดรส IPv4 ของเซิรฟเวอร DNS หลัก (คร้ังละหนึง่ไบต)

CFG DNS 2 (กําหนดคา DNS 2): แอดเดรส IPv4 ของเซิรฟเวอร DNS รอง (คร้ังละหนึง่ไบต)

IPV6 = YES* (IPV6 = ใช*): ใช IPv6 เลือก NO (ไม) เพื่อเลิกใช IPv6

POLICY=RTR_AV/RTR_UN/ALWAYS (นโยบาย=RTR_AV/RTR_UN/เสมอ): ตัง้คานโยบายการกําหนด
แอดเดรส IPv6 คาใดคาหนึง่ตอไปนี:้

● RTR_AV: (คาเร่ิมตน) วิธกีารกําหนดคาอัตโนมัติ Stateful จะไดรับการกําหนดโดยเราเตอร เราเตอรจะระบุ
วาเซิรฟเวอรการพมิพจะรับแอดเดรส ขอมูลการกําหนดคา หรือทัง้สองอยางจากเซิรฟเวอร DHCPv6

● RTR_UN: พยายามรับการกําหนดคา Stateful จากเซิรฟเวอร DHCPv6 (เมื่อไมมีเราเตอร)

● ALWAYS (เสมอ): พยายามรับการกําหนดคา Stateful จากเซิรฟเวอร DHCPv6 เสมอ (เมื่อมีหรือไมมีเรา
เตอร)

MANUAL= KEEP/DISABLE (ดวยตนเอง= เกบ็/ปดการใชงาน): ตัง้คาการใชแอดเดรส IPv6 ที่กาํหนดคาเองที่
ตรวจพบในเซิรฟเวอรการพิมพ

● KEEP (เก็บ) (คาเร่ิมตน): เกบ็แอดเดรสในสถานะทีใ่ชงาน

● DISABLE (ปดการใชงาน): เกบ็แอดเดรสแตอยูในสถานะไมใชงาน

พมิพหนาการกําหนดคา HP Jetdirect เพือ่ตรวจสอบการตัง้คาของคุณ (เซิรฟเวอรการพมิพสามารถแทนที่
พารามิเตอรทีเ่ลือกดวยคาที่ชวยใหแนใจวาการทาํงานถกูตอง)

WEB (เวบ็) เว็บเซิรฟเวอรในตวัยอมรับการสื่อสารโดยใช HTTPS (Secure HTTP) เทานัน้ หรือทัง้ HTTP และ HTTPS

● HTTPS: ยอมรับเฉพาะ HTTPS (เซิรฟเวอรการพมิพจะปรากฏเปนไซตทีม่ีการรักษาความปลอดภัย)

● HTTP/HTTPS: ยอมรับ HTTP หรือ HTTPS
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รายการเมนู คาํอธบิาย

SECURITY (การรกัษาความ
ปลอดภยั)

รีเซ็ตการตัง้คาการรักษาความปลอดภัยปจจุบันเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

● KEEP (เก็บ) (คาเร่ิมตน): เกบ็การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยปจจุบันไว

● RESET (รีเซ็ต): รีเซ็ตการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

FIREWALL (ไฟรวอลล) เลิกใชไฟรวอลล

● KEEP (เกบ็) (คาเร่ิมตน): เกบ็ไฟรวอลลไวตามท่ีกาํหนดคา

● DISABLE (ปดการใชงาน): เลิกใชไฟรวอลล

PRINT (พมิพ) พมิพหนาการกําหนดคาของรายการทีเ่ลือก

SECURITY (การรักษาความปลอดภัย): พิมพการตัง้คาการรักษาความปลอดภัยปจจุบัน

CFG LINK (กาํหนดคาลงิค) กําหนดคาลิงคเครือขายของเซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect ดวยตนเอง

ตัง้คาความเร็วลิงค และโหมดการสื่อสาร คาเหลานี้ตองตรงกับเครือขาย การตัง้คาทีม่ีอยูจะขึน้อยูกบัรุนของเซิรฟเวอร
การพมิพ

ขอควรระวงั: การเปล่ียนการตั้งคาลิงคอาจทําใหไมสามารถสื่อสารทางเครือขายกับเซิรฟเวอรการพมิพได

● AUTO (อัตโนมัต)ิ (คาเร่ิมตน): ใช Auto-negotiation เพือ่ตั้งคาความเร็วลิงคสูงสุด และโหมดการสื่อสารที่
ใชได หาก Auto-negotiation ลมเหลว 100TX HALF หรือ 10TX HALF จะตั้งคาตามความเร็วลิงคทีต่รวจ
พบของพอรตฮบัหรือสวิตช (ไมสนับสนนุการเลือก 1000T half-duplex)

● 10T HALF: 10 Mbps, half-duplex operation

● 10T FULL: 10 Mbps, Full-duplex operation

● 100TX HALF: 100 Mbps, half-duplex operation

● 100TX FULL: 100 Mbps, full-duplex operation

● 100TX AUTO: จํากดั Auto-negotiation ไวทีค่วามเร็วลิงคสูงสุด 100 Mbps

● 1000TX FULL: 1000 Mbps, full-duplex operation
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● HP Universal Print Driver (UPD)

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● การเปล่ียนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● ประเภทการตดิตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ยทูิลิตเีครือขายที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิารอ่ืน
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ระบบปฏบิตัิการทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

● Windows XP (32-bit และ 64-bit)

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

● Windows 2000 (เฉพาะไดรเวอร)

● Windows Vista (32-bit และ 64-bit)
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นับสนนุสาํหรบั Windows
● HP PCL 5 Universal Print Driver (HP UPD PCL 5) (มีใหดาวนโหลดจากเว็บ)

● HP PCL 6 (ในซีดีของเคร่ืองพิมพ)

● HP postscript emulation Universal Print Driver (HP UPD PS) (มีใหดาวนโหลดจากเว็บ)

● ไดรเวอร XPS (XML Paper Specification) (มีใหดาวนโหลดจากเว็บ)

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซ่ึงใหคําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธิบายเก่ียว
กับปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ UPD โปรดดูที่ www.hp.com/go/upd
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HP Universal Print Driver (UPD)
HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows เปนไดรเวอรเดียวที่ทําใหคณุสามารถเขาใชเคร่ืองพิมพ
HP LaserJet ทุกรุนไดอยางรวดเร็วจากทุกที่โดยไมตองดาวนโหลดไดรเวอรอ่ืนอีก ไดรเวอรน้ีสรางขึ้นจากเทคโนโลยี
ไดรเวอรการพิมพท่ีไดรับการยอมรับของ HP และไดรับการทดสอบอยางถ่ีถวนและใชงานกับโปรแกรมซอฟตแวรมากมาย
ไดรเวอรน้ีเปนโซลูชันที่ทรงประสิทธิภาพที่ทํางานไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา

HP UPD ส่ือสารโดยตรงกับเคร่ืองพิมพ HP รวบรวมขอมูลการกําหนดคา จากน้ันปรับอินเตอรเฟซผูใชใหเหมาะสมในการ
แสดงคุณสมบัติเฉพาะที่มีใหใชงานของเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรจะเปดใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่มีอยูโดย
อัตโนมัติ เชน การพิมพสองหนาและการเยบ็กระดาษ คุณจึงไมจําเปนตองเปดใชงานคณุสมบัติเหลาน้ันเอง

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่www.hp.com/go/upd

โหมดการตดิตัง้ UPD

โหมดทัว่ไป ● ใชโหมดนีห้ากคุณติดตั้งไดรเวอรจากแผนซีดใีนคอมพวิเตอรเคร่ืองเดยีว

● เมื่อตดิตัง้ดวยโหมดนี ้UPD จะทํางานเหมือนไดรเวอรเคร่ืองพมิพทัว่ไป

● หากคณุใชโหมดนี ้คุณตองตดิตัง้ UPD แยกตางหากในคอมพวิเตอรแตละเคร่ือง

โหมดไดนามิก ● ใชโหมดนีห้ากคุณติดตั้งไดรเวอรในคอมพิวเตอรพกพก เพือ่ใหสามารถคนหาและสั่งพมิพงาน
ไปยังเคร่ืองพมิพ HP ไดจากทกุที่

● ใชโหมดนีห้ากคณุติดตั้ง UPD สําหรับผูใชกลุม

● ในการใชโหมดนี ้ใหดาวนโหลด UPD จากอินเตอรเน็ต โปรดดูที ่www.hp.com/go/upd
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ลาํดบัความสาํคญัของคาการพมิพ
การเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ี
คณุใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปล่ียนการตัง้คาท่ีน่ีจะแทนที่การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีเปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการ
เปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบัตเิครื่องพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คาท่ีเปล่ียนในกลองโตตอบ คณุสมบัตเิครือ่งพมิพ จะไมไปแทนที่คาท่ีกําหนดไวที่อ่ืนใน
ซอฟตแวรที่ใชพิมพ

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาท่ีจะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คา
น้ันจะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบตัเิครือ่งพิมพ

● การตัง้คาท่ีแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การตัง้คาท่ีเปล่ียนแปลงไวในแผงควบคมุเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปล่ียนแปลงในท่ีอ่ืนๆ
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

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

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

ขัน้ตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการนี้เปนก
ระบวนการทีใ่ชเปนสวนใหญ

1. Windows XP และ Windows
Server 2003 (ใชมมุมองเมน ูStart ที่
เปนคาเริ่มตน): คลิก Start (เร่ิม) แลว
คลิก Printers and Faxes
(เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรอื-

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

-หรอื-

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

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Printing Preferences (กําหนด
ลักษณะการพิมพ)

1. Windows XP และ Windows
Server 2003 (ใชมมุมองเมน ูStart ที่
เปนคาเริม่ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลว
คลิก Printers and Faxes
(เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรอื-

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

-หรอื-

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

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Properties (คณุสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้ง
คาอุปกรณ)
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ประเภทการตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบั Windows
คุณสามารถเลือกประเภทการติดตั้งซอฟตแวรไดดังตอไปน้ี

● การตดิตัง้พื้นฐาน (แนะนาํ) ติดตั้งชุดไดรเวอรและซอฟตแวรขั้นต่ําสุด ประเภทการติดตั้งน้ีแนะนําสําหรับใชในการตดิ
ตัง้เครือขาย

● การตดิตัง้แบบเตม็ ติดตั้งชุดไดรเวอรและซอฟตแวรทั้งหมด รวมทั้งเคร่ืองมือแสดงสถานะ การแจงเตือน และการแก
ปญหา ประเภทการติดตัง้น้ีแนะนําสําหรับใชในการติดตั้งแบบเชื่อมตอโดยตรง

● การตดิตัง้กําหนดเอง ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือเลือกไดรเวอรทีจ่ะติดตั้ง และเลือกวาจะติดตั้งแบบอักษรภายในหรือไม ประเภท
การตดิตั้งน้ีแนะนําสําหรับผูใชและผูดูแลระบบท่ีมีความชํานาญ
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การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิกตัวเลือกน้ีเพ่ือถอนการติดตั้งเคร่ืองพิมพ แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวรออก
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ยทูลิติทีีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
HP ToolboxFX

HP ToolboxFX คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้:

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ

● การตรวจสอบสถานะอุปกรณส้ินเปลืองและการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน

● การตัง้คาการแจงเตือน

● ตัง้คาการแจงเตือนทางอีเมลเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองพิมพและอุปกรณส้ินเปลือง

● ดแูละเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

● ดเูอกสารของเคร่ืองพิมพ

● เขาสูเคร่ืองมือการแกไขปญหาและการดูแลรักษา

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเชื่อมตอกับเครือขาย ในการใช
HP ToolboxFX ใหทําการตดิตั้งซอฟตแวรที่แนะนํา
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ยทูลิติเีครอืขายทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin คือเคร่ืองมือการจัดการผานเบราเซอรสําหรับเคร่ืองพิมพที่เชือ่มตอกับ HP Jetdirect ภายใน
อินทราเน็ตของคุณ และควรตดิตั้งไวในคอมพิวเตอรของผูดูแลเครือขายเทาน้ัน

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

เม่ือตดิตั้งไวในเซิรฟเวอรโฮสต ไคลเอนต Windows สามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดโดยใชเว็บเบราเซอรที่
ไดรับการสนับสนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer 4.x หรือ Netscape Navigator 4.x หรือรุนที่สูงกวา) โดย
ไปที่โฮสต HP Web Jetadmin

เวบ็เซริฟเวอรในตวั

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

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับอุปกรณในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ
หนาการกําหนดคา โปรดดทูี่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 70)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัตแิละฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดทูี่ เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 76
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอืน่

ระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแวร

UNIX ในการดาวนโหลด HP UNIX Modelscripts ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

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

2. พิมพชื่อของเคร่ืองพิมพในชองชือ่เคร่ืองพิมพ

3. ในรายการระบบปฏิบัตกิาร คลิก UNIX

4. ดาวนโหลดไฟลทีต่องการ

Linux ดขูอมูลไดที ่www.hp.com/go/linuxprinting
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4 การใชเครือ่งพมิพรวมกบั Macintosh

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Macintosh

● ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Macintosh
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิาร Macintosh
ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

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

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

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh
โปรแกรมตดิตั้ง HP จะมีไฟล PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ
HP Printer Utility สําหรับใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอร Macintosh

PPD ที่มีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript จะชวยใหคุณสามารถเขาใชงานคุณสมบัติตางๆ ของอุปกรณได
ใชเคร่ืองพิมพ PostScript ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอร

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏบิตักิาร Macintosh
ในการลบซอฟตแวรออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร Macintosh ใหลากไฟล PPD ไปไวในถังขยะ

ลาํดบัความสาํคญัสาํหรบัการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Macintosh
การเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดท่ีคุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําส่ังที่คลายกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานอยูเพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีถูกเปล่ียนแปลงที่น่ีอาจลบลางการตัง้คาท่ี
เปล่ียนแปลงที่อ่ืน

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีเปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการ
เปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาท่ีจะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คา
น้ันจะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบตัเิครือ่งพิมพ

● การตัง้คาท่ีแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การตัง้คาท่ีเปล่ียนแปลงไวในแผงควบคมุเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา
การเปล่ียนแปลงในท่ีอ่ืนๆ
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การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Macintosh

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

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

2. การเปล่ียนแปลงคาทีค่ณุตองการในเมนู
ตางๆ

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

2. การเปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก
Save as (บันทกึเปน) และพมิพชื่อที่
ตองการตัง้เปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทกึไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้คณุตอง
เลือกตวัเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังท่ีคณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

Mac OS X V10.3 หรอื Mac OS X V10.4

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

2. คลิก Printer Setup (การตัง้คา
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกเมนู Installable Options (ตวั
เลือกทีต่ิดตั้งได)

Mac OS X V10.5

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

2. คลิก Options & Supplies (ตัวเลือก
และอุปกรณสิ้นเปลือง)

3. คลิกเมนู Driver (ไดรเวอร)

4. เลือกไดรเวอรจากรายการ และกําหนด
คาตวัเลือกที่ตดิตัง้

ยทูลิติทีีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh

เว็บเซริฟเวอรในตัว

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

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตวัจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับอุปกรณในชองแอดเดรส
ของเบราเซอร (หากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ
หนาการกําหนดคา โปรดดทูี่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 70)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัตแิละฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดทูี่ เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 76
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ใชคณุสมบตัติางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh
พมิพ

การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรับการพมิพใน Macintosh
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการต้ังคาการพิมพ

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

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสาํหรบัพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพที่คณุตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Standard (มาตรฐาน)

การปรับขนาดเอกสารหรือการพมิพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

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

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

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

4. หากคณุตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทานั้น ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทานั้น)

การพมิพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

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

2. เลือกไดรเวอร

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

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความท่ีคณุตองการพิมพบนใบปะหนา

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

ลายนํ้าคือขอความที่พิมพเปนพ้ืนหลังในแตละหนาของเอกสารเพ่ือเปนขอสังเกต เชน “ความลับ”

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

2. เปดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

3. ถัดจาก Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายนํ้าท่ีจะใช เลือก Watermark (ลายนํ้า) เพ่ือพิมพขอความก่ึง
โปรงแสง เลือก Overlay (โอเวอรเลย) เพ่ือพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

4. ถัดจาก Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

5. ถัดจาก Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลือก Custom (กําหนดเอง) แลวพิมพ
ขอความใหมลงในชอง

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาท่ีเหลือ

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

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

5. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพใหกับแตละหนา
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การพมิพทัง้สองดานของกระดาษ

ใชการพมิพงานสองดานอัตโนมัต ิ(รุนทีพ่มิพสองดานไดเทานั้น)

1. ตัง้คาเคร่ืองพิมพสําหรับความกวางที่ถูกตองของกระดาษท่ีคณุใช ที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ ใหยกฝาปดชองสําหรับดงึ
กระดาษติดออกสําหรับการพิมพสองดาน และคนหากานเลือกความกวางกระดาษสีฟา

● กระดาษขนาด Letter และ Legal: ดันกานเขาไป

● กระดาษขนาด A4: ดึงกานออกมา

2. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัว
จดหมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธีดงัตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาขึ้น และใหปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพกอน

● สําหรับถาดกระดาษถาดอ่ืนท้ังหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยควํ่าหนาลง และใหหัวกระดาษหันไปทางดาน
หนาของถาด

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

4. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

5. ถัดจาก Two-Sided (สองหนา) ใหเลือกวาตองการ Long-Edge Binding (เยบ็เลมตามแนวยาว) หรือ Short-
Edge Binding (เย็บเลมตามแนวส้ัน)

6. คลิก Print (พิมพ)

การพมิพงานสองดานดวยตนเอง

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษใหเพียงพอสําหรับงานพิมพ หากทานปอนกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษหัว
จดหมาย ใหปอนกระดาษโดยใชวิธีดงัตอไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาขึ้น และใหปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพกอน

● สําหรับถาดกระดาษถาดอ่ืนท้ังหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยควํ่าหนาลง และใหหัวกระดาษหันไปทางดาน
หนาของถาด

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

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

4. คลิกคําวา Print (พิมพ) ทําตามคําแนะนําในหนาตางปอปอัปที่ปรากฏขึน้บนหนาจอคอมพิวเตอร กอนที่จะวางปก
กระดาษในถาด 1 เพ่ือพิมพดานที่สอง

5. ไปที่เคร่ืองพิมพและหยิบกระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก
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6. ใสปกกระดาษท่ีพิมพแลวลงในถาด 1 โดยหงายหนาขึ้น และใหปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพกอน คุณตอง
พิมพดานที่สองจากถาด 1

7. หากมีขอความปรากฏข้ึน กดปุมบนแผงควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินการตอ

การใชเมน ูServices (การบริการ)
หากเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพ่ือรับขอมูลเคร่ืองพิมพและสถานะของอุปกรณ
ส้ินเปลือง

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

2. เปดเมนู Services (การบริการ)

3. ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั และดําเนินการบํารุงรักษา ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือก Device Maintenance (บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ)

b. เลือกการดําเนินการจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิก Launch (เขาใช)

4. ในการไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับเคร่ืองพิมพน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือก Services on the Web (บริการในเว็บ)

b. เลือก Internet Services (บริการอินเตอรเน็ต) แลวเลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิก Go! (ไป)
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5 การเชือ่มตอ

● การกําหนดคา USB

● การกําหนดคาเครือขาย
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การกําหนดคา USB
เคร่ืองพิมพมีพอรต Hi-Speed USB 2.0 สายเคเบิล USB สามารถยาวไดสูงสุด 2 เมตร (6 ฟุต)

เชือ่มตอสาย USB
เสียบสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพ เสียบปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร

1 พอรต Type B USB

2 ขัว้ตอ Type B USB
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การกําหนดคาเครอืขาย
คุณอาจตองกําหนดคาพารามิเตอรเครือขายบางคาบนเคร่ืองพิมพ คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอรเหลาน้ีไดจากแผง
ควบคุม เว็บเซิรฟเวอรในตัว หรือจากซอฟตแวร HP Web Jetadmin สําหรับเครือขายสวนใหญ

โปรโตคอลเครอืขายทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ

เคร่ืองพิมพสนับสนุนโปรโตคอลเครือขาย TCP/IP ซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง
บริการเครือขายโดยสวนใหญใชโปรโตคอลน้ี เคร่ืองพิมพน้ียังสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ตารางตอไปน้ีจะแสดงรายการ
บริการ/โปรโตคอลของเครือขายที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพ

ตาราง 5-1  การพมิพ

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

port9100 (โหมดตรง) พอรตการพิมพ TCP/IP เร่ิมตนในเซิรฟเวอรพมิพ HP Jetdirect ทีเ่ขา
ถงึโดยซอฟตแวร เชน HP Standard Port

Line printer daemon (LPD) LPD จะใหบริการ Line printer spooling สําหรับระบบ TCP/IP ใช
บริการ LPD ในเซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect

WS Print ใชบริการ Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print ที่
สนบัสนนุในเซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect

ตาราง 5-2  การคนหาเครือ่งพมิพบนเครอืขาย

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อ
ชวยคนหาและตัง้คาคอนฟกอุปกรณทีใ่ชบนระบบเครือขาย โดยทัว่ไปนาํ
มาใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพืน้ฐานของ Microsoft

