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1 HP Photosmart ภาพรวม
ใช HP Photosmart เพ่ือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา หรือพิมพโดย
ตรงลงบนพื้นผิวของแผนซดีีและดีวีดีแบบเคลือบพิเศษ คุณสามารถเขาใชงาน
ฟงกชันตางๆ ของ HP Photosmart ไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองเปด
เครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมอืนี้จะแนะนําการใชงานขั้นพ้ืนฐานและวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมลูการติดตอฝายบริการของ HP และการสั่ง
ซือ้อุปกรณ

วธีิใชบนหนาจอจะใหรายละเอยีดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ รวมถึงการใช
ซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart

ขอมูลทัว่ไปของ HP Photosmart

หมายเลข รายละเอยีด

1 จอส ี(หรือที่เรียกกันวาจอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ชองเสียบการดหนวยความจําและไฟภาพถาย

4 พอรต USB ดานหนา

5 ถาดรับกระดาษออก

6 แกนเล่ือนของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

7 บริเวณชองเก็บทีบ่รรจุซีดี/ดีวีดี

8 ที่บรรจุซีด/ีดีวีดี
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หมายเลข รายละเอยีด

9 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือทีเ่รียกวาถาดปอนกระดาษ)

10 ถาดกระดาษภาพถาย

11 ถาดซีด/ีดีวีดี

12 ฝาครอบตลับบรรจุหมึก

13 ฝาปดดานหลัง

14 พอรต USB ดานหลัง

15 การเชือ่มตอสายไฟ*

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟท่ี HP ใหมาเทานั้น

คณุลกัษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP Photosmart

หมายเลข ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

1  Color graphics display (จอสี) (หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): แสดงภาพถายบนการดหนวยความ
จํา นอกจากนี้ยงัแสดงสถานะและขอความแสดงขอผิดพลาดดวย

2 Attention light (ไฟเตือน): แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น โปรดดจูอแสดงผลสําหรับขอมูลเพิม่เติม

3 ลูกศรซาย: ปุมลูกศรซายจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลหรือภาพถายกอนหนาน้ีบนการดหนวยความจํา

4 OK (ตกลง): เลือกภาพถายสําหรับการพิมพหรือเลือกตัวเลือกเมนู

5 ลูกศรขวา: ปุมลูกศรขวาจะนําไปยงัหนาจอแสดงผลหรือภาพถายถดัไปบนการดหนวยความจํา

6 Print Photos (พิมพภาพถาย): พมิพภาพถายทีเ่ลือกไวบนการดหนวยความจําของคุณ หากในขณะ
น้ีไมไดเลือกภาพถายอยู ผลิตภัณฑจะพิมพภาพถายทีก่ําลังแสดงอยูบนจอแสดงผลในขณะนี้

(ทําตอ)

คณุลักษณะของแผงควบคุม 3

ภ
าพ
รว
ม



หมายเลข ไอคอน ชือ่และรายละเอยีด

7 Red-Eye Removal (การลบตาแดง): เปดหรือปดคุณสมบัต ิRed-Eye Removal (การลบตา
แดง) คุณสมบัติน้ีจะเปดขึ้นเมื่อมีการเสียบการดหนวยความจํา ผลิตภณัฑจะแกไข ตาแดง ในภาพถาย
ทีแ่สดงบนจอแสดงผลในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

8 Cancel (ยกเลิก): หยดุการทํางานในปจจุบัน และกลับไปที่หนาจอหลัก

9 On (เปด): เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภณัฑแลว ยงัคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หาก
ไมตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดงึปล๊ักสายไฟออก

คนหาขอมูลเพิม่เตมิ
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมลู
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP Photosmart

คูมอืการตดิตัง้
คูมือการติดต้ังจะแนะนําวิธีการตั้งคา HP Photosmart และการติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณควรปฏิบติัตามข้ันตอนในคูมอืการติดต้ังตามลําดับ

หากคุณมีปญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูวิธีการแกไขปญหาเบือ้งตนในสวน
สุดทายของคูมอืการติดต้ัง หรือดู “วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน” ในหนา 15 ในคูมือการใชงานนี้

วธิใีชบนหนาจอ
วธีิใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
HP Photosmart ที่ไมไดระบุไวในคูมือนี้ รวมถึงคุณลักษณะที่สามารถใชงาน
ไดโดยการใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังกับ HP Photosmart เทานั้น นอกจากนี้ วิธี
ใชบนหนาจอยังมีขอมลูกฎขอบังคับและขอมูลดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

การเขาถงึวธิใีชบนหนาจอ
• Windows: คลิก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) >

HP > Photosmart D5400 series > Help (วธิีใช)
เมื่อตองการติดต้ังวิธีใชบนหนาจอ ใสซดีีซอฟตแวรในคอมพิวเตอรของคุณ
แลวปฏิบติัตามคําส่ังบนหนาจอ