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

โปรโตคอลการเรียกคืนอุปกรณ (Device Discovery Protocol) ใชเพื่อ
ชวยคนหาและตัง้คาคอนฟกอุปกรณทีใ่ชบนระบบเครือขาย โดยทัว่ไปนาํ
มาใชโดยโปรแกรมซอฟตแวรบนพืน้ฐาน Apple Macintosh

WS Discovery ชวยใหใชโปรโตคอล Microsoft WS discovery ในเซิรฟเวอรพมิพได

LLMNR (TCP/IP v6) ระบวุาจะตอบกลับคาํขอ Link local multicast name resolution
(LLMNR) บน IPv6 หรือไม

NetBIOS over TCP/IP ใหการสือ่สารระหวางแอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอรเคร่ืองตางๆ ภายใน
Local area network เนือ่งจากโปรแกรมมิงอินเตอรเฟซจะรันผาน
TCP/IP (NBT) คอมพวิเตอรแตละเคร่ืองในเครือขายจะมีทัง้ชือ่
NetBIOS และ IP แอดเดรสที่เกีย่วของกบัชื่อโฮสต (แมวาชือ่ทัง้สองอาจ
ไมเหมือนกนั)

DNS Client ชือ่โดเมน DNS ทีเ่ซิรฟเวอรพมิพ HP Jetdirect อยู (ตัวอยางเชน
support.hp.com)

ตาราง 5-3  การสงขอความและการจดัการ

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

HTTP (โปรโตคอลการถายโอนขอความหลายมิติ) ชวยใหเว็บเบราเซอรสามารถสื่อสารกบัเว็บเซิรฟเวอรในตัว

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชสามารถจัดการเคร่ืองพมิพทางเว็บเบราเซอร
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ตาราง 5-3  การสงขอความและการจดัการ (ตอ)

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

SNMP (โปรโตคอลการจัดการเครือขายแบบธรรมดา) ใชโดยโปรแกรมเครือขายสําหรับการจัดการเคร่ืองพิมพ สนับสนนุออบ
เจกต SNMP V3 และ MIB-II (Management Information Base)
มาตรฐาน

Web Jetadmin (WJA) แอปพลิเคชันการจัดการที่ใชการเขาถงึคณุสมบตัขิอง HP Jetdirect และ
เคร่ืองพิมพโดยมีการควบคมุ

EPC HP Easy Printer Care Software 2.0 (EPC 2.0) จะใหฟงกชันแบบ
HP Web Jetadmin สําหรับธรุกจิขนาดเล็กที่มีเคร่ืองพมิพ
HP LaserJet สูงสุด 15 เคร่ือง EPC 2.0 ใหคณุดแูลเคร่ืองพมิพเลเซอร
และการปองกนัการลงทนุในระบบการพมิพของคณุ รวมถงึการสั่งซื้อ
อุปกรณสิ้นเปลืองไดงายๆ

ตาราง 5-4  การกาํหนด IP แอดเดรส

ชือ่บริการ คาํอธบิาย

DHCP (โปรโตคอลคอนฟกเกอเรชนัแมขายแบบไดนามิก) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร DHCP จะระบุ
IP แอดเดรสใหกบัเคร่ืองพิมพ โดยปกตแิลว ผูใชไมจําเปนตองดําเนนิการ
เพื่อใหเคร่ืองพิมพรับคา IP แอดเดรสจากเซิรฟเวอร DHCP

BOOTP (bootstrap protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิเซิรฟเวอร BOOTP จะระบุ
IP แอดเดรสใหกบัเคร่ืองพิมพ ผูดแูลระบบตองระบุแอดเดรสฮารดแวร
MAC ของเคร่ืองพิมพในเซิรฟเวอร BOOTP เพือ่ใหเคร่ืองพมิพรับคา IP
แอดเดรสจากเซิรฟเวอรนั้น

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัต ิหากไมมีทัง้เซิรฟเวอร
DHCP หรือเซิรฟเวอร BOOTP บริการนีจ้ะอนญุาตใหเคร่ืองพมิพสราง
IP แอดเดรสเฉพาะขึน้มา

Manual IP กาํหนดคา IP แอดเดรสดวยตนเองในเซิรฟเวอรพมิพโดยใชแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพ หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว

Telnet ตัง้คาพารามิเตอรการกําหนดคาโดยใช IP แอดเดรสเร่ิมตนเพื่อสรางการ
เชื่อมตอ Telnet จากระบบของคณุไปยงัเซริฟเวอรพมิพ HP Jetdirect
เมื่อกําหนดคาแลว เซิรฟเวอรพมิพจะบนัทกึการกําหนดคาเมื่อปดเคร่ือง
และเปดเคร่ืองใหม

RARP คณุสามารถกําหนดคาเซิรฟเวอรพมิพใหใช RARP ในระบบ UNIX และ
Linux ได ใช RARP เพื่อตอบคําขอ RARP ของเซิรฟเวอรพมิพ และ
ระบุ IP แอดเดรสใหเซิรฟเวอรพมิพ วิธ ีRARP ชวยใหคณุกําหนดคา IP
แอดเดรสไดเทานัน้

ARP/PING คณุสามารถกําหนดคา IP แอดเดรสใหเซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect ได
โดยใชคําสั่ง arp จากระบบที่สนบัสนนุ เวิรคสเตชั่นที่กาํหนดคาตองอยูใน
สวนของเครือขายเดยีวกบัเซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect

ตดิตัง้เครือ่งพมิพบนเครอืขาย

ในคาคอนฟเกอเรชนัน้ี เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยตรง และสามารถกําหนดคาใหคอมพิวเตอรทั้งหมดบนเครือขาย
สามารถพิมพที่เคร่ืองพิมพไดโดยตรง
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หมายเหต:ุ โหมดน้ีคอืคาคอนฟเกอเรชันเครือขายที่แนะนําสําหรับเคร่ืองพิมพ

1. กอนเปดเคร่ืองพิมพ ใหเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายโดยตรงโดยการตอสายเครือขายกับพอรตเครือขายของ
เคร่ืองพิมพ

2. เปดเคร่ืองพิมพ รอ 2 นาที และใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคา

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวา IP แอดเดรสปรากฏในหนาการกําหนดคากอนดําเนินการขัน้ตอนถัดไป หากไมมี
IP แอดเดรส ใหพิมพหนาการกําหนดคาอีกคร้ัง

3. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรยงัไมเร่ิมตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล
setup.exe บนแผนซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

4. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตั้ง

หมายเหต:ุ เม่ือโปรแกรมตดิตั้งพรอมตใหปอนแอดเดรสเครือขาย ใหปอน IP แอดเดรสในหนาการกําหนดคาท่ีคุณ
พิมพกอนเร่ิมตนโปรแกรมตดิตั้ง หรือคนหาเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

5. รอจนกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

กาํหนดคาเครือ่งพมิพเครอืขาย

ดหูรอืเปลีย่นการตั้งคาเครอืขาย

คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP ได

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตวัเลขเทาน้ัน ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. พิมพ IP แอดเดรสลงในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรเพ่ือเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตามตองการ

ตัง้หรือเปลีย่นรหสัผานเครอืขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตั้งรหัสผานเครือขายหรือเปล่ียนรหัสผานที่มีอยู

1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวและคลิกแถบ Networking (เครือขาย)

2. ในบานหนาตางดานซาย คลิก Authorization (การตรวจสอบสิทธิ์)

หมายเหต:ุ ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคณุพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม Apply
(ใช)

3. พิมพรหัสผานใหมในชอง Password (รหสัผาน) และในชอง Confirm Password (ยนืยนัรหัสผาน)

4. ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพ่ือบันทึกรหัสผาน

ทีอ่ยู IP
สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP หรือ AutoIP
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การตัง้คาคอนฟกอตัโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กด OK

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก BOOTP หรือ DHCP และกด OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Yes (ใช) และกด OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

5. ใชปุม Back (ยอนกลับ) หรือ Cancel (ยกเลิก) เพ่ือออกจากเมนู Network config. (การกาํหนดคาเครือขาย)

หมายเหต:ุ โหมด IP อัตโนมัติบางโหมด (เชน BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) สามารถเปล่ียนคาไดโดยใชเว็บ
เซิรฟเวอรในตัวหรือ HP ToolboxFX เทาน้ัน หากไมใชงาน AutoIP จะเปนการใช IP เร่ิมตนของ HP (192.0.0.192)
โดยอัตโนมัติ

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

1. บนแผงควบคมุ กด OK

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก CFG TCP/IP (กาํหนดคา TCP/IP) และกด OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก BOOTP ตรวจสอบใหแนใจวาคาคือ No (ไม) และกด OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก DHCP ตรวจสอบใหแนใจวาคาคือ No (ไม) และกด OK

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก IP BYTE 1 (IP ไบต 1) และกด OK

7. ใชปุมลูกศรเพ่ือเปล่ียนคาของ IP BYTE 1 (IP ไบต 1) และกด OK

8. ทําซํ้าขั้นตอนที่ 6 และ 7 สําหรับ IP BYTE 2 (IP ไบต 2), IP BYTE 3 (IP ไบต 3) และ IP BYTE 4 (IP ไบต 4)
และทําซํ้าขัน้ตอนที่ 6 และ 7 สําหรับซับเน็ตมาสก (SM BYTE 1 (SM ไบต 1), SM BYTE 2 (SM ไบต 2), SM
BYTE 3 (SM ไบต 3), SM BYTE 4 (SM ไบต 4)) และเกตเวยเร่ิมตน (GW BYTE 1 (GW ไบต 1), GW
BYTE 2 (GW ไบต 2), GW BYTE 3 (GW ไบต 3), GW BYTE 4 (GW ไบต 4))

9. ใชปุม Back (ยอนกลับ) หรือ Cancel (ยกเลิก) เพ่ือออกจากเมนู Network config. (การกาํหนดคาเครือขาย)

การตัง้คา IPv4 และ IPv6

โปรโตคอล IPv4 และ IPv6 สามารถกําหนดคาดวยตนเองได โปรโตคอล IPv4 สามารถต้ังคาไดจาก HP ToolboxFX
หรือจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ โปรโตคอล IPv6 สามารถตัง้คาไดจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ หรือเว็บเซิรฟเวอร
ในตัว

การตัง้คาความเร็วลิงค

หมายเหต:ุ การเปล่ียนการต้ังคาความเร็วลิงคที่ไมถูกตองอาจทําใหเคร่ืองพิมพไมสามารถติดตอส่ือสารกับอุปกรณเครือขา
ยอ่ืนๆ ได สําหรับเกือบทุกสถานการณ ควรตั้งเคร่ืองพิมพใหอยูในโหมดอัตโนมัติ การเปล่ียนแปลงสามารถทําใหเคร่ืองพิมพ
ทํางานอีกรอบได ควรทําการเปล่ียนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพวางอยูเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กด OK

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก Network config. (การกาํหนดคาเครอืขาย) และกด OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก CFG LINK (กําหนดคาลิงค) และกด OK
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก LINK (ลิงค) และกด OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหน่ึงในการตัง้คาตอไปน้ี

● AUTO (อัตโนมัต)ิ

● 10T HALF

● 10T FULL

● 100TX HALF

● 100TX FULL

● 100TX AUTO

● 1000TX FULL

หมายเหต:ุ การตั้งคาตองตรงกับอุปกรณบนระบบเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอ (ฮับของเครือขาย สวิตช เกตเวย
รูตเตอรหรือคอมพิวเตอร)
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6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพิุมพ

● ขนาดกระดาษและวัสดพิุมพที่สนับสนุน

● กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง

● ชนิดกระดาษและวัสดพุิมพท่ีสนับสนุน

● ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● การใสกระดาษลงในถาด

● กําหนดคาถาดกระดาษ

● การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก
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การทําความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิด ตรงตามขอกําหนดท่ีปรากฏในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไม
ตรงตามขอกําหนดอาจทําใหเกิดปญหาตอไปน้ี:

● งานพิมพมีคุณภาพต่ํา

● กระดาษติดมากขึน้

● ผลิตภัณฑสึกหรอเร็วกวากําหนด ทําใหตองมีการซอมบํารุง

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพ่ือใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ
ใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนํา
ใหใชกระดาษหรือวัสดพิุมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคณุภาพได

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

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard
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ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพทีส่นบัสนนุ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษหลายขนาด และยงัปรับใชกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษทีถู่กตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพกอนที่จะส่ังพิมพงาน

ตาราง 6-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพทีส่นบัสนนุ

ขนาดและมติิ ถาด 1 ถาด 2 ถาดปอนกระดาษเสริม 3
500 แผน

อปุกรณพมิพสองดาน (รุน
ทีพ่มิพสองดานไดเทานัน้)

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.

   

8.5 x 13

216 x 330 มม.

ซองจดหมาย Commercial #10

105 x 241 มม.
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ตาราง 6-1  ขนาดกระดาษและวสัดพุมิพทีส่นบัสนนุ (ตอ)

ขนาดและมติิ ถาด 1 ถาด 2 ถาดปอนกระดาษเสริม 3
500 แผน

อปุกรณพมิพสองดาน (รุน
ทีพ่มิพสองดานไดเทานัน้)

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 นิว้ ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)
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กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษในขนาดท่ีกําหนดเองหลายขนาด ขนาดท่ีกําหนดเองที่ไดรับการสนับสนุน คือ ขนาดที่อยู
ภายในขอกําหนดเก่ียวกับขนาดกระดาษที่เล็กที่สุดและใหญที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ แตไมไดอยูในตารางขนาดกระดาษที่ได
รับการสนับสนุน เม่ือใชขนาดที่กําหนดเองที่ไดรับการสนับสนุน ใหระบุขนาดที่กําหนดเองในไดรเวอรพิมพ และปอน
กระดาษลงในถาดที่สนับสนุนกระดาษในขนาดท่ีกําหนดเอง
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ชนดิกระดาษและวสัดพุมิพทีส่นบัสนนุ
สําหรับรายการกระดาษยีห่อ HP ทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljp2050series

ชนดิกระดาษ (แผงควบคมุ) ชนดิกระดาษ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) ถาด 1 ถาด 2 ถาดปอนกระดาษ
เสรมิ 3 500 แผน

อปุกรณพมิพสอง
ดาน (รุนทีพ่มิพ
สองดานได
เทานัน้)

PLAIN 75–95 G ธรรมดา

LIGHT 60-74 G กระดาษบาง 60-74g

MID-WEIGHT กระดาษหนกัปานกลาง

HEAVY 111–130 G กระดาษหนา 111–130g  

EXTRA HEAVY 131–175 G กระดาษหนาพเิศษ 131–175g    

TRANSPARENCY แผนใสเลเซอรขาวดาํ  

LABELS ฉลาก    

LETTERHEAD กระดาษหวัจดหมาย

PREPRINTED กระดาษแบบฟอรม

PREPUNCHED กระดาษสาํหรับแฟมเจาะ

COLOR กระดาษสี

ROUGH กระดาษหยาบ  

BOND กระดาษบอนด

RECYCLED กระดาษรไีซเคลิ

ENVELOPE ซองจดหมาย    
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ความจขุองถาดกระดาษและถาดรบักระดาษออก

ถาดกระดาษหรอืถาดรบักระดาษออก ชนดิกระดาษ ขอกาํหนด ปรมิาณ

ถาด 1 กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 200 g/
m2

ความสูงท่ีสดุของกระดาษหนึง่ปก: 5
มม.

เทยีบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2

จํานวน 50 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดทีม่ีขนาดนอยกวา 60 g/
m2 ถึง 90 g/m2

ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

สติ๊กเกอร ความหนาสูงสุด 0.23 มม. ความสูงท่ีสดุของกระดาษหนึง่ปก: 5
มม.

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. ความสูงท่ีสดุของกระดาษหนึง่ปก: 5
มม.

ถาด 2 กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 135 g/
m2

เทยีบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2

จํานวน 250 แผน

ความสูงปกกระดาษสูงสุดของกระดาษ
ขนาด A6 คอื: 15 มม. (0.59 นิว้)

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. ความสูงท่ีสดุของกระดาษหนึง่ปก: 26
มม.

ถาดปอนกระดาษเสริม 3 500 แผน กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 135 g/
m2

เทยีบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2

จํานวน 500 แผน

ความสูงปกกระดาษสูงสุดของกระดาษ
ขนาด A6 คอื: 40 มม. (1.6 นิว้)

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. ความสูงท่ีสดุของกระดาษหนึง่ปก: 54
มม.

ถาดมาตรฐานดานบน กระดาษ  กระดาษบอนด 75 g/m2 ไดสูงสุด 125
แผน
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ขอกาํหนดเกีย่วกบักระดาษพเิศษหรอืวสัดพุมิพ
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการพิมพบนส่ือพิเศษ ใชขอกําหนดตอไปน้ีเพ่ือสรางงานพิมพที่นาพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุ
พิมพ ดใูหแนใจวา ไดตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอรพิมพของทานเพ่ือใหไดงานพิมพที่ดทีี่สุดแลว

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพของ HP LaserJet ใชฟวเซอรเพ่ือยึดอนุภาคของผงหมึกแหงกับกระดาษในทุกๆ จุดอยาง
แมนยํา กระดาษเลเซอรของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทนทานตอความรอนในระดบัสูง การใชกระดาษแบบอิงคเจ็ตที่ไม
ไดออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยน้ีีอาจทําใหเคร่ืองพิมพของทานชํารุดเสียหายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไป
จนถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวที่ลอกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมีสิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีว่างไดราบกบัพื้น

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพิมพเลเซอรเทานั้น

● วางแผนใสบนพื้นผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเคร่ืองพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานั้น

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปนกระ
ดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผวิมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ่อกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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การใสกระดาษลงในถาด

การวางแนวกระดาษสาํหรบัถาดปอนกระดาษ

หากคุณใชกระดาษที่จําเปนตองวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ใหใสกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ถาดกระดาษ การพมิพงานดานเดยีว การพมิพสองดาน (รุนทีพ่มิพสองดาน
ไดเทานัน้)

การพมิพซองจดหมาย 

ถาด 1 หงายหนาขึ้น

ปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพ
กอน

หงายหนาขึ้น

ปอนหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพ
กอน

วางดานหนาของซองจดหมายหงายขึน้

ใสขอบดานสั้นดานทีต่ดิสแตมปเขาหา
เคร่ืองพมิพกอน

ถาดอื่นทัง้หมด ควํ่าหนาลง

หนัหวักระดาษไปทางดานหนาของถาด

ควํ่าหนาลง

หนัหัวกระดาษไปทางดานหนาของถาด

ใชเฉพาะถาด 1 เทานัน้สําหรับการ
พมิพซองจดหมาย

ถาด 1
ถาด 1 สามารถเขาถึงไดจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพจะพิมพจากถาด 1 กอนที่จะพยายามพิมพจากถาดอ่ืนๆ

ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว (เน่ืองจาก
กระดาษโคงงอ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตวัก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษท่ีทานใช
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ถาด 2 และถาดเสรมิ 3
ตัวก้ันกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 2 มีตัวก้ัน
กระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
คุณใช

หมายเหต:ุ เม่ือตองการเตมิกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง วิธีน้ี
จะชวยลดปญหากระดาษติดขัด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ

ใสกระดาษขนาด A6
เม่ือใสกระดาษขนาด A6 ใหปรับความยาวโดยเล่ือนแผงตรงกลางของตัวก้ันกระดาษดานหลังมาขางหนา
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ปอนกระดาษดวยตนเอง

คุณสามารถปอนกระดาษดวยตนเองเม่ือใชวัสดพิุมพหลายชนิด ตัวอยางเชน คุณสามารถใชการปอนกระดาษดวยตนเองเพ่ือ
พิมพซองจดหมาย แลวพิมพจดหมาย และตอดวยซองจดหมาย และอ่ืนๆ บรรจุซองจดหมายไวในถาด 1 และบรรจุกระดาษ
หัวจดหมายไวในถาด 2

ในการพิมพโดยปอนกระดาษดวยตนเอง ใหใชคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ หรือการตัง้คาเคร่ืองพิมพในโปรแกรมซอฟตแวร แลว
เลือก ปอนดวยตนเอง (ถาด 1) จากดรอปดาวนลิสตของ ถาดแหลงกระดาษ หลังจากท่ีเปดใชการปอนกระดาษดวยตนเอง
แลว ใหกดปุม OK เพ่ือพิมพ
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กาํหนดคาถาดกระดาษ
1. กด OK

2. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) แลวกด OK

3. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Paper setup (การตัง้คากระดาษ) แลวกด OK

4. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือกถาดที่ตองการ แลวกด OK

5. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Paper type (ประเภทกระดาษ) หรือ Paper size (ขนาดกระดาษ) แลวกด OK

6. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือกขนาดหรือชนิด

7. กด OK เพ่ือบันทึกการตั้งคา

56 บท 6   กระดาษและวัสดุพิมพ THWW



การใชตวัเลอืกถาดกระดาษออก 
เคร่ืองพิมพมีถาดรับกระดาษออก 2 ถาด: ถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) และทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาด
กระดาษออกดานหลัง)

การพมิพงานไปยงัถาดรบักระดาษออกดานบน (มาตรฐาน)
ถาดกระดาษออกดานบนจะจัดกระดาษใหควํ่าลงโดยอยูในลําดับที่ถูกตอง ซ่ึงเหมาะจะใชกับงานพิมพทั่วไปและงานพิมพ
แผนใส เม่ือตองการใชถาดกระดาษออกดานบน โปรดตรวจดูใหแนใจวาถาดกระดาษออกดานหลัง (ทางผานกระดาษใน
แนวตรง) ปดอยู หากตองการหลีกเล่ียงปญหากระดาษติดในเคร่ือง อยาเปดหรือปดถาดกระดาษออกดานหลังในขณะที่เคร่ือง
กําลังพิมพงาน

การพมิพงานไปยงัทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลงั)
เคร่ืองพิมพจะใชทางผานกระดาษในแนวตรงทุกคร้ังที่ทางผานเปดอยู กระดาษที่ออกมาจะหงายหนาขึ้น โดยที่หนาสุดทายจะ
อยูดานบนสุด

การพิมพจากถาด 1 เพ่ือออกที่ถาดกระดาษออกดานหลัง จะชวยใหกระดาษผานออกมาในแนวตรงที่สุด การเปดทางผาน
กระดาษในแนวตรงจะชวยใหผลการพิมพของกระดาษเหลาน้ีดีขึ้น:

● ซองจดหมาย

● ฉลาก

● กระดาษที่กําหนดเองขนาดเล็ก

● โปสการด

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

ในการเปดทางผานกระดาษในแนวตรง ใหจับดามที่ดานบนของฝาปดดานหลัง แลวดงึฝาปดลง

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาเปดทางผานกระดาษในแนวตรง ไมใชเปดฝาปดชองสําหรับดึงกระดาษติดออก
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7 การใชคุณสมบตัิของผลติภณัฑ

● EconoMode

● โหมดเงียบ
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EconoMode
เคร่ืองพิมพน้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกได
ยาวนานขึน้และชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเร่ิมลดต่ําลงในสถานการณเชนน้ี คุณตองตดิตั้งตลับหมึกพิมพใหม แมวา
ยังมีผงหมึกเหลืออยูในตลับหมึกก็ตาม

เปดหรือปด EconoMode ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในเว็บเซิรฟเวอรในตวั (เฉพาะรุนที่สามารถเช่ือมตอเครือขาย) ใหเปดแถบ Settings (การตัง้คา) และเลือก
Configure Device (กําหนดคาเคร่ืองพิมพ) ไปที่เมนูยอย Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

● ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows PCL ใหเปดแถบ กระดาษ/คณุภาพ และเลือกตัวเลือก EconoMode
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โหมดเงยีบ
เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดเงียบที่จะลดเสียงดังระหวางการพิมพ เม่ือเปดโหมดเงียบ เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง

ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือใชโหมดเงียบ

1. บนแผงควบคมุ กด OK

2. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก System setup (การตัง้คาระบบ) แลวกด OK

3. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Quiet mode (โหมดเงียบ) แลวกด OK

4. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก On (เปด) แลวกด OK
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8 งานพมิพ

● ยกเลิกงานพิมพ

● ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows
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ยกเลกิงานพมิพ
คุณสามารถหยดุคําส่ังพิมพโดยการใชแผงควบคุมหรือใชโปรแกรม สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีหยดุคําส่ังพิมพจาก
คอมพิวเตอรในเครือขาย ใหดูความชวยเหลือออนไลนสําหรับซอฟตแวรเครือขายเฉพาะ

หมายเหต:ุ หลังจากคุณส่ังยกเลิกงานพิมพ เคร่ืองพิมพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพทั้งหมด

การหยดุงานทีก่าํลงัพมิพทีแ่ผงควบคมุ

▲ กดปุมยกเลิก  บนแผงควบคมุ

การหยดุงานทีก่าํลงัพมิพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

เม่ือคณุส่ังพิมพงาน กลองโตตอบจะปรากฏขึน้บนหนาจอภายในเวลาส้ันๆ เพ่ือแสดงตัวเลือกในการยกเลิกงานพิมพแกคณุ

หากมีคําส่ังพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปที่เคร่ืองพิมพ คําส่ังเหลาน้ันอาจจะรออยูในคิวการพิมพ (ตัวอยางเชนใน
Windows Print Manager) ดใูนเอกสารกํากับของซอฟตแวรน้ันๆ สําหรับคําส่ังในการยกเลิกคําส่ังพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพกําลังรออยูในควิการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพจากที่น่ัน

1. Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชมมุมองเมนู Start เริม่ตน): คลิก Start (เร่ิม) คลิก
Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรอื-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชเมนมูุมมอง Classic Start): คลิก
Start (เร่ิม) Settings (การตัง้คา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

-หรอื-

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) แลวในหมวดของ Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. ในรายการเคร่ืองพิมพ ใหคลิกสองคร้ังที่ชือ่เคร่ืองพิมพน้ีเพ่ือเปดควิการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ

3. เลือกงานพิมพที่คณุตองการยกเลิก แลวกด Delete
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ใชคุณลกัษณะตางๆ ในไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
หมายเหต:ุ ขอมูลตอไปน้ีใชสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP PCL 6

เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

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

ขอความชวยเหลือเกีย่วกบัตัวเลือกการพิมพตางๆ คลิกสัญลักษณ ? ทางมุมบนดานขวาของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกราย
การใดๆ ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ขอความปอปอัปจะปรากฏเพือ่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับรายการ หรือคลิก วธิใีช เพ่ือเปดวิธใีชแบบออนไลน

การใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ชอ็ตคทัสําหรบัการพมิพ

หมายเหต:ุ ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP กอนหนา คณุสมบัติน้ีเรียกวา การตัง้คาแบบดวน 

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

ใชช็อตคัทสําหรับการพมิพ เลือกชอ็ตคทัอยางใดอยางหนึง่แลวคลิก ตกลง เพือ่พิมพงานท่ีมีการตัง้คาไว
แลว

สรางช็อตคัททีก่ําหนดเองสําหรับการพิมพ a) เลือกชอ็ตคทัทีม่ีอยูมาเปนตนแบบ b) เลือกตัวเลือกการพิมพของ
ชอ็ตคทัใหม c) คลิก บนัทกึเปน พิมพชือ่ของช็อตคัท แลวคลิก ตกลง

ตัง้คาตวัเลอืกกระดาษและคณุภาพการพมิพ

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เลือกขนาดกระดาษ เลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

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

เลือกแหลงกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน แหลงกระดาษ

เลือกประเภทกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

พมิพหนาปกบนกระดาษชนดิอื่น

พมิพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนดิอื่น

a) ในสวน หนาพเิศษ ใหคลิก ปก หรือ พมิพหนาบนกระดาษอืน่ แลวคลิก
การตัง้คา b) เลือกตวัเลือกเพือ่พิมพหนาวาง หรือปกหนา, ปกหลังที่พมิพ
ไวแลว หรือทัง้สองตวัเลือก หรือเลือกตัวเลือกเพื่อพมิพหนาแรกหรือหนา
สุดทายบนกระดาษชนิดอื่น c) เลือกตวัเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน
แหลงกระดาษ และ ประเภทกระดาษ แลวคลิก เพิม่ d) คลิก ตกลง

ปรับความละเอียดของภาพที่พมิพ ในสวน คณุภาพการพมิพ ใหเลือกตวัเลือกหนึง่จากรายการแบบดรอปดา
วน โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัตัวเลือกทีใ่ชไดแตละรายการทีวิ่ธใีชแบบ
ออนไลนในไดรเวอรเคร่ืองพมิพ

เลือกการพิมพคณุภาพแบบราง ในสวน คณุภาพการพมิพ คลิก EconoMode
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ตัง้คาลกัษณะเอกสาร

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ลกัษณะ

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

กาํหนดสเกลของหนาใหพอดกีับขนาดกระดาษที่เลือก คลิกที ่พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

กาํหนดสเกลของหนาใหเปนเปอรเซ็นตของขนาดจริง คลิกที ่% ของขนาดจริง แลวพมิพคาเปอรเซ็นต หรือปรับแถบเล่ือน

พมิพลายน้ํา a) เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้าํ b) ในการพมิพลายน้าํ
บนหนาแรกเทานั้น ใหคลิกที่ หนาแรกเทานัน้ มิฉะนัน้ เคร่ืองจะพิมพ
ลายน้ําบนหนาแตละหนา

เพ่ิมหรือแกไขลายน้าํ

หมายเหต:ุ ตองจัดเกบ็ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไวในคอมพวิเตอรของคณุ
เพ่ือใหคุณสมบัตินีท้ํางาน

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

ตัง้คาตวัเลอืกการตกแตงเอกสาร

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ตกแตง

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (รุนที่พมิพสองดานไดเทานัน้) 1. ตัง้คาเคร่ืองพิมพสําหรับความกวางที่ถกูตองของกระดาษทีคุ่ณใช ที่
ดานหลังของเคร่ืองพมิพ ใหยกฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษตดิออก
สําหรับการพิมพสองดาน และคนหากานเลือกความกวางกระดาษสี
ฟา

◦ กระดาษขนาด Letter และ Legal: ดันกานเขาไป

◦ กระดาษขนาด A4: ดงึกานออกมา

2. ใสกระดาษใหเพยีงพอในถาดใดถาดหนึ่งเพือ่รองรับงานพิมพ หาก
คณุกําลังใสกระดาษพิเศษ เชน กระดาษหวัจดหมาย ใหใสโดยใชวิธี
ตอไปนี:้

◦ สําหรับถาด 1 ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาขึ้น และ
ใหปอนหวักระดาษเขาไปในเคร่ืองพมิพกอน

◦ สําหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ใหใสกระดาษหวัจดหมาย
โดยควํ่าหนาลง และใหหวักระดาษหนัไปทางดานหนาของถาด

3. ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก พมิพทัง้สองดาน หากคุณจะเยบ็เลม
เอกสารทีข่อบดานบนใหคลิก พลกิหนาขึน้

4. คลิกปุม ตกลง เพื่อพมิพงาน

พมิพหนงัสือเลมเล็ก (รุนทีพ่ิมพสองดานไดเทานัน้) 1. ตัง้คาเคร่ืองพิมพสําหรับความกวางที่ถกูตองของกระดาษทีคุ่ณใช ที่
ดานหลังของเคร่ืองพมิพ ใหยกฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษตดิออก
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ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

สําหรับการพิมพสองดาน และคนหากานเลือกความกวางกระดาษสี
ฟา

◦ กระดาษขนาด Letter และ Legal: ดันกานเขาไป

◦ กระดาษขนาด A4: ดงึกานออกมา

2. ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก พมิพทัง้สองดาน

3. ในรายการดรอปดาวน โครงรางหนงัสอืเลมเล็ก คลิก เยบ็เลมดาน
ซาย หรือ เยบ็เลมดานขวา ตวัเลือก จาํนวนหนาตอแผน จะเปล่ียน
เปน 2 หนาตอแผน โดยอัตโนมัติ

4. คลิกปุม ตกลง เพื่อพมิพงาน

พมิพหลายหนาในหนาเดยีว a) เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการแบบดรอปดาวน จํานวนหนาตอ
แผน b) เลือกตวัเลือกทีถู่กตองสําหรับ พมิพขอบหนา, ลาํดบัหนา และ การ
วางแนวกระดาษ

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

รบัการสนบัสนนุและขอมลูสถานะของเครือ่ง

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ การบรกิาร

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

รับขอมูลการสนับสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพและสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน

ในรายการแบบดรอปดาวน บริการอนิเตอรเนต็ เลือกตัวเลือกการสนบัสนนุ
แลวคลิก ไป

ตรวจสถานะของเครื่อง รวมถงึระดบัหมึก คลิกไอคอน สถานะอปุกรณและอปุกรณสิน้เปลือง หนา สถานะอปุกรณ
ของเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP จะเปดขึน้

การตัง้คาตวัเลอืกในการพมิพขัน้สงู

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปน้ี ใหเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพแลวคลิกแถบ ขัน้สูง

ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เลือกตัวเลือกในการพิมพขัน้สูง ในสวนใดๆ คลิกทีก่ารตัง้คาในปจจุบันเพื่อเปดรายการแบบดรอปดาวนเพื่อ
ทีค่ณุจะสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาได
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ฉนัจะ: ขัน้ตอนทีต่องดาํเนนิการ

เปล่ียนจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ

หมายเหต:ุ หากโปรแกรมซอฟตแวรที่คณุใชอยูนั้นไมมีวิธีการเลือก
จํานวนสําเนาทีต่องการพิมพ คุณสามารถเลือกจํานวนสําเนาไดในไดรเวอร

การเปล่ียนแปลงการตั้งคานีจ้ะมีผลตอจํานวนสําเนาสําหรับงานพิมพ
ทัง้หมด หลังจากพมิพงานเสร็จแลว ใหเปล่ียนการตั้งคานีก้ลับไปเปนคาเดิม

เปดสวน กระดาษ/เอาตพตุ แลวปอนจํานวนสําเนาทีต่องการพมิพ หากคุณ
เลือก 2 สําเนาหรือมากกวานัน้ขึ้นไป คณุสามารถเลือกตวัเลือกเพือ่จัดเรียง
หนาได

ปอนกระดาษทีม่ีหวัจดหมายหรือที่พมิพไวลวงหนาในทศิทางเดียวกัน
สําหรับงานพิมพทัง้หมด ไมวาจะเปนการพมิพดานเดียวหรือพมิพทั้งสอง
ดาน

a) เปดสวน ตวัเลอืกเอกสาร จากนั้นเปดสวน คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน โหมดกระดาษหวัจดหมายอืน่ เลือก เปด c) ที่
เคร่ืองพมิพ ใหปอนกระดาษในทิศทางเดยีวกนักบัทีคุ่ณปอนในการพมิพ
สองดาน

เปล่ียนแปลงลําดับในการพมิพหนาตางๆ a) เปดสวน ตวัเลอืกเอกสาร จากนั้นเปดสวน ตวัเลือกรปูแบบ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน ลาํดบัหนา เลือก จากหนาไปหลงั เพือ่พิมพหนา
ตางๆ ในลําดับตามตนฉบับเอกสาร หรือเลือก จากหลงัไปหนา เพือ่พิมพ
หนาตางๆ ในลําดับยอนหลัง
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9 การจดัการและบาํรงุรกัษาเครือ่งพมิพ

● พิมพหนาขอมูล

● การใชซอฟตแวร HP ToolboxFX

● การจัดการเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

● ล็อคเคร่ืองพิมพ

● การจัดการอุปกรณส้ินเปลือง

● การเปล่ียนอุปกรณส้ินเปลืองและชิน้สวน

● การตดิตั้งหนวยความจํา

● การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ
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พมิพหนาขอมลู
จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ คุณสามารถพิมพหนาขอมูลตางๆ ที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและการกําหนดคา
ปจจุบันโดยใชเมนู Reports (รายงาน)

ชือ่รายงาน คาํอธบิาย

Demo page (หนาตวัอยาง) พิมพหนากระดาษที่แสดงคุณภาพการพมิพ

Menu structure (โครงสรางเมน)ู พิมพผังเมนขูองแผงควบคุมซึง่แสดงรูปแบบและการตัง้คาปจจุบันของ
รายการเมนใูนแผงควบคมุของเคร่ืองพมิพ

Config report (รายงานการกาํหนดคา) พิมพการกําหนดคาปจจุบันของเคร่ืองพิมพ

Supplies status (สถานะอปุกรณสิน้เปลือง) พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองทีแ่สดงระดับอุปกรณสิ้นเปลือง
ของเคร่ืองพิมพ, จํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ, ขอมูลการใชตลับหมึก,
หมายเลขผลิตภัณฑ, จํานวนหนา และขอมูลการสั่งซื้อ ถามี

Network Report (รายงานเครือขาย) พิมพรายการการตั้งคาเครือขายทัง้หมดของเคร่ืองพิมพ

Usage Page (หนาแสดงการใช) พิมพหนาทีแ่สดงจํานวนกระดาษทกุขนาดทีพ่มิพผานเคร่ืองพิมพ ทัง้แบบ
พิมพดานเดียวหรือพิมพสองดาน (รุนที่พมิพสองดานไดเทานั้น) รวมทัง้
แสดงจํานวนหนาดวย

PCL Font List (รายการแบบอกัษร PCL) พิมพรายการแบบอักษร PCL ซึ่งแสดงแบบอักษร PCL ทัง้หมดทีส่ามารถ
ใชไดกบัเคร่ืองพิมพในขณะนี้

PS font list (รายการแบบอกัษร PS) พิมพรายการแบบอักษร PS ซึ่งแสดงแบบอักษร PS ทัง้หมดทีส่ามารถ
ใชไดกบัเคร่ืองพิมพในขณะนี้

PCL 6 Font List (รายการแบบอักษร PCL 6) พิมพรายการแบบอักษร PCL 6 ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

Service Page (หนาบรกิาร) พิมพรายงานบริการ

พมิพหนาขอมูล

1. กด OK

2. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Reports (รายงาน) แลวกด OK

3. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือกรายงานที่ตองการ แลวกด OK เพ่ือพิมพ
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การใชซอฟตแวร HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมท่ีคุณสามารถใชดําเนินการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตองติด
ตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณตามที่แนะนําเพ่ือใช HP ToolboxFX

การด ูHP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows หรือบนเดสกท็อปของคุณ ใหดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HP ToolboxFX

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP LaserJet P2050 Series และคลิก HP ToolboxFX

สถานะ

โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลาน้ี:

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

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ดูรายละเอียด เชน เปอรเซ็นตโดยประมาณของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพ และ
จํานวนหนาที่ไดพิมพโดยตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนาน้ียังมีลิงคสําหรับการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและคนหาขอมูลการ
รีไซเคิลอีกดวย

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชนัปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจํานวน
หนวยความจําท่ีติดตัง้ และมีการติดตัง้ถาดเสริมหรือไม

● สรุปเครอืขาย ดูคําอธบิายโดยละเอียดของการกําหนดคาเครือขาย รวมทั้ง IP แอดเดรสและสถานะเครือขาย

● พมิพหนาขอมลู พิมพหนาการกําหนดคาและหนาขอมูลอ่ืนๆ เชน หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเคร่ืองพิมพ แสดงขอผิดพลาดลาสุดกอน

ลอ็กแสดงบันทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน คอืตารางที่ประกอบดวยรหัสที่สอดคลองกับขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอของ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ รายละเอียดโดยยอของขอผิดพลาดแตละขอ และจํานวนหนาท่ีพิมพเม่ือเกิดขอผิดพลาดแตละ
คร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม
ในหนา 101
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การแจงขอมลู

โฟลเดอร การแจงเตอืน มีลิงคไปยังหนาหลักเหลาน้ี:

● ตัง้คาการแจงสถานะ ตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลแบบปอป-อัปถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

● ตัง้คาการแจงขอมูลดวยอีเมล ตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหสงการแจงขอมูลดวยอีเมลถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณบางอยาง เชน
ระดบัผงหมึกเหลือนอย

ตัง้คาการแจงขอมลูสถานะ

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือตั้งคาใหเคร่ืองพิมพสงการแจงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรของคุณเม่ือกระดาษติด ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ
HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพที่ใชไมใชของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และเกิดขอความแสดงขอผิดพลาดบางอยาง

เลือกเพ่ือรับการแจงขอมูลแบบปอป-อัป, ไอคอนซิสเต็มเทรย, บนเดสกท็อป หรือแบบผสม การแจงขอมูลแบบปอป-อัปและ
บนเดสกท็อปจะปรากฏขึน้เฉพาะในกรณีที่เคร่ืองพิมพกําลังทําการพิมพจากคอมพิวเตอรทีคุ่ณตั้งคาการแจงเตือนเอาไว การ
แจงเตือนของเดสกทอปจะปรากฏใหเห็นชั่วขณะหน่ึง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการต้ังคา เกณฑตลบัหมกึใกลหมด ซ่ึงจะกําหนดระดับผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด ในหนา
การตัง้คาระบบ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตัง้คาการแจงขอมลูดวยอีเมล

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาอีเมลแอดเดรสไดถึง 2 อีเมลแอดเดรสเพ่ือรับการแจงเตือนเม่ือเกิดเหตกุารณบางอยาง คุณ
สามารถระบุเหตุการณที่แตกตางกันสําหรับแตละอีเมลแอดเดรสได ใชขอมูลของเซิรฟเวอรอีเมลทีจ่ะสงการแจงขอมูลดวย
อีเมลของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คณุสามารถกําหนดคาใหสงการแจงเตอืนทางอีเมลไดเฉพาะจากเซิรฟเวอรที่ไมจําเปนตองใชการตรวจสอบผู
ใช หากเซิรฟเวอรอีเมลของคุณตองการใหคุณล็อกอินดวยชื่อผูใชและรหัสผาน คุณจะใชการแจงเตือนอีเมลไมได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความชวยเหลอื

โฟลเดอร ความชวยเหลอื ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● การแกไขปญหา ดูหัวขอวิธใีชการแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหา และทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ

● กระดาษและวัสดพุมิพ พิมพขอมูลเก่ียวกับวิธีใชกระดาษและวัสดุพิมพประเภทตางๆ เพ่ือใหไดงานท่ีดีที่สุดจาก
เคร่ืองพิมพของคณุ

● ทาํอยางไร ลิงคไปยงัดชันีของคูมือผูใช

● คูมือผูใช ดขูอมูลเก่ียวกับการใช การประกัน ขอกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ
HTML และ PDF

การตัง้คาอุปกรณ

โฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● ขอมูลอุปกรณ ดูขอมูล เชน รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ และบุคคลที่สามารถติดตอได