• Macintosh: คลิก Help (วธิีใช) > Mac Help (วธิีใช Mac) > Library
(ไลบรารี) > HP Product Help (วธิใีช HP Product)

เว็บไซตของ HP
ถาคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณจะสามารถหาวิธีใชและบริการสนับสนุนไดจาก
เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตนี้จะใหขอมลูดานเทคนิค
ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซือ้

บท 1
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การใสกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและชนิดตางๆ ลงใน HP Photosmart ได
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย โปรด
ดูขอมลูเพิ่มเติมไดจากวิธีใชบนหนาจอ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นเพ่ือใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

เคลด็ลบั เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพื่อจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน
ตรวจสอบวากระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกนั มีขนาด
เทากัน และไมมรีอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ

3. ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขา
ไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

การใสกระดาษ 5
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ขอควรระวงั ตรวจสอบวาผลิตภัณฑไมไดทํางานอยูและเงยีบลงแลวใน
ขณะใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก หากผลิตภัณฑกําลังใชงาน
ตลับบรรจุหมกึหรือทํางานอยู กระดาษที่หยุดอยูภายในผลิตภณัฑอาจยัง
ไมเขาท่ี คุณอาจดันกระดาษไปขางหนา เพ่ือใหผลิตภณัฑปลอยกระดาษ
เปลาออกมา

เคลด็ลบั หากทานใชกระดาษที่มหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไป
กอนโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป ตรวจสอบใหแน
ใจวากองซอนของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษหลักและไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ปรับถาดรับกระดาษออกลง ดึงแกนเลื่อนของถาดเขาหาตัวคุณจนสุด พลิกที่
จบักระดาษที่ตอนปลายของแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกเพื่อเปดแกน
ออกใหสุด

หมายเหตุ เมือ่คุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

การใสกระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิว้) ลงในถาดภาพถาย
1. ยกฝาถาดภาพถายข้ึนเพ่ือใสกระดาษภาพถายลงในถาดภาพถาย

บท 1
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2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกลตัว
คุณ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาใสกระดาษลงในถาดภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดภาพถายและไมสูงกวาดานบนสดุ
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

การใสกระดาษ 7

ภ
าพ
รว
ม



5. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

การหลกีเลีย่งมิใหกระดาษตดิ
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ปองกันไมใหกระดาษภาพถายมวนงอหรือมีรอยยบัโดยการเก็บแผน

กระดาษภาพถายท่ีไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• หากตองการพิมพฉลาก ใหตรวจสอบวาแผนฉลากนั้นผลิตมาไมเกินสองป

แผนฉลากเกาอาจหลดุลอกออกในขณะเลื่อนผานเขาไปในเครื่องพิมพ และ
จะทําใหเกิดปญหากระดาษติด

• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษท่ีเปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชกระดาษเฉพาะประเภทที่แนะนําใหใชกับผลิตภณัฑน้ีเทานั้น

บท 1
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พิมพโดยตรงบนแผนซีดี/ดวีดีี
คุณสามารถออกแบบและสรางฉลากแบบกําหนดเองสําหรับแผนซีดีหรือดีวีดี
โดยใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ือง HP Photosmart จากนั้น สามารถพิมพ
ฉลากโดยตรงลงบนแผนซีดีหรือดีวีดีที่สามารถพิมพได
1. ใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องเพื่อสรางและพิมพฉลากโดยตรงลงบน

แผนซดีี/ดีวีดีที่พิมพอิงคเจ็ตได
2. เมื่อเครื่องแจงเตือน คอยๆ ดึงที่บรรจุซดีี/ดีวีดีที่มาพรอมกับเครื่องออกมา

ที่บรรจุซีดี/ดีวีดีจัดเก็บไวขางใตถาดปอนกระดาษหลัก

3. ดันแผนซีดีที่พิมพอิงคเจ็ตไดใสเขาไปในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีใหเขาที่ โดยหงาย
ดานที่พิมพไดข้ึนดานบน แผนซดีี/ดีวีดีควรใสไวในวงแหวนตรงปลายที่
บรรจุตามลูกศรชี้

หมายเหตุ หากคุณใชแผนขนาดเล็ก ใหพลิกวงแหวนที่บรรจุซดีี/ดีวีดีมา
ทับบนแผนซีดี/ดีวีดี

4. เลื่อนฝาปดซีดี/ดีวีดีลงมาเพื่อเขาถึงถาดซีดี/ดีวีดี
ฝาปดซีดี/ดีวีดีอยูใตแผงควบคุมพอดี เมือ่อยูในตําแหนงเลื่อนลง ถาดซีดี/
ดีวีดีจะอยูดานบนของถาดรับกระดาษออก