● การจดัการกระดาษ กําหนดคาถาดหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาการจัดการกระดาษของเคร่ืองพิมพ เชน ขนาดกระดาษ
และประเภทกระดาษท่ีเปนคาเร่ิมตน
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● การพมิพ เปล่ียนการตั้งคาพิมพของเคร่ืองพิมพท่ีเปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL 5 เปล่ียนการตั้งคา PCL

● PostScript เปล่ียนการตั้งคา PS

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนแปลงการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษ
สําหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดยอัตโนมัติ เปล่ียนการตั้ง
คา ระดบัทีแ่สดงวาหมึกเหลอืนอย ซ่ึงตั้งคาระดับผงหมึกที่จะทําใหเคร่ืองแจงเตือนวาผงหมึกใกลหมด

● Troubleshooting (การแกไขปญหา) เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดแูลรักษาเคร่ืองพิมพ

● รหัสผาน กําหนดรหัสผานเพ่ือปกปองการตั้งคาของเคร่ือง เม่ือกําหนดรหัสผานแลว หนาจอจะปรากฏขอความใหผูใช
ปอนรหัสผานกอนจะยอมใหเปล่ียนแปลงการตั้งคาของเคร่ืองได รหัสผานน้ีเปนรหัสผานเดยีวกับรหัสผานเว็บ
เซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

ขอมลูเกีย่วกบัอปุกรณ

หนาขอมูลอุปกรณจะเปนที่เก็บขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพเพ่ือใชอางอิงตอไป ขอมูลที่คุณพิมพในฟลดตางๆ ในหนาน้ีจะ
ปรากฏบนหนาการกําหนดคา คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลาน้ีได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาเร่ิมตนของคุณ ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดยีวกันที่มีอยูในเมนูแผงควบคุมตางๆ ในแผง
ควบคุม โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ การใชเมนูของแผงควบคุม ในหนา 11

ในกรณีที่กระดาษหมด จะมีตัวเลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพดังตอไปน้ี:

● เลือก รอปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลกิ จากรายการดรอปดาวน การดาํเนินการเมือ่กระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการดรอปดาวน เวลากระดาษหมด เพ่ือสงงานพิมพไปยังถาดกระดาษอ่ืน

ฟลด เวลาเมื่อกระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคณุ คุณสามารถระบุไดตั้งแต
0 ถึง 3600 วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ขณะพมิพ

ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตวัเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคมุ
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่การใชเมนูของแผงควบคมุ ในหนา 11

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PCL5c
ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือกําหนดคาเม่ือคุณใชภาษาการพิมพ PCL

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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PostScript
ใชตัวเลือกน้ีเม่ือคุณกําลังใชภาษาการพิมพ PostScript เม่ือใชมีการเปดตัวเลือก ขอผดิพลาดการพมิพ PostScript หนา
ขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดขอผิดพลาด PostScript

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

คณุภาพการพิมพ

ใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือปรับปรุงลักษณะท่ีปรากฏของงานพิมพ ตัวเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือก
เดียวกันกับท่ีมีอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเตมิที่ การใชเมนูของแผงควบคุม ในหนา 11

ตัวเลือกที่นํามาใชควบคุมคุณภาพการพิมพมี 4 ตัวเลือก ไดแก ความละเอียด, REt (เทคโนโลยีการเพ่ิมความละเอียด) ความ
เขมของงานพิมพ และโหมดประหยัดผงหมึก

● ความละเอียด เลือกความละเอียด 600 สําหรับงานพิมพทั่วไป และ Fast Res 1200 สําหรับงานพิมพคณุภาพสูง
เลือก ProRes 1200 สําหรับงานพิมพคุณภาพสูงสุด แตจะใชระยะเวลาการพิมพนานขึ้น

● REt ทานสามารถเปด REt ซ่ึง HP จัดหาใหเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● ความเขมของงานพมิพ หากตองการงานพิมพที่มีความเขมมากขึ้น ใหเลือกตัวเลขที่สูงขึ้น หากตองการงานพิมพที่มี
ความเขมลดลง ใหเลือกตัวเลขที่ต่ําลง

● โหมดประหยดัผงหมึก เปดโหมดประหยดัผงหมึกเม่ือคุณกําลังพิมพงานทั่วไป โหมดประหยดัผงหมึกเปนคณุสมบัติที่
ชวยใหเคร่ืองพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณท่ีลดลง การเลือกใชตัวเลือกน้ีจะชวยยืดอายุการใชงานผงหมึกและลดคา
ใชจายตอหนาใหลดนอยลง อยางไรก็ตาม คุณภาพการพิมพก็จะลดลงดวย ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสําหรับ
การพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ
EconoMode ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลับหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยงัเหลืออยู หาก
คณุภาพการพิมพเร่ิมลดต่ําลงในสถานการณเชนน้ี คุณจําเปนตองตดิตั้งตลับหมึกพิมพใหม แมวายงัมีผงหมึกเหลืออยู
ในตลับหมึกก็ตาม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิก ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

ประเภทกระดาษ

ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือกําหนดโหมดการพิมพที่สอดคลองกับกระดาษประเภทตางๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคา
เร่ิมตนจากโรงงาน ใหเลือก เรยีกคนืโหมด

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้คาระบบ

ใชการตั้งคาระบบเหลาน้ีเพ่ือกําหนดคาการพิมพเบ็ดเตล็ด การตั้งคาเหลาน้ีไมมีอยูในแผงควบคุม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกที่ ใช การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

Troubleshooting (การแกไขปญหา)
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก HP ToolboxFX ใหวิธีที่สะดวกในการทําความสะอาด
เสนทางกระดาษ โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิที่ การนํากระดาษท่ีติดทางผานกระดาษออก ในหนา 90

การตัง้คาเครอืขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบน้ีเพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือไดเชือ่มตอกับเครือขาย
ที่ใช IP
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ซือ้วสัดสุิ้นเปลอืง

ปุมที่อยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตที่คุณสามารถส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได คุณตองมีการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตเพ่ือใชคุณลักษณะน้ี

ลงิคอืน่ๆ

ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากคณุใชการเชื่อมตอ
แบบ Dial-up และไมไดเชือ่มตออยูเม่ือคุณเปด HP ToolboxFX เปนคร้ังแรก คุณจะตองเชือ่มตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยม
ชมเว็บไซตเหลาน้ี การเชือ่มตออาจจําเปนตองใหคุณปด HP ToolboxFX แลวเปดใหมอีกคร้ัง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● การสนับสนุนและการแกปญหา เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซ่ึงคณุสามารถคนหาความชวยเหลือ
สําหรับปญหาตางๆ ได

● การลงทะเบยีนผลติภณัฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP 
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การจดัการเครือ่งพมิพบนเครอืขาย

เวบ็เซริฟเวอรในตวั

เว็บเซิรฟเวอรในตวัใหคุณดสูถานะเคร่ืองพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชนัการพิมพไดจากคอมพิวเตอรของคณุ ใชเว็บ
เซิรฟเวอรในตวัสําหรับงานตอไปน้ี:

● ดขูอมูลสถานะเคร่ืองพิมพ

● ระบุอายุการใชงานที่เหลืออยูของวัสดุส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนขนาดและชนิดของกระดาษที่ใสในแตละถาด

● ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคาการกําหนดคาเร่ิมตน

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

คุณไมตองตดิตั้งซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร ใชเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนเหลาน้ี:

● Internet Explorer 6.0 (ขึน้ไป)

● Netscape Navigator 7.0 (ขึ้นไป)

● Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

● Mozilla 1.6 (ขึ้นไป)

● Opera 7.0 (ขึ้นไป)

● Safari 1.2 (ขึ้นไป)

● Konqueror 3.2 (ขึ้นไป)

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใชงานไดเม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขายที่ใช TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรในตวัไมสนับสนุนการ
เชื่อมตอเคร่ืองพิมพที่ใช IPX หรือ USB

หมายเหต:ุ ทานไมตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงค
ในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพ่ือจะไปยงัไซตที่เชื่อมโยงกับลิงค

เปดเวบ็เซริฟเวอรในตวั

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชือ่โฮสตของเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรที่
สนับสนุน

คาํแนะนาํ: หลังจากที่เปด URL ใหทําเคร่ืองหมายไว เพ่ือใหสามารถกลับมาที่หนาน้ันไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแถบ 3 แถบซ่ึงประกอบดวยการตั้งคาและขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ ไดแก แถบ Status (สถานะ),
แถบ Settings (การตัง้คา) และแถบ Networking (เครือขาย)

แถบ Status (สถานะ)
แถบน้ีจะใหขอมูลเก่ียวกับสถานะเคร่ืองพิมพและอุปกรณส้ินเปลือง การกําหนดคาเคร่ืองพิมพและเครือขาย และการส่ังซ้ือ
อุปกรณส้ินเปลืองใหม

แทบ็การตัง้คา

แแถบน้ีใหคุณกําหนดคาเคร่ืองพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผู
ควบคุมเคร่ืองพิมพกอนการเปล่ียนแปลงการต้ังคาบนแถบน้ี
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แทบ็เครือขาย

แถบน้ีใหผูควบคุมเครือขายควบคุมการตั้งคาท่ีเก่ียวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือเชือ่มตอเขากับเครือขายที่ใช IP

ลงิค

ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากทานใชการ
เชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และไมไดเชื่อมตออยู เม่ือทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะ
สามารถเยีย่มชมเว็บไซตเหลาน้ีได การเชือ่มตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว และเปดใชอีกคร้ัง

● สัง่ซือ้วัสดสุิ้นเปลอืง คลิกที่ลิงคน้ีเพ่ือเชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply และส่ังวัสดุส้ินเปลืองของแทจาก HP หรือผู
ขายที่ทานตองการ

● การสนับสนุนผลติภณัฑ คลิกลิงคน้ีเพ่ือเชื่อมตอเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คุณสามารถคนหาความชวยเหลือ
เก่ียวกับหัวขอท่ัวไป

การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ใชงานกับเว็บเม่ือตองติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปกรณที่ตอพวง
เขากับเครือขายในระยะไกล อินเตอรเฟซเบราเซอรที่ใชงานไดกับซอฟตแวรน้ีจะชวยใหการจัดการระหวางแพลตฟอรมของ
อุปกรณตางๆ ทําไดงายขึ้น ไมวาจะเปนเคร่ืองพิมพของ HP หรือไมใช ก็ตาม ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึง
ชวยใหผูดูแลระบบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองพิมพไดกอนที่ผูใชจะไดรับผลกระทบจากปญหาน้ัน ดาวนโหลดซอฟตแวร
การบริหารขั้นสูงน้ีไดฟรีที่ www.hp.com/go/webjetadmin_software 

หากตองการขอรับปล๊ักอินสําหรับ HP Web Jetadmin, คลิก ปลัก๊อิน และคลิกลิงค ดาวนโหลด ที่อยูติดกับชือ่ปล๊ักอินที่คุณ
ตองการ ซอฟตแวร HP Web Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติวา ปล๊ักอินใหมจะมีเขามาเม่ือใด บนหนา
ผลิตภัณฑใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพ่ือตอเขากับเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ

หากติดตั้งบนโฮสตเซิรฟเวอร ซอฟตแวร HP Web Jetadmin จะนํามาใชไดกับเคร่ืองไคลเอ็นตทุกเร่ืองผานทางเว็บเบรา
เซอรที่สนับสนุน เชน Microsoft Internet Explorer 6.0 สําหรับ Windows หรือ Netscape Navigator 7.1 สําหรับ
Linux. เรียกดูโฮสตของ HP Web Jetadmin

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใช Java™ ได ไมสนับสนุนการเบราสจากคอมพิวเตอร Apple

ใชคณุสมบตัดิานความปลอดภยั

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตางๆ และโปรโตคอลท่ีชวยใหเคร่ืองพิมพปลอดภัย ปกปองขอมูลที่
สําคัญในเครือขายของคุณ และทําใหการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพเปนเร่ืองงาย

หากตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพของ HP โปรดเขา
ชมที่ www.hp.com/go/secureprinting ในเว็บไซตจะมีเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของและ FAQ (คําถามท่ีพบบอย) เก่ียวกับ
คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

การรกัษาความปลอดภยัเวบ็เซิรฟเวอรในตัว

คุณสามารถกําหนดคาเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือใหการเขาถึงบางแถบจําเปนตองใชรหัสผาน

โปรดดูที่ ตั้งหรือเปล่ียนรหัสผานเครือขาย ในหนา 41
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ลอ็คเครือ่งพมิพ
เคร่ืองพิมพมีชองท่ีคุณสามารถใชเสียบสายเคเบิลล็อคเพ่ือความปลอดภัยได

78 บท 9   การจัดการและบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ THWW



การจดัการอปุกรณสิน้เปลอืง
การใช, การจัดเก็บ และการตรวจสอบตลับหมึกพิมพน้ันมีผลตอคุณภาพของงานพิมพเชนกัน

อายใุชงานอุปกรณสิน้เปลอืง

สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนหนาของผลิตภัณฑ โปรดดทูี่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies.com

หากตองการส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง โปรดดูที่ อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 131

การจดัการตลบัหมกึพมิพ

การจดัเกบ็ตลับหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

ใชตลับหมกึพมิพของแทของ HP 
เม่ือคณุใชตลับหมึกพิมพ HP ของแทตลับใหม คุณสามารถดูขอมูลอุปกรณส้ินเปลืองตอไปนี้

● ปริมาณอุปกรณส้ินเปลืองที่เหลืออยู

● จํานวนหนาท่ีเหลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาท่ีพิมพไปแลว

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

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามท่ีเกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ในการติดตัง้ตลับหมึกพิมพ HP ตลับใหม โปรดด ูการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 82 ในการนําตลับหมึกที่ใชแลวกลับ
มาใชใหม ใหทําตามคําแนะนําท่ีใหมากับตลับหมึกตลับใหม

การรบัรองตลับหมกึพิมพ

เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัตเิม่ือใสตลับหมึกเขาในเคร่ืองพิมพ ในระหวางการตรวจสอบ เคร่ืองพิมพ
จะแจงใหคุณทราบวาตลับหมึกพิมพที่ใสเปนตลับหมึกพิมพ HP ของแทหรือไม

หากขอความบนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพแจงวาตลับหมึกพิมพน้ีไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท แตคณุแนใจวาคณุไดซ้ือ
ตลับหมึกพิมพของ HP มา โปรดดู ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอมและเว็บไซต ในหนา 79

ศนูยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต

โทรศพัทไปท่ีศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่
เว็บไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวา
ตลับหมึกที่ติดตั้งไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา
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ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคณุสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดงึสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)
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การเปลีย่นอปุกรณสิน้เปลอืงและชิ้นสวน

คาํแนะนาํในการเปลีย่นวสัดใุนการพมิพ

โปรดคํานึงถึงคําแนะนําตอไปน้ีเม่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพ

● ตองมีเน้ือที่ดานบนและดานหนาเคร่ืองพิมพเพียงพอสําหรับการถอดอุปกรณส้ินเปลือง

● ควรวางเคร่ืองพิมพบนพ้ืนผิวราบและม่ันคง

หมายเหต:ุ Hewlett-Packard ขอแนะนําใหใชอุปกรณส้ินเปลืองของ HP กับเคร่ืองพิมพน้ี การใชอุปกรณส้ินเปลืองที่
ไมใชของ HP  อาจทําใหมีปญหาตองซอมแซมเคร่ือง ซ่ึงไมครอบคลุมอยูในขอตกลงการรับประกันหรือบริการของ HP 

การเกลีย่ผงหมกึ

เม่ือผงหมึกเหลือนอย หนาท่ีพิมพจะมีสวนที่จางหรือซีด ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดยการกระจาย
ผงหมึกใหม

1. กดปุมเพ่ือเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเยน็ นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเคร่ืองพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพิมพยงัจางอยู ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพตลับใหม

การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

เม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุใชงาน คณุจะไดรับพรอมตใหส่ังซ้ือมาสํารอง คุณสามารถดําเนินการพิมพตอไดโดยใชตลับ
หมึกปจจุบันจนกวาการเกล่ียผงหมึกจะไมสามารถใหคณุภาพการพิมพที่ยอมรับไดอีกตอไป

1. กดปุมเพ่ือเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

2. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ นําตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวใสในถุงดงักลาวเพ่ือนําไปรีไซเคลิ
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3. จับตลับหมึกพิมพไวทั้งสองขางแลวเขยาเบาๆ เพ่ือใหผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

ขอควรระวงั: อยาสัมผัสตวัปดหรือพ้ืนผวิของลูกกล้ิง

4. งอแถบดานซายของตลับหมึกจนกระทั่งแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกวาเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ใสแถบ
และเทปลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือสงกลับไปรีไซเคิล

5. จัดแนวตลับหมึกพิมพใหตรงรองในเคร่ืองพิมพ ใสตลับหมึกพิมพจนเขาท่ี แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

6. การตดิตั้งเสร็จสมบูรณแลว นําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสในกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา สําหรับคําแนะนําเก่ียว
กับการรีไซเคิล โปรดดูจากคูมือการรีไซเคิล

สําหรับวิธีใชเพ่ิมเติม ไปที่ www.hp.com/support/ljp2050series
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การตดิตั้งหนวยความจาํ
หมายเหต:ุ ชุดหนวยความจําแบบ Single inline (SIMMs) ที่เคยใชในเคร่ืองพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนาน้ี ไม
สามารถใชงานไดกับเคร่ืองพิมพรุนน้ี

การตดิตัง้หนวยความจาํเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพน้ีมีสล็อต DIMM หน่ึงสล็อต

ขอควรระวัง: ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM ไดรับความเสียหาย ขณะที่จับหรือถือ DIMM ใหสวมแถบรัดขอมือปองกัน
ประจุไฟฟาสถิต หรือหม่ันแตะที่ผวิซองบรรจุกันไฟฟาสถิตของ DIMM แลวแตะท่ีสวนที่เปนโลหะของเคร่ืองพิมพ

ใหพิมพหนากําหนดคา เพ่ือที่จะตรวจวาเคร่ืองพิมพของคณุมีหนวยความจําอยูเทาใดกอนการเพ่ิมหนวยความจํา โปรดดู
พิมพหนาขอมูล ในหนา 70

1. หลังจากพิมพหนาการกําหนดคาแลว ใหปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก

2. ถอดสายเคเบิลอินเตอรเฟซทั้งหมดออก
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3. เปดฝาชองใส DIMM ที่ดานซายของเคร่ืองพิมพ

4. นํา DIMM ออกจากซองบรรจุกันไฟฟาสถิต

ขอควรระวงั: ลดแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากไฟฟาสถิตไดดวยการสวมปลอกรัดขอมือปองกันการ
คลายประจุไฟฟาสถิต (ESD) เสมอ หรือสัมผัสเฉพาะที่ผิวของชุดปองกันไฟฟาสถิตกอนใชกับ DIMMs

5. จับขอบ DIMM และวางแนวของน็อตบน DIMM ใหพอดีกับสล็อตบน DIMM (โปรดตรวจสอบวาตัวล็อกแตละขาง
ของชองเสียบ DIMM เปดอยู)

THWW การติดตัง้หนวยความจํา 85



6. จับ DIMM เปนมุม 45 องศา แลวดนัหนาสัมผสัดานบนของ DIMM เขาไปในชองใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวาล็อคที่
แตละดานของ DIMM เขาท่ีแลว

ขอควรระวงั: การกด DIMM ลงไปโดยตรงจะทําหนาสัมผัสเสียหาย

หมายเหต:ุ หากตองการถอด DIMM ออก ใหปลดล็อกออกกอน
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7. ปดแผนปดชอง และกดใหแนนจนกระทั่งล็อกเขาท่ี

8. ตอสายเคเบิลอินเตอรเฟสและสายไฟกลับเขาไปที่เดิม

9. เปดเคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบการตดิตัง้ DIMM
หลังจากตดิตั้ง DIMM โปรดดูใหแนใจวาการตดิตั้งน้ันเรียบรอยดี

1. เปดเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบวาไฟพรอมสวาง หลังจากเคร่ืองพิมพเสร็จส้ินขั้นตอนเร่ิมตนการทํางานแลว หากขอความ
แสดงขอผิดพลาดปรากฏขึน้ แสดงวาอาจติดตั้ง DIMM ไมถูกตอง โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอความบนแผง
ควบคุม ในหนา 101

2. พิมพหนากําหนดคา (โปรดดู พิมพหนาขอมูล ในหนา 70)

3. ในหนากําหนดคา ใหตรวจดสูวนที่เก่ียวกับหนวยความจํา และเทียบกับหนากําหนดคาท่ีพิมพออกมากอนจะติดตั้ง
หนวยความจํา หากหนวยความจําไมเพ่ิมขึ้น แสดงวา ติดตั้ง DIMM ไมถูกตอง หรือ DIMM อาจบกพรอง ติดตัง้อีก
คร้ังโดยทําตามขั้นตอนเดิม หากจําเปน ใหติดตั้ง DIMM อ่ืน

หมายเหต:ุ หากคุณติดตั้งภาษาสําหรับเคร่ืองพิมพ (ลักษณะ) ไว ใหตรวจดูที่สวน “ลักษณะและตัวเลือกที่ตดิตั้งไว” ในหนา
การกําหนดคา พ้ืนที่สวนน้ีควรแสดงรายการภาษาใหมของเคร่ืองพิมพ

การบนัทึกแหลงขอมลู (ทีเ่กบ็ถาวร)
ในบางคร้ังยทูิลิตีหรืองานท่ีคณุดาวนโหลดไปยังเคร่ืองพิมพอาจประกอบดวยแหลงขอมูลตางๆ (เชน แบบอักษร มาโคร หรือ
ลวดลาย) แหลงขอมูลที่ไดรับการกําหนดจากภายในเคร่ืองใหเปนแหลงขอมูลถาวร จะถูกเก็บไวในหนวยความจําของ
เคร่ืองพิมพจนกวาคุณจะปดเคร่ือง
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ทําตามคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใช PDL (page description language) กําหนดแหลงขอมูลใหเปนแหลงขอมูลถาวร
สําหรับรายละเอียดทางดานเทคนิค โปรดดูที่ขอมูลอางอิง PDL ที่เหมาะสมสําหรับ PCL หรือ PS

● กําหนดแหลงขอมูลใหเปนแหลงขอมูลถาวร เฉพาะในกรณีที่จําเปนตองเก็บแหลงขอมูลดังกลาวไวในหนวยความจํา
ขณะที่เคร่ืองเปดอยูเทานั้น

● สงแหลงขอมูลถาวรไปที่เคร่ืองพิมพเฉพาะตอนเร่ิมตนพิมพงานเทาน้ัน ไมใชในขณะท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน

หมายเหต:ุ การใชแหลงขอมูลถาวรมากเกินไปหรือดาวนโหลดในขณะที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน จะทําใหการทํางานหรือ
ประสิทธภิาพในการพิมพงานที่ซับซอนลดนอยลง

การใชหนวยความจาํใน Windows
1. Windows XP และ Windows Server 2003 (โดยใชมุมมองเมน ูStart เริ่มตน): คลิก Start (เร่ิม) คลิก

Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

-หรอื-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (โดยใชมุมมองเมนู Classic Start): คลิก
Start (เร่ิม) Settings (การตัง้คา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

-หรอื-

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)

4. ขยายพ้ืนที่สําหรับ ตวัเลอืกทีต่ดิตัง้ได

5. ถัดจาก หนวยความจาํของเครือ่งพิมพ ใหเลือกจํานวนหนวยความจําท้ังหมดที่ติดตั้งไว

6. คลิก ตกลง
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การทําความสะอาดเครือ่งพมิพ
ใชผาสะอาดชบุนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดดานนอกของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ไมควรใชนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนียเช็ดที่ตัวเคร่ือง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่กอตวัขึ้นน้ีอาจ
ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับคณุภาพงานพิมพ เชน จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก และปญหากระดาษตดิ เพ่ือขจัดและ
ปองกันปญหาเชนน้ี ทานควรทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษของเคร่ืองพิมพ

ทาํความสะอาดบรเิวณตลบัหมกึพมิพ

ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดสวนน้ีจะทําใหคณุภาพงาน
พิมพของทานดีขึ้น

คาํเตอืน! เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ ใหปดเคร่ือง ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองเยน็ลงกอนทําความสะอาด

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวงั: อยาสัมผัสลูกกล้ิงสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในเคร่ืองพิมพ เพราะอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหาย
ได

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

2. ใหใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดส่ิงสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

4. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ

การนาํกระดาษทีต่ดิทางผานกระดาษออก

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถ
แกไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

1. เปด HP ToolboxFX โปรดดูที่ การด ูHP ToolboxFX ในหนา 71

2. คลิกโฟลเดอร การตัง้คาอุปกรณ และคลิกหนา การแกไขปญหา

3. ในพ้ืนที่ โหมดการทาํความสะอาด คลิก เริม่ตน เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพจะพิมพหน่ึงหนา แลวกลับไปสูสถานะ พรอม เม่ือกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ
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การทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษถาด 1
หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการดึงกระดาษจากถาด 1 ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองพิมพเย็นลง
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2. กดปุมเพ่ือเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวงั: อยาสัมผัสลูกกล้ิงสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในเคร่ืองพิมพ เพราะอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหาย
ได

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

3. ยกฝาปดลูกกล้ิงดึงกระดาษขึน้
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4. กดสลักยดึสีดําสองอันจนกระทั่งลูกกล้ิงดึงกระดาษหลุดออกจากชองใส

5. ถอดลูกกล้ิงดงึกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

6. ใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิง

หมายเหต:ุ หามจับพ้ืนผิวของลูกกล้ิงดวยมือเปลา

7. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษเพ่ือขจัดคราบสกปรกออก
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8. ปลอยใหลูกกล้ิงดึงกระดาษแหงสนิท

9. จัดตําแหนงสลักยึดสีดําสองอันในเคร่ืองพิมพใหตรงกับรอยบากลูกกล้ิงดึงกระดาษ แลวกดลูกกล้ิงดงึกระดาษลงในชอง
ใสจนกระทั่งสลักยึดล็อคเขาท่ี

10. ปดฝาปดลูกกล้ิงดึงกระดาษ

11. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ
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12. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ

การทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษถาด 2
หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการดึงกระดาษจากถาด 2 ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดสายไฟออก และรอใหเคร่ืองพิมพเย็นลง
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2. นําถาด 2 ออก
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3. ภายในชองถาดกระดาษท่ีวาง ใหคนหาลูกกล้ิงดึงกระดาษท่ีดานบน ใกลดานหนาของเคร่ืองพิมพ

4. ใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิง ในขณะที่คณุหมุนลูกกล้ิงไปทางดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ หามจับพ้ืนผิวของลูกกล้ิงดวยมือเปลา

5. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษเพ่ือขจัดคราบสกปรกออก

6. ปลอยใหลูกกล้ิงดึงกระดาษแหงสนิท

7. ใสถาดกระดาษ 2 กลับเขาท่ี
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8. ตอสายไฟ และเปดเคร่ืองพิมพ
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10 การแกไขปญหา

● การแกปญหาทั่วไป

● การเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน

● การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม

● กระดาษติด

● การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ

● การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน

● การแกปญหาการเชือ่มตอบนเครือขาย

● การแกปญหาทั่วไปของ Windows 

● การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเคร่ือง Macintosh

● การแกไขปญหา Linux
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การแกปญหาทั่วไป
หากเคร่ืองพิมพทํางานผิดปกต ิใหทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับตอไปน้ี หากเคร่ืองพิมพไมผานขั้นตอนใด ใหทําตาม
คําแนะนําในการแกปญหาที่เก่ียวของน้ัน หากสามารถแกปญหาไดในขัน้ตอนใดๆ คณุสามารถหยดุโดยไมตองดําเนินการขั้น
ตอนอ่ืนๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาไฟพรอมของเคร่ืองพิมพสวางอยู หากไฟไมสวางอยู ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี

a. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

b. ตรวจสอบวาไดเปดสวิตชเปดปดแลว

c. ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลังไฟของเคร่ืองพิมพ (ดูขอ
กําหนดแรงดันไฟฟาท่ีฉลากดานหลังเคร่ืองพิมพ) หากคุณกําลังใชชองรับไฟและแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอ
กําหนด ใหเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง หากไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่
ผนังเปนที่เรียบรอยแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอ่ืน

d. หากยังไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหตดิตอที่ HP Customer Care.

2. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล

a. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบิลระหวางเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรหรือพอรตเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเชื่อมตออยางแนนหนาดีแลว

b. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบิลอ่ืนๆ หากเปนไปได

c. ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่ การแกปญหาเครือขาย ในหนา 123

3. ตรวจดวูามีขอความใดปรากฏอยูบนหนาจอของแผงควบคุมหรือไม หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดใดๆ ปรากฏอยู
โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม ในหนา 101

4. ตรวจดใูหแนใจวากระดาษท่ีคุณใชเปนไปตามขอกําหนด

5. พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 70 หากเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขาย หนา
HP Jetdirect จะพิมพออกมาดวย

a. หากเคร่ืองพิมพไมพิมพหนาตางๆ ออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษอยางนอยหน่ึงถาด

b. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ แกปญหากระดาษตดิ ในหนา 106

6. หากพิมพหนาการกําหนดคา ใหตรวจสอบรายการดังตอไปน้ี

a. หากเคร่ืองพิมพพิมพหนาออกมาไมถูกตอง ปญหาอาจอยูที่ฮารดแวรของเคร่ืองพิมพ โปรดตดิตอฝายบริการของ
ลูกคาของ HP 

b. หากเคร่ืองพิมพพิมพหนาออกมาอยางถูกตอง แสดงวาฮารดแวรของเคร่ืองพิมพทํางานอยู ปญหาอาจอยูที่
คอมพิวเตอรที่คณุกําลังใช หรืออยูที่ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ หรือโปรแกรม

7. เลือกหน่ึงในตวัเลือกตอไปน้ี:

Windows: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ) หรือ Printers and
Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกท่ีชื่อเคร่ืองพิมพ

-หรอื-

Mac OS X: เปด Print Center หรือ Printer Setup Utility และดับเบิลคลิกท่ีบรรทัดของเคร่ืองพิมพ
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8. ตรวจสอบวาคณุไดติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีแลว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาคณุกําลังใช
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี

9. พิมพเอกสารส้ันจากโปรแกรมอ่ืนที่เคยใชงาน หากแกไขได แลวปญหากับโปรแกรมที่คณุกําลังใช หากการแกไขไม
ทํางาน (เอกสารจะไมพิมพ) ใหทําตามขั้นตอนน้ีใหครบถวน:

a. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนท่ีติดตั้งซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

b. หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพไวกับเครือขาย ใหลองเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวยสายเคเบิล
USB เปล่ียนการเชือ่มตอเคร่ืองพิมพไปยังพอรตที่ถูกตอง หรือตดิตั้งซอฟตแวรใหมโดยเลือกประเภทการเชื่อม
ตอใหมที่คุณใชอยู

ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งพมิพ

ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรที่คุณใช

● การเชื่อมตอ USB

● การกําหนดคา I/O ของเคร่ืองพิมพ

● จํานวนหนวยความจําท่ีติดตั้งไวในเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของเครือขายและการกําหนดคา (ถามี)

หมายเหต:ุ แมวาหนวยความจําเพ่ิมเติมจะชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถจัดการภาพกราฟกที่ซับซอนไดดีขึ้นและปรับปรุง
เวลาในการดาวนโหลด แตจะไมชวยเพ่ิมความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ (ppm)
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การเรยีกคนืการตัง้คาจากโรงงาน
ใชเมนู Restore defaults (เรยีกคนืคาเริม่ตน) เพ่ือเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน

1. กด OK

2. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Service (บริการ) แลวกด OK

3. กดลูกศรลง  เพ่ือเลือก Restore defaults (เรยีกคนืคาเริม่ตน) แลวกด OK
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การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม
ขอความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเคร่ืองพิมพปจจุบันหรือสถานการณที่ตองมีการดําเนินการ

ขอความบนแผงควบคมุจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจตองรับทราบขอความโดยกด OK เพ่ือเร่ิมพิมพตอ หรือกด X เพ่ือ
ยกเลิกงานพิมพ บางคร้ังเม่ือมีขอความ งานพิมพที่คางอยูอาจพิมพไมเสร็จ หรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพของงานพิมพ
หากขอความเก่ียวของกับการพิมพและคณุสมบัติทําตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความ
ปรากฏขึน้ 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

สําหรับบางขอความ การรีสตารทเคร่ืองพิมพอาจแกปญหาได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพ
สงซอม

ขอความบนแผงควบคมุ

ขอความบนแผงควบคมุ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

10.X Supply memory error (10.X ความจาํ
อปุกรณผดิพลาด)

E-label ของตลับหมึกพิมพอานไมไดหรือหายไป การติดตัง้ตลับหมึกพมิพอกีคร้ัง

ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

หากยังแกปญหานีไ้มได ใหเปล่ียนตลับหมึก

กด OK เพือ่ละขอผดิพลาดนี ้และพมิพงานตอไป
คุณสมบัติอุปกรณสิ้นเปลืองและสถานะจะใชไมได

13.XX Jam in <location> (13.XX กระดาษตดิ
ใน <location>)

เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษติดอยู นํากระดาษทีต่ิดออกจากตําแหนงทีร่ะบุ เคร่ืองควรจะ
เร่ิมพมิพตอ หากเคร่ืองไมทาํงานตอ ใหลองสั่งพมิพ
งานอีกคร้ัง

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

21.X Print failure (21.X พมิพไมสาํเรจ็)

Press [OK] (กด [OK])

If error repeats turn off then on (หากยงัผดิ
พลาดอยู ใหปดเครือ่งกอนเปดใหม)

เคร่ืองพมิพไมสามารถประมวลผลหนาได กด OK เพือ่พิมพงานตอ แตงานพมิพอาจไดรับผลก
ระทบ

หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพมิพแลวเปดใหม
สงงานพิมพใหม

41.2 Engine error (41.2 กลไกผดิพลาด)

Press [OK] (กด [OK])

เคร่ืองเกิดขอผดิพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

41.3 Unexpected size in tray x (41.3 ขนาด
ทีไ่มทราบในถาด x)

Load <SIZE> (ใส <SIZE>)

Press [OK] (กด [OK])

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษทีพ่ิมพในถาดทีไ่มตรง
กับการกาํหนดคาของถาดนัน้

ใสกระดาษทีถ่กูตองลงในถาด หรือกาํหนดคาถาดตาม
ขนาดกระดาษทีใ่สลงไป โปรดดทูี ่การใสกระดาษลง
ในถาด ในหนา 53
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ขอความบนแผงควบคมุ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

49 Error (49 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

50.X Fuser error (50.X ฟวเซอรผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพเกดิขอผดิพลาดเกีย่วกบัฟวเซอร ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 25 นาที จากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

51.XX Error (51.XX ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

55.X Error (55.X ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดภายใน ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

57 Fan error (57 พดัลมผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพิมพมีปญหาเกีย่วกบัพัดลมในเคร่ือง ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141
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79 Error (79 ขอผดิพลาด)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟรมแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนั้นเปด
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางาน
ใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ใหถอด
ออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงั
โดยตรง เปดเคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

79 Service error (79 เกดิขอผดิพลาดทีบ่รกิาร)

Turn off then on (ปดกอนเปด)

มีการติดตั้ง DIMM ทีไ่มสามารถใชรวมกนัได 1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ติดตัง้ DIMM ที่เคร่ืองพมิพสนบันสนนุ โปรดดู
รายการ DIMM ทีเ่คร่ืองสนับสนนุที ่อุปกรณสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริม ในหนา 131 โปรดดู
คําแนะนําในการติดตั้ง DIMM ที่ การติดตั้ง
หนวยความจํา ในหนา 84

3. เปดเคร่ืองพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝายบริการของ
HP โปรดดทูี ่การสนบัสนนุลูกคา ในหนา 141

Device error (ขอผดิพลาดของอปุกรณ)

Press [OK] (กด [OK])

เกิดขอผดิพลาดภายใน กด OK เพือ่พิมพงานตอ

Door open (ชองเปดอยู) ฝาปดของเคร่ืองพิมพเปดอยู ปดฝา

Genuine HP supply installed (ตดิตัง้อปุกรณ
สิน้เปลอืงของแทของ HP)

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP ขอความนีจ้ะ
ปรากฏขึน้ชัว่ครูหลังจากตดิตัง้อุปกรณสิ้นเปลือง และ
แทนทีด่วยขอความ Ready (พรอม)

ไมตองดําเนนิการใดๆ

Install black cartridge (ตดิตัง้ตลบัหมกึสดีาํ) ยงัไมไดตดิตัง้ตลับหมึกพมิพหรือตดิตัง้ในเคร่ืองพมิพ
ไมถกูตอง

ติดตัง้ตลับหมึกพิมพ โปรดดูที ่การเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ ในหนา 82

Load paper (ใสกระดาษ) เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ ใสกระดาษลงในถาด

Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใสถาด #
<TYPE> <SIZE>)

Press [OK] for available media (กด [OK]
สาํหรบัวัสดพุมิพทีม่)ี

มีการกําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษที่ตองการ
สําหรับงานพมิพในถาดแลว แตยงัไมไดใสกระดาษใน
ถาดนั้น

ใสกระดาษทีถ่กูตองในถาด หรือกด OK เพื่อใช
กระดาษในถาดอ่ืน

Load tray 1 plain <SIZE> (ใสถาด 1 ธรรมดา
<SIZE>)

Cleaning mode (โหมดการทาํความสะอาด)
[OK] to start (กด [OK] เพือ่เริ่ม)

เคร่ืองพมิพพรอมสําหรับกระบวนการทําความสะอาด ใสกระดาษธรรมดาขนาดที่ระบุใน ถาด 1 และกด OK

Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใสถาด 1
<TYPE> <SIZE>)

Press [OK] for available media (กด [OK]
สาํหรบัวัสดพุมิพทีม่)ี

ไมไดกําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษทีต่องการ
สําหรับงานพมิพในถาดใด

ใสกระดาษทีถ่กูตองในถาด 1 หรือกด OK เพื่อใช
กระดาษในถาดอ่ืน

Manual duplex (การพมิพสองหนาดวยตวัเอง)

Load tray x (ใสถาด x)

Press [OK] (กด [OK])

ดานแรกของงานพิมพสองดานดวยตนเองไดรับการ
พิมพแลว และตองใสกระดาษเพื่อพมิพหนาทีส่อง

ใสกระดาษในถาดทีร่ะบโุดยใหดานทีพ่ิมพแลวหงาย
ขึ้น และดานบนของกระดานหันออกจากตวัคณุ และ
กด OK
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ขอความบนแผงควบคมุ คาํอธบิาย การดาํเนนิการทีแ่นะนาํ

Manual feed <TYPE> <SIZE> (ปอนดวย
ตนเอง <TYPE> <SIZE>)

Press [OK] for available media (กด [OK]
สาํหรบัวัสดพุมิพทีม่)ี

ตั้งคาเคร่ืองพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง กด OK เพือ่ลบขอความ หรือ ใสกระดาษทีถ่กูตองใน
ถาด 1

Memory is low (หนวยความจาํเหลือนอย)

Press [OK] (กด [OK])

หนวยความจําของเคร่ืองพิมพเกือบเตม็ กด OK เพือ่สิ้นสุดงาน หรือกดปุมยกเลิก  เพือ่
ยกเลิกงาน

สําหรับขอมูลเกีย่วกบัการเพิม่หนวยความจําของ
เคร่ืองพิมพ โปรดด ูการติดตั้งหนวยความจํา
ในหนา 84

Misprint (พมิพผดิ)

Press [OK] (กด [OK])

กระดาษอาจดเีลยเล็กนอยเมื่อเล่ือนผานเคร่ืองพิมพ กด OK เพือ่ลบขอความ

Non-HP supply installed (ตดิตัง้อปุกรณสิน้
เปลืองทีไ่มใชของ HP)

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP หากคุณมั่นใจวาคณุซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ
HP โปรดไปที ่www.hp.com/go/anticounterfeit

การรับประกนัของ HP ไมครอบคลุมถึงบริการหรือ
การซอมแซมเนือ่งจากการใชอุปกรณสิ้นเปลืองทีไ่มใช
ของ HP

Order black cartridge (สัง่ตลบัหมกึพมิพสดีาํ)

Ready (พรอม)

ตลับหมึกพิมพใกลจะสิ้นสุดอายกุารใชงาน สั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม คุณสามารถดําเนนิการพิมพ
ตอไดโดยใชตลับหมึกทีต่ดิตั้งอยูจนกวาการเกล่ียผง
หมึกจะไมสามารถใหคณุภาพการพมิพที่ยอมรับไดอีก
ตอไป

โปรดดูขอมูลเพิ่มเตมิที ่อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริม ในหนา 131

Output bin full (ถาดกระดาษออกเตม็)

Remove all paper from bin (นาํกระดาษออก
จากถาดกระดาษใหหมด)

ถาดกระดาษออกเต็ม นํากระดาษออกจากถาดกระดาษใหหมด

Rear door open (ฝาดานหลังเปดอยู) ฝาปดดานหลังของเคร่ืองพิมพเปดอยู ปดฝา

Remove shipping lock from black
cartridge (ถอดตวัลอ็คออกจากตลบัหมกึสดีาํ)

ตัวล็อคสําหรับการขนสงของตลับหมกึพมิพติดตั้งอยู ตรวจสอบใหแนใจวาถอดตัวล็อคสําหรับการขนสงของ
ตลับหมึกพิมพแออกแลว

Used cartridge in use (ตลับหมกึพมิพทีใ่ชแลว
ถกูนาํมาใช)

ตรวจพบและยอมรับตลับหมึกพิมพแบบเติม ไมตองดําเนนิการใดๆ

Used cartridge installed (ตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพ
ทีใ่ชแลว)

To accept press [OK] (ในการยอมรบั ใหกด
[OK])

ติดตั้งตลับหมึกพมิพแบบเตมิ กด OK เพือ่ดําเนนิการตอ
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กระดาษติด

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ

ปญหากระดาษติดสวนใหญมักเกิดจากการใชกระดาษที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของ HP สําหรับขอกําหนดท้ังหมดเก่ียวกับ
กระดาษท่ีใชกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet ทุกเคร่ือง โปรดดทูี่ คูมือส่ือการพิมพของเคร่ืองพิมพในตระกูล HP LaserJet
คูมือน้ีมีอยูที่ www.hp.com/support/ljpaperguide

เครือ่งพมิพมกีระดาษตดิ 1

สาเหตุ วธิแีกไข

กระดาษไมเปนไปตามขอกําหนด ใชแตกระดาษทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของ HP เทานัน้ โปรดดูที ่กระดาษ
และวัสดุพมิพ ในหนา 45

มีสวนประกอบทีต่ิดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบวาตดิตัง้ตลับหมึกพมิพถกูตอง

คณุกําลังใชกระดาษทีเ่คยใชงานกบัเคร่ืองพมิพหรือเคร่ืองถายเอกสารมา
แลว

หามใชกระดาษทีเ่คยผานการพิมพหรือถายเอกสารมาแลว

มกีารบรรจุกระดาษลงในถาดอยางไมถกูตอง ดงึกระดาษสวนเกนิออกจากถาดกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษ
อยูต่าํกวาเคร่ืองหมายแสดงจํานวนกระดาษสูงสดุในถาด โปรดดูที ่การใส
กระดาษลงในถาด ในหนา 53

กระดาษเอียง ปรับตวักั้นกระดาษในถาดไวไมถกูตอง ปรับตวักัน้กระดาษโดยใหตรึง
กระดาษไวกบัทีอ่ยางแนนหนา แตไมทําใหกระดาษโคงงอ

กระดาษยึดติดหรือเกาะติดกนั นาํกระดาษออก ดัดกระดาษ หมุน 180 องศา หรือพลิกกระดาษ ปอน
กระดาษลงในถาดอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ อยาคล่ีปกกระดาษ การกรีดกระดาษทําใหเกิดไฟฟาสถิต ซึ่ง
อาจทําใหกระดาษเกาะตดิกนัได

กระดาษถกูหยบิออกไปกอนทีจ่ะเขาไปอยูในถาดกระดาษออก รีเซ็ตเคร่ืองพิมพ รอใหหนาทีพ่ิมพแลวออกมาทีถ่าดกระดาษออกอยาง
เรียบรอย กอนหยิบออกมา

ระหวางการพิมพสองดาน คุณนํากระดาษออกกอนที่จะพิมพดานทีส่อง รีเซ็ตเคร่ืองพิมพและพิมพเอกสารอีกคร้ัง รอใหหนาทีพ่ิมพแลวออกมาที่
ถาดกระดาษออกอยางเรียบรอย กอนหยิบออกมา

กระดาษอยูในสภาพที่ไมดี เปล่ียนกระดาษ

ลูกกล้ิงภายในจากถาดไมดงึกระดาษ หยบิกระดาษแผนบนสุดออก หากกระดาษหนกัเกนิไป เคร่ืองพิมพอาจไม
ดงึกระดาษนัน้จากถาด

กระดาษมีขอบทีข่รุขระหรือเปนรอยหยัก เปล่ียนกระดาษ

กระดาษเปนรูหรือมีลายนูน กระดาษทีเ่ปนรูหรือมีลายนนูจะดงึแยกจากกนัไดยาก ปอนกระดาษแผน
เดียวจากถาด 1

อปุกรณสิ้นเปลืองของเคร่ืองพมิพหมดอายกุารใชงานแลว ตรวจสอบแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเพือ่หาขอความทีพ่รอมตใหคณุ
เปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลือง หรือพมิพสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพ่ือตรวจสอบ
อายกุารใชงานทีเ่หลืออยู โปรดดูที ่พมิพหนาขอมูล ในหนา 70

เกบ็รักษากระดาษไมถกูตอง เปล่ียนกระดาษในถาดใหม ควรใหกระดาษอยูในหบีหอเดมิที่ไดมาและเกบ็
ในทีท่ี่เหมาะสม

1 หากเคร่ืองพมิพยังคงมีกระดาษติดอยู โปรดตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP  หรือผูใหบริการทีไ่ดรับอนญุาตจาก HP 

ตาํแหนงที่กระดาษตดิ

กระดาษตดิอาจเกิดขึ้นไดที่ตําแหนงในเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี
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1

3 2

1 พื้นทีภ่ายใน

2 ถาดปอนกระดาษ

3 ถาดกระดาษออก

แกปญหากระดาษตดิ

ในขณะที่ดึงกระดาษท่ีติดอยูออกมา โปรดระวังอยาใหกระดาษฉีกขาด หากยังมีกระดาษชิ้นเล็กๆ คางอยูในเคร่ืองพิมพ
ปญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดขึ้นอีก

ขอควรระวัง: กอนดึงกระดาษท่ีตดิออก ใหปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก

พืน้ทีภ่ายใน

บรเิวณตลบัหมึกพมิพและทางผานกระดาษ

1. กดปุมเพ่ือเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว
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2. หากมองเห็นกระดาษท่ีติด ใหจับกระดาษดวยสองมือ แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

4. หากไมมีกระดาษตดิภายในฝาปดตลับหมึกพิมพ ใหเปดฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษติดออกที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ
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5. หากมองเห็นกระดาษท่ีติด ใหจับกระดาษดวยสองมือ แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

6. ปดฝาชองสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก

ทางผานกระดาษพมิพสองดาน (รุนทีพ่มิพสองดานไดเทานัน้)

1. ที่ดานหนาของเคร่ืองพิมพ ใหนําถาด 2 ออก
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2. ดนักานสีเขียวลงเพ่ือเปดฝาปดทางผานกระดาษพิมพสองดานที่ดานหนาของเคร่ืองพิมพ

3. ตรวจสอบหากระดาษท่ีติดที่ดานหนาของเคร่ืองพิมพ จับกระดาษท่ีตดิดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจาก
เคร่ืองพิมพ

4. ดนัฝาปดทางผานกระดาษพิมพสองดานขึน้เพ่ือปด
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5. ใสถาดกระดาษ 2 กลับเขาท่ี

6. เปดฝาปดชองสําหรับดึงกระดาษพิมพสองดานที่ติดออกที่ดานหลังเคร่ืองพิมพ

7. ตรวจสอบหากระดาษท่ีติดที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ จับกระดาษที่ตดิดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจาก
เคร่ืองพิมพ
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8. ปดฝาชองสําหรับดึงกระดาษติดออก

ถาดปอน

ถาด 1

1. กดปุมเพ่ือเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

2. ยกฝาปดลูกกล้ิงถาด 1 ขึ้น จับกระดาษท่ีติด แลวคอยๆ ดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

ถาด 2

1. เปดถาดกระดาษ

2. จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ
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3. ปดถาดกระดาษ

4. หากไมเห็นกระดาษที่ติดในบริเวณถาดกระดาษ ใหเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ นําตลับหมึกพิมพออก และดันตัวก้ัน
กระดาษดานบนลง จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

THWW กระดาษตดิ 113



ถาด 3

1. นําถาด 2 และถาด 3 ออก

2. จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

3. ใสถาดกระดาษกลับเขาท่ี
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4. หากไมเห็นกระดาษที่ติดในบริเวณถาดกระดาษ ใหเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ นําตลับหมึกพิมพออก และดันตัวก้ัน
กระดาษดานบนลง จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

ถาดกระดาษออก

ขอควรระวัง: เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายของเคร่ืองพิมพ อยาพยายามนํากระดาษท่ีติดอยูในถาดกระดาษออกดานบนออก
โดยการดงึกระดาษออกโดยตรง

1. ที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ ใหเปดฝาปดชองสําหรับดงึกระดาษติดออก
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2. จับกระดาษท่ีติดดวยสองมือ แลวคอยดึงกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ

3. ปดฝาชองสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก
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การแกไขปญหาคุณภาพงานพมิพ
คุณสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปน้ี

● กําหนดคาถาดสําหรับชนิดกระดาษที่ถูกตอง โปรดดทูี่ กําหนดคาถาดกระดาษ ในหนา 56

● ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของ HP โปรดดูที่ กระดาษและวัสดพุิมพ ในหนา 45

● ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพตามความจําเปน โปรดดูที่ การนํากระดาษที่ตดิทางผานกระดาษออก ในหนา 90

ปญหาคณุภาพการพมิพทีเ่กีย่วกบักระดาษ

ปญหาคณุภาพการพิมพบางอยางเกิดจากการใชกระดาษท่ีไมตรงตามขอกําหนดของ HP 

● กระดาษมีพ้ืนผวิเรียบล่ืนเกินไป

● กระดาษมีความชื้นไมสมํ่าเสมอ มากเกินไป หรือนอยเกินไป ใหใชกระดาษจากแหลงอ่ืนหรือกระดาษท่ีแกะหอใหม

● ผงหมึกไมตดิในบางสวนของกระดาษ ใหใชกระดาษจากแหลงอ่ืนหรือกระดาษท่ีแกะหอใหม

● กระดาษหัวจดหมายท่ีคณุใชเปนกระดาษผิวหยาบ ใหใชกระดาษสําหรับถายเอกสารซ่ึงผิวจะเรียบกวา หากวิธีน้ีชวยแก
ปญหาได ควรขอใหซัพพลายเออรที่จัดหากระดาษหัวจดหมายใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของ HP 

● กระดาษมีผวิหยาบเกินไป ใหใชกระดาษสําหรับถายเอกสารซ่ึงผิวจะเรียบกวา

● กระดาษหนักเกินไปสําหรับการตั้งคาชนิดกระดาษที่คุณเลือกไว ผงหมึกจึงไมหลอมละลายเขากับกระดาษ

สําหรับขอกําหนดท้ังหมดเก่ียวกับกระดาษท่ีใชกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet ทุกเคร่ือง โปรดดูที่ คูมือส่ือการพิมพของ
เคร่ืองพิมพในตระกูล HP LaserJet คูมือน้ีมีอยูที่ www.hp.com/support/ljpaperguide

ปญหาคณุภาพการพมิพทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอม

หากใชงานเคร่ืองพิมพในสภาพแวดลอมที่แหงหรือมีความชืน้มากเกินไป ใหตรวจสอบวาสภาพแวดลอมการพิมพอยูภายใน
ระดับที่กําหนดหรือไม โปรดดทูี่ สภาพแวดลอมในการทํางาน ในหนา 146

ปญหาคณุภาพการพมิพเกีย่วกบักระดาษตดิ

ตรวจสอบใหแนใจวานํากระดาษท้ังหมดออกจากทางผานกระดาษแลว

● ถาเคร่ืองพิมพมีกระดาษติดเม่ือไมนานน้ี ใหพิมพงานสองถึงสามหนาเพ่ือทําความสะอาดทางเดนิกระดาษ

● หากกระดาษไมผานฟวเซอรและทําใหเกิดขอบกพรองกับภาพที่ปรากฏบนเอกสารที่เหลือ ใหพิมพงานสองถึงสามหนา
เพ่ือทําความสะอาดทางเดินกระดาษ หากยังมีปญหาอยู ใหพิมพและประมวลผลหนาทําความสะอาด โปรดดทูี่ การนํา
กระดาษที่ติดทางผานกระดาษออก ในหนา 90

ตวัอยางภาพทีม่ขีอบกพรอง

สวนน้ีจะใหขอมูลเก่ียวกับการระบุและแกไขความผิดพลาดในการพิมพ

หมายเหต:ุ หากขั้นตอนเหลาน้ีไมสามารถแกไขปญหาได โปรดตดิตอผูแทนจําหนายหรือบริการที่ไดรับการแตงตัง้จาก
HP
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งานพิมพซีดหรือจาง

● ตลับหมกึพมิพใกลจะหมดอายกุารใชงาน

● เกล่ียผงหมึกเพือ่ยืดอายุการใชงาน

● กระดาษหรือวัสดพุมิพอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ
Hewlett-Packard (ตวัอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกนิไป)

● หากสีซีดจางทัง้หนา อาจปรับความหนาแนนในการพมิพไวจางเกนิ
ไป หรืออาจใช EconoMode อยู ใหปรับความหนาแนนในการ
พิมพใหเขมขึ้น และยกเลิกการใชงาน EconoMode ในหนา
Properties ของเคร่ืองพมิพ

จดุดางของผงหมึก

● กระดาษหรือวัสดพุมิพอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ
Hewlett-Packard (ตวัอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกนิไป)

● อาจจะตองทําความสะอาดเคร่ืองพมิพ

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

ตวัอกัษรขาดหาย

● กระดาษหรือวัสดพุิมพแผนนัน้อาจชาํรุด ลองพิมพงานอีกคร้ัง

● ความชื้นของกระดาษหรือวัสดพุิมพอาจไมสม่ําเสมอ หรือมีความชืน้
เปนจุดๆ บนพื้นผิว ลองพมิพดวยกระดาษหรือวัสดพุิมพแผนใหม

● กระดาษหรือวัสดพุิมพในล็อตนีม้ีคณุภาพไมด ีกระบวนการผลิตอาจ
ทาํใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก ลองใชกระดาษหรือวัสดุ
พิมพชนดิหรือยี่หออื่น

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

เสนในแนวดิง่

แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมีรอยขีดขวน ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพ HP
ใหม
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พืน้หลงัเปนสีเทา

● เปล่ียนไปใชกระดาษหรือวัสดพุมิพที่มีน้ําหนกัเบากวานี้

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเคร่ืองพิมพ สภาพความแหงสูง
(ความชืน้ต่าํ) อาจทําใหคาเงาพืน้หลังเพิ่มมากขึ้น

● การตัง้คาความเขมอาจสูงเกนิไป ปรับการตัง้คาความเขม

● ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพ HP ใหม

รอยเปอนจากผงหมึก

● หากรอยเปอนอยูที่ขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัวกัน้กระดาษ
สกปรก ใหผาแหงทีไ่มมีขนเช็ดทําความสะอาดตวักัน้กระดาษ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● อุณหภูมิตวัละลายอาจต่ําเกนิไป ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพมิพไวถกูตอง

● ลองติดตัง้ตลับหมึกพมิพใหมของ HP

ผงหมึกไมตดิแนนกบักระดาษ

● อุณหภูมิฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพมิพไวถกูตอง

● ทาํความสะอาดภายในเคร่ืองพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิ
วัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง

● เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทน
การเสียบเขากบั power strip

ความผดิพลาดซ้ําๆ ในแนวตัง้

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากเกดิรอยขึ้นซ้ําๆ ทีจุ่ดเดียวกนับนหนา
เอกสาร ใหติดตั้งตลับหมึกพมิพของ HP ตลับใหม

● ชิน้สวนภายในอาจเปอนผงหมึก หากรอยเกิดขึ้นทีด่านหลังของ
กระดาษหรือวัสดุพมิพ ปญหานีอ้าจหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีก
สองสามแผน

● ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิ
วัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง
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ตวัอกัษรผิดรปูราง

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรไมสม่ําเสมอ อาจเกดิจากเนือ้
กระดาษหรือวัสดุพมิพอาจล่ืนเกินไป ลองใชกระดาษหรือวัสดพุมิพ
อ่ืน

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรเปนคล่ืนๆ อาจตองตรวจซอม
เคร่ืองพมิพ พมิพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชนั หากตวัอักษร
ผดิรูปราง โปรดตดิตอผูแทนจําหนาย หรือผูใหบริการทีไ่ดรับการ
รับรองจาก HP

หนาเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถกูตองและตัวกั้นกระดาษ
ไมชดิหรือหางจากปกกระดาษเกนิไป

● อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกินไป

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

โคงงอหรอืเปนคลืน่

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ ทัง้ความรอน
และความชื้นสูงจะทาํใหกระดาษหรือวัสดุพมิพโคงงอได

● กระดาษหรือวัสดพุิมพอาจวางอยูในถาดปอนนานเกนิไป ใหลองกลับ
ดานปกกระดาษในถาด และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป
180 องศา

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพมิพใหผานออกในแนว
ตรง

● อุณหภูมิตวัละลายอาจสูงเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง หากยงั
คงมีปญหาอยู ใหเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพมิพซึ่งใชอุณหภูมิฟวเซอรต่ํา
กวา เชน แผนใส หรือวัตถทุีจ่ะใชพมิพซึ่งมีน้ําหนกัเบา
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ยนหรอืเปนรอยพับ

● ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวัสดพุมิพอยางถกูตอง

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพมิพใหผานออกในแนว
ตรง

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด และลองหมุนปกกระดาษ
ในถาดปอนไป 180 องศา

● สําหรับซองจดหมาย สิ่งนี้อาจเกดิจากชองอากาศทีอ่ยูภายในซอง นํา
ซองจดหมายออกมา และกดใหแบนราบ จากนัน้จึงลองอีกคร้ัง

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

● หากมีผงหมึกกระจายรอบตวัอักษรมาก อาจเปนเพราะวัสดพุิมพไม
สามารถดูดซับผงหมึกไดอยางมีประสิทธภิาพ (อาการทีม่ีผงหมึก
กระจายอยูเล็กนอยถือเปนเร่ืองปกตขิองเคร่ืองพิมพเลเซอร) ใหลอง
เปล่ียนชนดิกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด

● ใชวัสดุพมิพทีอ่อกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ
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การแกปญหาประสทิธิภาพการทาํงาน

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

พมิพหนากระดาษออกมาได แตเปนหนาวาง คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดวูาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพมิพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่ําลังพิมพเพื่อดวูาเนื้อหามี
อยูครบทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพมิพอาจทํางานผดิพลาด ในการตรวจสอบเคร่ืองพมิพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

เคร่ืองพมิพกระดาษชามาก กระดาษทีม่ีน้ําหนกัมากกวาอาจทําใหพิมพงาน
ไดชาลง

ลองพมิพบนกระดาษชนดิอื่น

เอกสารทีม่ีรายละเอียดซับซอนอาจพมิพไดชา การใหความรอนทีเ่หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพิมพต่ําลง เพือ่ใหงานพิมพมีคุณภาพ
สูงสุด

ไมพมิพหนาเอกสาร เคร่ืองพมิพอาจดึงกระดาษไมถกูตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เคร่ืองพิมพอยางถกูตองแลว

มีกระดาษตดิอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่กระดาษติด
ในหนา 105

สายเคเบิล USB อาจชาํรุดเสียหายหรือตอไวไม
ถกูตอง

● ถอดสายเคเบิล USB ที่ตออยูทั้งสองดาน
ออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพมิพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทาํงานผานเคร่ืองคอมพวิเตอร
ของคณุ

เคร่ืองพมิพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนั
ได หากคุณมีฮารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ชื่อมตอกบัพอรต
เดียวกันกบัเคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานี้อาจ
รบกวนการทาํงานของเคร่ืองได หากตองการ
เชื่อมตอและใชเคร่ืองพิมพ คุณจะตองยกเลิกการ
เชื่อมตอกบัอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
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การแกปญหาการเชือ่มตอบนเครอืขาย

การแกปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมไดยาวเกินกวา 2 เมตร เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพอ่ืน เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครอืขาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพ่ือยนืยนัวาเคร่ืองพิมพมีการส่ือสารกับเครือขาย กอนที่จะเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคา
โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 70

1. มีปญหาในการเช่ือมตอใดๆ ระหวางเวิรคสเตชัน่หรือไฟลเซิรฟเวอรและเคร่ืองพิมพหรือไม

ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือขาย การเชือ่มตอ และการตั้งคาคอนฟเกอเรชันเราเตอรน้ันถูกตอง ตรวจสอบวา สาย
เคเบิลเครือขายมีความยาวตามขอกําหนดรายละเอียดของเครือขาย

2. ตอสายเคเบิลเครือขายไดอยางเหมาะสมใชหรือไม?

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชพอรตและสายเคเบิลที่เหมาะสม ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
เคเบิลแตละจุดมีการเชือ่มตออยางแนนหนาและอยูในตําแหนงที่ถูกตองแลว หากปญหายงัคงเกิดขึ้น ใหลองใชสาย
เคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับหรือทรานซีฟเวอร ไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟแสดงสถานะลิงคสีเขียวที่อยูถัด
จากการเชื่อมตอพอรตทีด่านหลังของเคร่ืองพิมพควรสวางอยู

3. ตัง้ความเร็วของลิงคและการตั้งคาการพิมพสองดานถูกตองใชหรือไม?

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตัง้คาเร่ิมตน) โปรดดูที่ การตั้งคา
ความเร็วลิงค ในหนา 42

4. คณุสามารถ "ping" เคร่ืองพิมพไดหรือไม

ใชพรอมตคําส่ังเพ่ือ ping เคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน

ping 192.168.45.39

ดใูหแนใจวา การคนหาแสดงผลเวลาในหน่ึงรอบ

หากคุณสามารถ ping เคร่ืองพิมพได ใหตรวจสอบวา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพมีการกําหนดคาบนคอมพิวเตอร
อยางถูกตองแลว หากถูกตองแลว ใหลบ แลวเพ่ิมเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคําส่ัง ping ลมเหลว ใหตรวจสอบวาฮับเครือขายทํางานอยู แลวตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และ
คอมพิวเตอรถูกกําหนดคาสําหรับเครือขายเดียวกันทั้งหมด

5. มีการเพ่ิมแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรใหกับเครือขายใชหรือไม?

ดใูหแนใจวา แอปพลิเคชั่นเหลาน้ันเขากับเครือขายได และติดตั้งเขากับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

6. ผูใชคนอ่ืนสามารถส่ังพิมพงานไดใชหรือไม?

ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเฉพาะกับเวิรคสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเวิรคสเตชัน่ กอน
ปรับทิศทางใหม (ใน Novell NetWare)

7. หากผูใชคนอ่ืนส่ังพิมพงานได ผูใชเหลาน้ันใชระบบปฏิบัติการเครือขายเดียวกันใชหรือไม?
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ตรวจสอบการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการเครือขายที่เหมาะสมจากเครือขายของคุณ

8. ทานเปดการทํางานของโปรโตคอลแลวใชหรือไม?

ตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลของคณุในหนาการกําหนดคา คณุยังสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตรวจสอบ
สถานะของโปรโตคอลอ่ืนๆ ไดดวย โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรในตวั ในหนา 76

9. เคร่ืองพิมพปรากฏใน HP Web Jetadmin หรือแอปพลิเคชันการจัดการอ่ืนหรือไม

● ตรวจสอบความถูกตองของการตัง้คาเครือขายบนหนาแสดงคาคอนฟกเครือขาย

● ยืนยันการตัง้คาเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพโดยใชแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ (สําหรับเคร่ืองพิมพที่มีแผง
ควบคุม)
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การแกปญหาทัว่ไปของ Windows 
ขอความแสดงขอผดิพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วธิแีกไข

ปดโปรแกรมอ่ืนๆ ทั้งหมด รีสตารท Windows แลวลองอีกคร้ัง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพอื่น คุณอาจเลือกทําสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟตแวร

ลบไฟลชัว่คราวออกจากไดเร็คทอรียอย Tempคุณสามารถระบุชือ่ไดเร็ค
ทอรีโดยแกไขไฟล AUTOEXEC.BAT และคนหาขอความวา “Set
Temp =.”ชื่อหลังจากขอความนีจ้ะเปนไดเร็คทอรีชัว่คราวโดยทัว่ไปตาม
คาเร่ิมตนจะเปน C:\TEMP แตสามารถกําหนดใหมได

ศกึษาจากเอกสารกํากบัของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกับเคร่ือง
คอมพวิเตอรหากตองการรายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับขอความแสดงขอผิด
พลาดของ Windows
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การแกไขปญหาทีพ่บโดยทั่วไปในเครือ่ง Macintosh
หมายเหต:ุ  คุณสามารถต้ังคาสําหรับการพิมพผานทาง USB และ IP ไดโดยใช Desktop Printer Utility เคร่ืองพิมพจะ
ไมปรากฏใน Chooser

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดอยูในรายการใน Print Center

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไวหรือติดตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีค่ณุ
กาํลังใช หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําใน
คูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหสัภาษา 2
ตวัอักษรของภาษาทีค่ณุใช ตดิตัง้ซอฟตแวรใหม โปรดดคูําแนะนาํในคูมือ
เร่ิมตนใชงาน

ชือ่เครือ่งพมิพ, IP แอดเดรส หรอืชือ่โฮสต Rendezvous ไมปรากฏในชองรายการเครือ่งพมิพในศนูยการพมิพ

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจยงัไมพรอม ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถกูตอง เคร่ืองพมิพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคณุกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพวิเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจเลือกประเภทการเชือ่มตอไมถกูตอง ตรวจสอบวาไดเลือก USB, IP Printing หรือ Rendezvous ไวแลว
โดยขึ้นอยูกับประเภทการเชือ่มตอระหวางเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ที่ไม
ถกูตอง

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดทูี ่พมิพหนาขอมูล ในหนา 70 ตรวจสอบ
วาชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous บนหนาการ
กาํหนดคาตรงกับชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดใูหแนใจวาสายใหมเปนสายทีม่ี
คณุภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครื่องพมิพทีค่ณุเลอืกไวใน Print Center โดยอตัโนมตัิ

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจยงัไมพรอม ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถกูตอง เคร่ืองพมิพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคณุกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเนต็ ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพวิเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไวหรือติดตัง้ไมถกูตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD อยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยที่
“<lang>” เปนรหสัภาษาทีป่ระกอบดวยตัวอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีค่ณุ
กาํลังใช หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําใน
คูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD จากโฟลเดอรฮารดไดรฟ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหสัภาษา 2
ตวัอักษรของภาษาทีค่ณุใช ตดิตัง้ซอฟตแวรใหม โปรดดคูําแนะนาํในคูมือ
เร่ิมตนใชงาน
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกไวใน Print Center โดยอตัโนมตัิ

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพมิพอาจยงัไมพรอม ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถกูตอง เคร่ืองพมิพเปดอยู และไฟพรอม
สวาง หากคณุกําลังเชื่อมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต ใหลองเชือ่มตอ
เขากบัคอมพวิเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซ ตรวจดใูหแนใจวาสายใหมเปนสายทีม่ี
คณุภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครื่องพมิพทีต่องการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยุดคิวการพมิพ เร่ิมควิการพิมพใหม โดยเปด print monitor แลวเลือก Start Jobs

มีการใชชือ่เคร่ืองพิมพหรือ IP แอดเดรสที่ไมถกูตอง ซึ่งอาจทําให
เคร่ืองพมิพอื่นท่ีมีชือ่, IP แอดเดรส หรือชือ่โฮสต Rendezvous ที่
เหมือนกนัหรือใกลเคยีงกนัไดรับงานพมิพของคณุ

ตรวจสอบชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดทูี ่พมิพหนาขอมูล ในหนา 70 ตรวจสอบ
วาชื่อเคร่ืองพมิพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous บนหนาการ
กาํหนดคาตรงกับชือ่เคร่ืองพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

พมิพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตวัอกัษรไมถกูตอง

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กิดขึ้นกับบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรทีอ่ยูในไฟล EPS ใหกบัเคร่ืองพมิพกอนที่
จะพมิพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนที่จะสงเปนรูปแบบการเขารหสัดวย
เลขฐานสอง (Binary Encoding)

คณุไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีเ้กดิขึน้เมือ่ไมไดตดิตั้งซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพมิพ USB เมื่อเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter
Card Supportทัง้นี ้เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีในเว็บไซต Apple
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เมื่อเชือ่มตอดวยสาย USB เครื่องพมิพจะไมปรากฏใน Macintosh Print Center หลงัจากทีเ่ลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีอ้าจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ือง Macintosh ของคณุใช USB ได

● ตรวจสอบวาคณุกําลังใชระบบปฏิบัตกิาร Macintosh ทีเ่คร่ืองพิมพ
นีส้นบัสนนุ

● ตรวจดูวาเคร่ือง Macintosh ของคุณมีซอฟตแวร USB ทีเ่หมาะสม
จาก Apple

การแกไขปญหาฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาคณุกําลังใชสายเคเบิล USB ทีม่ีความเร็วสูงตามความ
เหมาะสมใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอปุกรณ USB มากเกนิไป เนื่องจาก
จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชือ่มตอ ใหยกเลิกการเชือ่มตออุปกรณ
ทัง้หมดจากกลุมการเชื่อมตอ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB
บนเคร่ืองคอมพวิเตอรหลักโดยตรง

● ตรวจสอบเพ่ือดวูามีการเชื่อมตอฮบั USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ
มากกวา 2 ตวัในแถวของกลุมการเชื่อมตอหรือไม ใหยกเลิกการ
เชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากกลุมการเชือ่มตอนัน้ และตอสายเคเบิล
เขากบัพอรต USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหต:ุ คยีบอรด iMac เปนฮบั USB ทีไ่มมีแหลงจายไฟ
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การแกไขปญหา Linux
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการแกไขปญหาของ Linux โปรดไปที่เว็บไซตสนับสนุน HP Linux: www.hp.com/go/
linuxprinting

THWW การแกไขปญหา Linux 129

http://www.hp.com/go/linuxprinting
http://www.hp.com/go/linuxprinting


130 บท 10   การแกไขปญหา THWW



A อปุกรณสิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

● การส่ังซ้ืออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณส้ินเปลือง

● หมายเลขชิ้นสวน
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การสัง่ซือ้อะไหล อปุกรณเสรมิ และอปุกรณสิน้เปลอืง
มีวิธีหลายวิธีสําหรับการส่ังซ้ือชิน้สวน วัสดส้ิุนเปลือง และอุปกรณเสริม

สัง่ซ้ือโดยตรงจาก HP
คุณสามารถเลือกซ้ือสินคาตามรายการตอไปน้ีไดโดยตรงจาก HP:

● อะไหล: หากตองการส่ังซ้ืออะไหล ไปท่ี www.hp.com/go/hpparts สําหรับนอกสหรัฐฯ โปรดติดตอศูนยบริการ HP
ที่ไดรับอนุญาตในทองท่ีของคุณหากตองการส่ังซ้ืออะไหล

● วสัดส้ิุนเปลอืงและอุปกรณเสรมิ: หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ www.hp.com/go/
ljsupplies หากตองการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสําหรับทั่วโลก โปรดไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html หาก
ตองการส่ังซ้ืออุปกรณเสริม โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljp2050series

สัง่ซ้ือผานผูใหบรกิารหรอืฝายสนบัสนนุ

หากตองการส่ังซ้ืออะไหลหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอศูนยบริการรับอนุญาตหรือผูใหการสนับสนุนของ HP

สัง่ซ้ือโดยตรงผานซอฟตแวร HP ToolboxFX
HP ToolboxFX เปนซอฟตแวรเคร่ืองมือการจัดการเคร่ืองพิมพที่ออกแบบมาเพ่ือใหการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ, การตรวจ
สอบ, การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง, การแกไขปญหา และการอัปเดตเปนเร่ืองงายและมีประสิทธภิาพมากที่สุดเทาท่ีเปนไปได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับซอฟตแวร HP ToolboxFX โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร HP ToolboxFX ในหนา 71
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หมายเลขชิ้นสวน
รายการอุปกรณเสริมที่แสดงไวตอไปน้ี คอื รายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมน้ี ขอมูลการส่ังซ้ือและความพรอมของ
รายการผลิตภัณฑอาจเปล่ียนแปลงในระหวางอายุการใชงานของเคร่ืองพิมพ

อปุกรณเสรมิสาํหรบัการจดัการกระดาษ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ถาดปอนกระดาษ 500 แผนซึ่งเปนอุปกรณเลือก
ใช และชุดปอนกระดาษ

ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจุกระดาษ CE464A

ตลบัหมกึพมิพ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกขนาดมาตรฐาน CE505A

ตลับหมึกความจุสูง CE505X

หนวยความจาํ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

44 x 32-pin DDR2 memory DIMM (dual
inline memory module)

เพิ่มความสามารถของเคร่ืองพมิพในการจัดการ
กบังานพมิพขนาดใหญหรือที่สลับซับซอน

32 MB CB420A

64 เมกะไบต CB421A

128 เมกะไบต CB422A

256 MB CB423A

สายเคเบลิและอินเตอรเฟส

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

อุปกรณเสริมเซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอก
HP Jetdirect

HP Jetdirect en1700 J7942G

HP Jetdirect en3700 J7942G

เซิรฟเวอรพิมพแบบไรสาย HP Jetdirect
ew2400 USB

J7951G

HP Jetdirect 175x J6035G

อะแดป็เตอรเคร่ืองพิมพแบบเครือขาย
HP USB

Q6275A (ทัว่โลก)

HP wireless printing upgrade kit Q6236A (อเมริกาเหนอื)

Q6259A (ประเทศ/พื้นทีใ่นยโุรป,
ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชยีแปซิฟก)

สายเคเบิล USB สายเคเบิล A ถงึ B ความยาว 2 เมตร C6518A
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B บรกิารและการสนบัสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● ขอแถลงเร่ืองขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

● บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

● การสนับสนุนลูกคา

● ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกันอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet P2050 series หนึง่ปนับจากวันทีซ่ื้อ

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับ
ประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนให
อาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการ
ทํางานตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้และใชงาน
อยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนท่ีผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดแูลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิน้สวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมได
รับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของ
เคร่ืองพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา คณุภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด

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

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทาน
เพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลน
ของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ตามท่ีระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวน
หรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับ
ทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอ
กําหนดเร่ืองสิทธ ิซ่ึงใชบังคบัการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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ขอแถลงเรือ่งขอจาํกดัในการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ 
ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการ
ใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกัน
หรือเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดย
เฉพาะ

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอตกลงการอนญุาตใหใชสทิธิ์สาํหรบัผูใชขั้นสดุทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้ตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคณุ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับ
ผูใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิใ์นเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา
“ซอฟตแวร” อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุส่ิงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือ
เอกสารอิเล็คทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีวา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดท้ังหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คณุไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคณุไม
ยอมรับ EULA น้ี หามติดตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานที่ท่ีคณุซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคืนตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คุณอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดท่ียังไมไดใชกลับคืน

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

2. สิทธิแ์หงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คณุจะมีสิทธิ์ตอไปน้ีภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดท้ังหมด
ของ EULA น้ี:

a. การใช HP ใหสิทธิ์คณุในการใชสําเนาหน่ึงสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การติดตั้ง การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคุณแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรน้ีถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP
เพ่ือใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (add-
on)) ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดงักลาวเทาน้ัน (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ใชอาจปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมี
สิทธิ์แจกจายซอฟตแวรของ HP

b. การทําสําเนา สิทธิข์องคุณในการทําสําเนาหมายถึง คุณอาจทําสําเนาถาวรหรือสําเนาสํารองขอมูลของซอฟตแวรของ HP
ภายใตเง่ือนไขที่วา แตละสําเนาจะรวมคําประกาศเร่ืองกรรมสิทธิ์ตนฉบับของซอฟตแวรของ HP ทั้งหมดเอาไว และนํามาใช
เฉพาะเพ่ือจุดประสงคของการสํารองขอมูลเทาน้ัน

3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพ่ือการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพ่ิม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดับแรก คณุตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดัง้เดมิของ HP ที่ระบุโดย
HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดัง้เดมิของ HP คุณอาจไม
สามารถใชซอฟตแวรของ HP น้ันไดอีกตอไป EULA น้ีนํามาใชกับการปรับรุนแตละคร้ัง เวนแต HP จะใชเง่ือนไขอ่ืนกับ
การปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA น้ีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหถือเง่ือนไขอ่ืนเปนสําคัญ

4. การโอนยาย

a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขัน้ปลายเร่ิมแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หน่ึง
คร้ังใหกับผูใชขั้นปลายคนอ่ืน การโอนยายดงักลาวน้ีจะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต ส่ือ เอกสารประกอบสําหรับ
ผูใช EULA น้ี และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจ
ไมใชการโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรที่โอนยายมาจะยอมรับ EULA
น้ี เม่ือโอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซ้ือหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพ่ือการใชรวมกันในเชงิ
พาณิชยหรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะ
แสดงอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA น้ี

5. สิทธิใ์นกรรมสิทธิ ์สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเอ
อรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา สิทธิบัตรและกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาที่นํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเก่ียวกับลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัด
กรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนน้ันภายใตกฎหมายที่นํามาใช

7. การยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คณุจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะท่ีสัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคุณ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่
สัมพันธกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ท้ังหมดน้ีจะขึน้อยูกับนโยบายเร่ืองสิทธิ์สวนบุคคของ HP ทั้งน้ี
HP จะไมใชขอมูลดังกลาวในรูปแบบทีเ่ปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพ่ือปรับปรุงการใชงาน
ของคุณหรือใหบริการสนับสนุน

8. ขอจํากัดในการรับผิด ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออร
ของ HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA น้ีจะจํากัดอยูที่จํานวนเงินที่คุณจายเพ่ือซ้ือ
ผลิตภัณฑดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมมีกรณีใดท่ี HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP จะรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัตกิารณ ความเสียหายทางออมหรือความเสีย
หายอันเปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยดุชะงักของภาคธรุกิจ การ
บาดเจ็บสวนบุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เก่ียวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใชซอฟตแวร
แมวา HP หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขางตนไม
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่สําคัญ บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดของความเสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง ดงัน้ันขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไม
สามารถนํามาใชกับคุณ

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

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

11. การสงวนไวซ่ึงสิทธิ ์HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท์ั้งหมดท่ีไมไดรับรองแกคณุอยางชดัแจงใน
EULA น้ี

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

ทบทวน 11/06
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บรกิารรบัประกันโดยใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการออกแบบมาใหใชชิ้นสวนที่ลูกคาสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง (CSR) เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ซอมแซมและเพิ่มความยืดหยุนในการเปล่ียนชิ้นสวนที่มีขอบกพรอง หากในระหวางชวงวินิจฉัย HP สรุปวาควรทําการ
ซอมแซมโดยใชชิ้นสวน CSR ทาง HP จะจัดสงชิน้สวนน้ันเพ่ือใหคณุทําการเปล่ียนดวยตนเอง ชิน้สวน CSR มีสอง
ประเภท ไดแก 1) ชิ้นสวนที่ตองใหลูกคาเปล่ียนดวยตนเอง หากคุณขอให HP เปนผูเปล่ียนชิ้นสวนเหลาน้ี คณุจะตองชําระ
คาเดินทางและคาแรงในการใหบริการ 2) ชิ้นสวนที่ลูกคาสามารถเลือกเปล่ียนเองหรือไมก็ได ชิน้สวนเหลาน้ีออกแบบมาให
ลูกคาสามารถเปล่ียนเองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม หากคุณขอให HP เปนผูเปล่ียนชิ้นสวนดังกลาว ทาง HP อาจเปล่ียนชิ้น
สวนใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของการรับประกันที่กําหนดไวสําหรับผลิตภัณฑของคุณ

ชิ้นสวน CSR อาจถูกจัดสงใหคุณในวันทําการถัดไปโดยขึน้อยูกับสถานที่และการมีชิ้นสวนที่พรอมจะจัดสง การจัดสงชิน้
สวนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีคาบริการเพ่ิมโดยขึ้นอยูกับเง่ือนไขดานสถานที ่หากคุณตองการความชวยเหลือ
เพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการดานเทคนิคของ HP  และชางเทคนิคของเราจะใหคําแนะนําทางโทรศัพทแกคุณ HP จะเปน
ผูกําหนดเม่ือสงวัสดุพรอมชิ้นสวน CSR สํารองวาจะตองสงชิ้นสวนที่ชํารุดบกพรองกลับคืนใหทาง HP หรือไม ในกรณีที่
ตองมีการสงคืนชิน้สวนที่บกพรองใหกับ HP คณุจะตองจัดสงชิ้นสวนดงักลาวคืนแก HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโดย
ปกตคิือหา (5) วันทําการ ชิน้สวนทีช่ํารุดจะตองสงคนืพรอมกับเอกสารประกอบของชิ้นสวนน้ันในบรรจุภัณฑขนสงที่มีให
HP จะเรียกเก็บคาใชจายจากคุณในสวนของชิน้สวนทดแทน หากคณุไมสงคืนชิ้นสวนที่ชํารุดใหกับ HP ตามเง่ือนไขการรับ
ประกันแบบใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง HP จะออกคาใชจายในสวนคาจัดสงและการสงคืนชิน้สวนทั้งหมด และจะกําหนด
เองวาจะใชบริการบริษัทขนสงใด
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การสนบัสนนุลกูคา

รับการสนบัสนนุทางโทรศพัทฟรีในชวงระยะเวลารับประกนัสําหรับ
ประเทศ/พื้นทีข่องคุณ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

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

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเนต็ 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljp2050series

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพิวเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยูทิลิตี ้ไดรเวอร และขอมลูอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/go/ljp2050series_software

สัง่ซือ้บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack
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ขอตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP
HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทท่ีตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลงในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหน่ึงของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที ่โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายของ HP ในประเทศเพ่ือขอทราบบริการที่มีสําหรับทาน

ขอตกลงในการบรกิารถงึที่

HP มีขอตกลงสําหรับบริการถึงที่โดยจัดชวงเวลาบริการ เพื่อใหทานไดรับความชวยเหลือที่ตรงตามความตองการของทาน
มากท่ีสุด ซ่ึงไดแก

บริการถงึทีใ่นวันทาํการถดัไป

ขอตกลงน้ีจะจัดความชวยเหลือแกทานในวันทําการถัดไปตามคํารองขอรับบริการ เวลาในการใหบริการและระยะทางในการ
เดินทางเพ่ิมเติมนอกเหนือเขตพื้นท่ีบริการท่ี HP กําหนดไวจะอยูในขอตกลงสําหรับบริการถึงท่ีโดยสวนใหญ (โดยคิดคา
ธรรมเนียมเพ่ิมเติม)

บริการถงึทีร่ายสปัดาห (สาํหรับลูกคารายใหญ)
ขอตกลงน้ีจะจัดบริการเขาเยีย่มถึงที่เปนตารางรายสัปดาหสําหรับองคกรที่มีผลิตภัณฑของ HP จํานวนมาก ขอตกลงน้ีจะ
กําหนดไวสําหรับสถานที่ที่ใชเวิรกสเตชัน 25 เคร่ืองขึ้นไป รวมทั้งเคร่ืองพิมพ พล็อตเตอร คอมพิวเตอร และดิสกไดรฟ

การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ

หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเคร่ืองพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที ่HP ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือ
บรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพกอนสงเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

1. นําการด DIMM ที่ซ้ือและติดตัง้ลงในเคร่ืองพิมพออกมาเก็บไว หามถอด DIMM ที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพออก

ขอควรระวงั: ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM เสียหายได ขณะจับ DIMM ใหสวมแถบขอมือกันไฟฟาสถิต หรือหม่ัน
แตะท่ีผิวของชุดกันไฟฟาสถิตของ DIMM บอยๆ กอนจะจับโลหะที่เคร่ืองพิมพ ในการถอด DIMM โปรดด ูการตดิตั้ง
หนวยความจํา ในหนา 84

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีสําคญัมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจร่ัวและทําใหผงหมึกเปอนชิน้สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดบุรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดุที่คลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

3. นําสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมตางๆ ออกจากเคร่ือง และเก็บไว

4. คณุอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซ่ึงพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับ
เคร่ืองพิมพดวย

5. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม แตในประเทศอ่ืน ใหใชหีบหอบรรจุเดมิ
หากยงัคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง

การขยายเวลารบัประกนั

HP Support ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในท่ี HP จัดเตรียมให การซอมบํารุง
ฮารดแวรน้ีครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 1 ถึง 3 ปนับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑจาก HP ลูกคาตองส่ังซ้ือ HP Support
ภายในชวงการรับประกันจากโรงงานท่ีไดระบุไว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอฝายสนับสนุนและบริการลูกคาของ HP
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C ขอกาํหนดรายละเอยีด

● ขอกําหนดทางกายภาพ

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

● สภาพแวดลอมในการทํางาน
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ขอกาํหนดทางกายภาพ
ตาราง C-1  ขนาดและน้าํหนกัผลติภณัฑ

รุนของผลติภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

HP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิว้) 9.95 กก. (21.9 ปอนด)

รุน dHP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิว้) 10.6 กก. (23.4 ปอนด)

รุน dnHP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิว้) 10.6 กก. (23.4 ปอนด)

รุน xHP LaserJet P2050 Series 405 มม. (15.9 นิว้) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิว้) 14.7 กก. (32.4 ปอนด)

ตัวปอนกระดาษ 500 แผนซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 140 มม. (5.5 นิว้) 368 มม. (14.5 นิว้) 360 มม. (14.2 นิว้) 4.1 กก. (9.0 ปอนด)

ตาราง C-2  ขนาดของเครือ่งพมิพเมือ่เปดฝาและถาดทั้งหมดจนสดุ

รุนของผลติภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง

HP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 455 มม. (17.9 นิ้ว) 360 มม. (14.2 นิว้)

รุน dHP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 455 มม. (17.9 นิ้ว) 360 มม. (14.2 นิว้)

รุน dnHP LaserJet P2050 Series 268 มม. (10.6 นิว้) 455 มม. (17.9 นิ้ว) 360 มม. (14.2 นิว้)

รุน xHP LaserJet P2050 Series 405 มม. (15.9 นิว้) 455 มม. (17.9 นิ้ว) 360 มม. (14.2 นิว้)
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การใชกระแสไฟ ขอกาํหนดทางไฟฟา และการกอใหเกดิเสยีง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/go/ljp2050/regulatory

ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาท่ีใช เน่ืองจากอาจ
ทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ
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สภาพแวดลอมในการทาํงาน
ตาราง C-3  เงือ่นไขทีจ่าํเปน

เงื่อนไขทางดานสภาพแวดลอม การพมิพ จัดเกบ็/สภาวะเตรยีมพรอม

อุณหภูมิ (เคร่ืองพมิพและตลับหมึกพิมพ) 7.5° ถงึ 32.5°C (45.5° ถึง 90.5°F) 0° ถึง 35°C (32° ถงึ 95°F)

ความชืน้สัมพัทธ 10% ถงึ 80% 10% ถงึ 90%
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D ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการตดิตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
น้ีสามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยไุด หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตช
ที่ตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่ํานงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ี
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

พลังงานท่ีใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอม ซ่ึงไมเพียงชวยประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ แตยังชวย
ประหยดัคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองพิมพไมไดลดลงแตอยางใด ในการระบุสถานะการไดมาตรฐาน
ตาม ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑน้ี โปรดดทูี่แผนขอมูลผลิตภัณฑหรือแผนขอกําหนดรายละเอียด นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานยังแสดงรายการอยูที่:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพงานสองดานแบบอัตโนมัต ิ(การพิมพสองดาน) และการพิมพ N หนา (การพิมพหลายหนาในหน่ึงหนา)
ของเคร่ืองพิมพรุนน้ี ทําใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบังานพมิพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
กับ HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิน้ หากคณุสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนท่ีจะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตัง้แตขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับ
รองวาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ
โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการท้ิงขยะไดหลายลานตนั เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดงักลาวสําหรับ
คารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เตมิหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการ
สงคนืผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle
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คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (ตลับหมกึพมิพมากกวาหนึ่งตลบั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีนํ้าหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

1. ใชกลองที่เหมาะสมของคุณเองหรือขอกลองขนาดใหญไดฟรีจาก www.hp.com/recycle หรือ 1-800-340-2445
(บรรจุตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet ไดถึง 31 กก. (70 ปอนด))

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับการสงคืนตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet เพ่ือการนํากลับมาใชใหม โปรดมอบพัสดุใหแก UPS ในการจัดสงหรือ
การรับพัสดุคร้ังตอไปของคุณ หรือนําไปที่ศูนยรับพัสดุท่ีไดรับอนุญาตจาก UPS สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ใน
ทองถ่ินของคณุ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยี่ยมชม www.ups.com. หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ
USPS โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของ U.S. Postal Service หรือฝากพัสดไุวที่สํานักงานของ U.S. Postal Service
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคนืคร้ังละมากๆโปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 การจัดสงผาน UPS จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสง
พัสดุโดยปกติ ขอมูลอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผูอาศยัอยูในอะแลสกาและฮาวาย

อยาใชฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สําหรับขอมูลและคําแนะนํา U.S. Postal Service ใหบริการสงคืนตลับ
หมึกโดยไมมีคาใชจายภายใตขอตกลงกับ HP สําหรับอะแลสกาและฮาวาย

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา
อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล (อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณส้ินเปลืองใหมของคณุ) หรือเยีย่มชม www.hp.com/
recycle. เลือกประเภท/พ้ืนที่ของคณุสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงคนืวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคลิตามมาตรฐาน EN12281:2002
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ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี

การทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภัณฑนีร้วมกบัขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่ําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอุปกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมือ่ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาต ิและแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการทีช่วยปองกนั
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัสถานทีท่ีคุ่ณสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาทีใ่นพืน้ที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนีม้า

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณส้ินเปลืองที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน

คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน

ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั
ตาม ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0801-00-rel.1.0
ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: HP LaserJet P2050 Series
  
หมายเลขรุนขอบงัคบั2): BOISB-0801-00

รวม CE464A — ถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน
ตวัเลอืกของผลติภัณฑ: ทัง้หมด

ตลับหมึกพมิพ CE505A, CE505X
เปนผลิตภณัฑทีต่รงกบัรายละเอยีดผลติภณัฑดานลางนี:้

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

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - คลาส B1)

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

ขอมลูเพิม่เตมิ:

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

 ไวตามนั้นแลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกิดคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ (2)
อปุกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกิดการทาํงานทีไ่มพงึประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบเชนเดยีวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) ดวยจุดประสงคทางการควบคมุ ผลิตภณัฑนีจึ้งไดรับการกาํหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนี้ไมเกีย่วของกบัชื่อทางการตลาดหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho , USA

22 ตลุาคม 2007

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

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

ในสหรัฐอเมริกาตดิตอ
ที:่

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

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแิหงป ค.ศ. 1968 วาดวย
การควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเคร่ืองพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเคร่ืองภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการ
ทํางานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMC (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet P2055, P2055d, P2055dn, P2055x , laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan
1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.
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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 P2055, P2055d, P2055dn, P2055x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

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

ตารางสสาร (จนี)
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การพิมพ
การแกไขปญหา 122
ปอนกระดาษดวยตนเอง 55
เชือ่มตอกับเครือขาย 40

การพิมพ 2 ดาน
Windows 66
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 53

การพิมพสองดาน
Windows 66
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 53

การพิมพแบบ n-up
Windows 66

การพิมพโดยการปอนกระดาษดวย
ตนเอง 55

การยกเลิก
การพิมพ 64

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร
Windows 24

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรของ
Macintosh 30

การยกเลิกคําส่ังพิมพ 64
การรับประกัน

การขยายเวลา 142
การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 138
การใหลูกคาซอมแซมดวย
ตนเอง 140

ตลับหมึกพิมพ 137
ผลิตภัณฑ 136

การรีไซเคิล
การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 150

การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ 75
การลบซอฟตแวรของ Macintosh 30
การวางแนว

กระดาษ, ขณะปอน 53
การตัง้คา, Windows 66

การสนับสนุน
Linux 129
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 142
ออนไลน 67, 75, 141

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 141

การสนับสนุนทางเทคนิค
Linux 129
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 142

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 141

การสนับสนุนออนไลน 141
การส่ังซ้ือ

วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม 132
หมายเลขชิน้สวน 133

การหยดุคําส่ังพิมพ 64
การหยดุคําส่ังพิมพชัว่คราว 64

การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 138
การเกล่ียผงหมึก 81
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 79
การเปรียบเทียบรุน, คุณสมบัติ 2
การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ 82
การเรียกคืนคาเร่ิมตน 14
การแกปญหา

กระดาษ 117
กระดาษติด 106, 111, 112, 115
สภาพแวดลอม 117
หนากระดาษวาง 122

การแกปญหากระดาษติด
ตําแหนง 105
ถาด 1 111
ถาด 2 112
ถาด 3 114
ถาดกระดาษออกดานบน 115
ทางผานกระดาษ 106
ทางผานกระดาษพิมพสองดาน 108
ทางผานในแนวตรง 115
บริเวณตลับหมึกพิมพ 106
ดูเพ่ิมเติมที่ ติด

การแกไข
ความผดิพลาดซํ้าๆ ในแนวตัง้ 119
งานพิมพซีดหรือจาง 118
จุดดางของผงหมึก 118
ตวัอักษรขาดหาย 118
ตวัอักษรผิดรูปราง 120
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 123
ปญหาเครือขาย 123
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 121
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 119
พ้ืนหลังเปนสีเทา 119
มวนงอ 120
ยน 121
รอยเปอนจากผงหมึก 119
หนาเอียง 120
เปนคล่ืน 120
เปนรอยพับ 121
เสนในแนวดิ่ง 118

การแกไขปญหา
Linux 129
การดงึกระดาษ (ถาด 1) 91
การดงึกระดาษ (ถาด 2) 94
คณุภาพงานพิมพ 117
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 123
ปญหาของเคร่ือง Macintosh 126
ปญหาเครือขาย 123
พิมพกระดาษชา 122
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รายการตรวจสอบ 98
สายเคเบิล USB 122
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 122
ไฟล EPS 127

การแจงขอมูล
การดดูวย HP ToolboxFX 72
การตัง้คา 71

การใสกระดาษ
ขอความแสดงขอผดิพลาด 103

การใสกระดาษขนาด A6 54
การใสวัสดุพิมพ

กระดาษขนาด A6 54
ถาด 1 53
ถาด 2 54
ถาดเสริม 3 54

การดสต็อค
ถาดกระดาษออก, การเลือก 57

การดอีเธอรเน็ต, หมายเลขชิ้นสวน 133
กําหนดสเกลเอกสาร

Windows 66

ข
ขนาด, กระดาษ

คาเร่ิมตน, การตั้งคา 13
ขนาด, ผลิตภัณฑ 144
ขอกําหนด

คณุลักษณะ 3
ทางกายภาพ 144
สภาพแวดลอมในการทํางาน 146
ไฟฟาและเสียง 145

ขอกําหนดทางกายภาพ 144
ขอกําหนดทางเสียง 145
ขอกําหนดทางไฟฟา 145
ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 146
ขอความ

ไฟสัญญาณ, แผงควบคุม 10
ขอความชนิดสี

พิมพเปนสีดํา 67
ขอความติดตั้งอุปกรณส้ินเปลือง 103
ขอความส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลือง 104
ขอความเปล่ียนอุปกรณส้ินเปลือง 104
ขอความแสดงขอผิดพลาด

ไฟสัญญาณ, แผงควบคุม 10
ขอความแสดงขอผิดพลาดการพิมพไม
สําเร็จ 101

ขอความแสดงขอผิดพลาดตัวล็อคสําหรับ
การขนสง 104

ขอความแสดงขอผิดพลาดวาพิมพ
ผิด 104

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
บริการ 103

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
พัดลม 102

ขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับ
เคร่ืองพิมพ 103

ขอจํากัดของวัสดุ 151
ขอตกลงการบริการ 142
ขอตกลงในการบริการถึงที่ 142
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 142
ขอบังคบั DOC ของประเทศ
แคนาดา 153

ขอผิดพลาดจาก Spool32 125
ขอผิดพลาดจากการทํางานที่ผิด
ปกติ 125

ค
ครอสโอเวอรอัตโนมัติ, การตั้งคา 15
ความชื้น

การแกปญหา 117
ขอกําหนด 146

ความละเอียด
การแกไขปญหาคุณภาพ 117
คณุลักษณะ 3

ความเร็วโปรเซสเซอร 3
คําประกาศดานความสอดคลองกับ
มาตรฐาน 152

คุณภาพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 74
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 14

คุณภาพการพิมพ
กระดาษ 117
กระดาษติด, หลังจาก 117
การตัง้คา HP ToolboxFX 74
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 14
การแกไขปญหา 117
ปรับปรุง 117
สภาพแวดลอม 117

คุณภาพของงาน
การตัง้คา HP ToolboxFX 74

คุณภาพของภาพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 74
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 14

คุณภาพงานพิมพ
การตัง้คาขอมูลที่เก็บ 14
ความผดิพลาดซํ้าๆ ในแนวตัง้ 119
งานพิมพซีดหรือจาง 118
จุดดางของผงหมึก 118
ตวัอักษรขาดหาย 118
ตวัอักษรผิดรูปราง 120

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 121
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 119
พ้ืนหลังเปนสีเทา 119
มวนงอ 120
ยน 121
รอยเปอนจากผงหมึก 119
หนาเอียง 120
เปนคล่ืน 120
เปนรอยพับ 121
เสนในแนวดิ่ง 118

คุณลักษณะ 3
คุณลักษณะการเขาใชงาน 4
คุณสมบัติ 2
คุณสมบัตดิานความปลอดภัย 77, 78
คาลวงหนา (Macintosh) 32
คาเร่ิมตน, การเรียกคนื 14
คาเร่ิมตนจากโรงงาน, การเรียกคืน 14
เครือขาย

HP Web Jetadmin 77
การกําหนดคา 39
การคนหาเคร่ืองพิมพ  0
การตัง้คา 15
การตัง้คา, การดู 41
การตัง้คา, การเปลียน 41
การตัง้คาความเร็วลิงค 42
คาคอนฟเกอเรชัน IP แอดเดรส 41
พอรต, การตั้งคา 40
รหัสผาน, การตั้งคา 41
รหัสผาน, การเปล่ียน 41
รายงานการต้ังคา 12
หนาการกําหนดคา 12
โปรโตคอลท่ีไดรับการสนับสนุน 39

โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 149

ง
งานพิมพ 63

จ
จํานวนหนา 12
จํานวนหนาตอแผน 33
แจงขอมูลดวยอีเมล, การตั้งคา 71

ฉ
ฉลาก

ถาดกระดาษออก, การเลือก 57

ช
ช็อตคัท 65
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ซ
ซองจดหมาย

การวางแนวสําหรับปอน 53
ถาดกระดาษออก, การเลือก 57

ซอฟตแวร
HP Web Jetadmin 26
การตัง้คา 21, 30
การยกเลิกการตดิตั้ง

Macintosh 30
การยกเลิกการตดิตั้งสําหรับ

Windows 24
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ซอฟตแวร 138

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 18, 30
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 26, 31

ซอฟตแวร HP-UX 27
ซอฟตแวร Linux 27
ซอฟตแวร Solaris 27
ซอฟตแวร UNIX 27

ด
ไดรเวอร

Macintosh, การแกปญหา 126
Windows, การเปด 65
กลาง 20
การตัง้คา 21, 22, 30, 31
การตัง้คา Macintosh 32
คาลวงหนา (Macintosh) 32
ชนิดกระดาษ 50
ชอ็ตคัท (Windows) 65
ที่สนับสนุน 19
มีให 3
หนาแสดงการใช 12

ไดรเวอร Linux 129
ไดรเวอร PCL

กลาง 20
ไดรเวอรการพิมพกลาง 20

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การจัดเก็บ 79
การรับประกัน 137
การรับรอง 79
การรีไซเคิล 149
การเปล่ียน 82
ขอความส่ังซ้ือ 104
ขอความแสดงสถานะ 10
ขอความใหเปล่ียน 104
คณุลักษณะ 3

ชวงการเปล่ียน 79
ทําความสะอาดบริเวณ 89
สถานะ, การดูดวย HP

ToolboxFX 71
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 12
หมายเลขชิน้สวน 133
อุปกรณของแทของ HP 79
ไมใชของ HP 79

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 35

ตลับหมึกพิมพ
กระดาษติดในบริเวณ 106
การจัดเก็บ 79
การรับประกัน 137
การรับรอง 79
การรีไซเคิล 149
การเกล่ียผงหมึก 81
การเปล่ียน 82
ขอความส่ังซ้ือ 104
ขอความแสดงสถานะ 10
ขอความใหเปล่ียน 104
คณุลักษณะ 3
ชวงการเปล่ียน 79
ทําความสะอาดบริเวณ 89
สถานะ Macintosh 35
สถานะ, การดูดวย HP

ToolboxFX 71
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 12
หมายเลขชิน้สวน 133
อุปกรณของแทของ HP 79
ไมใชของ HP 79

ตัวเลือกในการพิมพขั้นสูง
Windows 67

ติด 115
ดูเพ่ิมเติมที่ การแกปญหากระดาษติด

ถ
ถาด

การตัง้คา 13, 73
การพิมพสองดาน 34
กําหนดคา 56
ขอความแสดงขอผดิพลาดเก่ียวกับการ
ใส 103

ความจุ 51
ที่ตัง้ 5

ถาด 1
กระดาษติด 111
การตัง้คา 13
ความจุ 51

ถาด 2
กระดาษติด 112
การตัง้คา 13
ความจุ 51

ถาด 3
กระดาษติด 114
ความจุ 51

ถาด, กระดาษออก
ที่ตัง้ 5

ถาด, ถาดกระดาษออก
ความจุ 51

ถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษ 53
หมายเลขชิน้สวน 133

ถาดกระดาษ 1
การใสกระดาษ 53

ถาดกระดาษ 2
การใสกระดาษ 54

ถาดกระดาษ 3
การใสกระดาษ 54
ขอกําหนดทางกายภาพ 144

ถาดกระดาษ, ออก
การเลือก 57

ถาดกระดาษออกดานบน
กระดาษติด 115
การพิมพออกที่ 57
ความจุ 51
ที่ตัง้ 5

ถาดกระดาษออกดานหลัง
การพิมพงานไปยัง 57
ถาด, ที่ตั้ง 5

ถาดปอนกระดาษ
การใสวัสดุพิมพ 54

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 35

แถบ Status (สถานะ) (เว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว) 76

แถบ Troubleshooting (การแกไข
ปญหา)
การตัง้คา HP ToolboxFX 74

แถบการตัง้คาระบบ, HP
ToolboxFX 74

แถบการตัง้คาเครือขาย, HP
ToolboxFX 74

แถบการตัง้คาเคร่ือง, HP
ToolboxFX 72

แถบการแจงขอมูล, HP
ToolboxFX 72

แถบการแจงขอมูลดวยอีเมล, HP
ToolboxFX 72
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แถบความชวยเหลือ, HP
ToolboxFX 72

แถบสถานะ, HP ToolboxFX 71

ท
ทางผานกระดาษ

กระดาษติด 106
ทางผานกระดาษพิมพสองดาน

กระดาษติด 108
ทางผานกระดาษในแนวตรง

กระดาษติด 115
แท็บการตั้งคา (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 76
แท็บเครือขาย (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 77

น
นํ้าหนัก, ผลิตภัณฑ 144
แนวตัง้

การตัง้คา, Windows 66
แนวนอน

การตัง้คา, Windows 66

บ
บริการ

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 142
บริการถึงที่รายสัปดาห 142
บริการถึงที่ในวันทําการถัดไป 142
บริการลูกคา

Linux 129
แบตเตอร่ีที่ใหมา 151
แบบอักษร

การตัง้คา Courier 13
มีให 3
รายการ, การพิมพ 12
แหลงขอมูลถาวร 87
ไฟล EPS, การแกไขปญหา 127

ป
ประกาศ EMC ของเกาหลี 153
ประกาศ VCCI ของญ่ีปุน 153
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 153
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 153

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 153

ประเภท, กระดาษ
การตัง้คา HP ToolboxFX 74

ปรับขนาดเอกสาร
Macintosh 32
Windows 66

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ 117

ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 32

ปุม, แผงควบคุม 10
เปด/ปด

สวิตช, ที่ตัง้ 5
โปรโตคอล, เครือขาย 39
โปสการด

ถาดกระดาษออก, การเลือก 57

ผ
ผงหมึก

กระจายเปนเสนขอบ 121
การเกล่ีย 81
จุดดาง 118
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 119
รอยเปอน 119
เหลือนอย 118

ผลิตภัณฑ
การลงทะเบียน 75
การเปรียบเทียบ 2

ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 151
แผงควบคมุ

การกําหนดคาเครือขาย เมนู 15
การตัง้คา 21, 30
จอแสดงผล 10
ที่ตัง้ 5
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