พมิพโดยตรงบนแผนซีดี/ดีวีดี 9
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5. ดันที่บรรจุซดีี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีของเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดดันท่ีบรรจุซดีี/ดีวีดีเขาไปจนกระทั่งเสนขีดบนที่บรรจุซดีี/ดีวีดีอยูตรงกับ
เสนขีดสีขาวบนถาดซดีี/ดีวีดี

หมายเหตุ เครื่องพิมพจะดึงที่บรรจุซีดี/ดีวีดีในขณะที่พิมพสื่อ ที่บรรจุ
ซดีี/ดีวีดีอาจยื่นออกมาประมาณ 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ท่ีดานหลังของ
ผลิตภณัฑ หากวางเครื่องไวใกลผนัง ใหขยับออกหางจากผนังอยางนอย 3
น้ิว

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ท่ีออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับประเภทของโปรเจ็กตท่ีคุณกําลังพิมพอยูควบคูไปกับหมึก HP
ของแท กระดาษ HP และหมกึ HP ไดรับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อทํางานรวม
กันเพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูง

บท 1
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory
Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Duo Pro (เลือกใชอะแดปเตอร
ได) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

2 xD-Picture Card, Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใช
อะแดปเตอร), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard
(MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร),
TransFlash MicroSD Card หรือ Secure MultiMedia Card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา (สําหรับอุปกรณจัดเก็บขอมูล)

การพิมพภาพถายของคุณ
1. ใสกระดาษที่มีขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. ลงในถาดภาพถาย หรือใสกระดาษ

ภาพถายแบบเต็มขนาดลงในถาดปอนกระดาษหลัก
2. ใสการดหนวยความจําเขาไปในชองท่ีถูกตองของผลิตภัณฑ หรือเช่ือมตอ

อุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับพอรต USB ดานหนา
3. กดปุมลูกศรชี้ซายหรือช้ีขวาเพื่อเลื่อนดูภาพถายจนกวาภาพถายท่ีตองการ

พิมพจะปรากฏข้ึน
4. กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ

ในแตละครั้งที่กด OK (ตกลง) จํานวนสําเนาของภาพถายที่เลือกพิมพจะเพิ่ม
ข้ึน

เคลด็ลบั คุณสามารถทําซ้ําข้ันตอนที ่3 และ 4 เพ่ือเพ่ิมภาพถายลงในคิว
การพิมพ

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย 11
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5. กด Print Photos (พิมพภาพถาย)
6. กดปุมลูกศรชี้ซายหรือช้ีขวาเพ่ือเล่ือนไปตามตัวเลือกเคาโครง และกด OK

(ตกลง) เมือ่ไดเลือกตัวเลือกที่ตองการ:

เคลด็ลบั ขณะที่กําลังพิมพภาพถาย คุณสามารถเลือ่นดูภาพถายบนการด
หนวยความจําได เมื่อคุณเห็นภาพถายที่ตองการพิมพ คุณสามารถกดปุม
Print Photos (พิมพภาพถาย) เพ่ือเพิ่มภาพถายนั้นลงในคิวการพิมพ

การเปลีย่นตลับบรรจหุมึก
ปฏิบติัตามคําแนะนําเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ

หมายเหตุ หากคุณกําลังติดต้ังผลิตภัณฑเปนครั้งแรก ตองแนใจวาคุณปฏบิัติ
ตามคําแนะนําในคูมอืการติดต้ังเกี่ยวกับวิธีการติดต้ังหัวพิมพและตลับบรรจุ
หมึก

หากทานยังไมมีตลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับ HP Photosmart ทานสามารถสั่ง
ซือ้ตลับบรรจุหมึกได โดยไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว
ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

ขอควรระวงั โปรดรอจนกวาคุณจะมตีลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมกึเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจหุมกึไวภายนอกผลติภณัฑเปนเวลานาน
เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายไดทั้งตัวผลิตภัณฑและตลับบรรจุหมกึ

การเปลีย่นตลับบรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาฝาครอบตลับบรรจุหมกึโดยการดันสวนหนาดานขวาของผลิตภณัฑ

ข้ึน จนกระท่ังฝาครอบล็อคเขาตําแหนง

หมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของผลิตภณัฑ

บท 1
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หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลับหมกึพิมพหยุดเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนินการ
ตอไป

3. กดแท็บที่ดานหนาตลับบรรจุหมึกเพื่อปลดล็อค จากนั้นนําตลับหมึกออกจาก
ชอง
หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีดํา ใหกดแท็บของตลับบรรจุหมึกที่ดาน
ขวาสุด
หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกอื่นๆ เชน หมกึพิมพภาพถายสีดํา สีชมพู
สีฟา หรือสีเหลือง ใหกดแท็บบนตลับบรรจุหมึกตามสีนั้นๆ แลวถอดออก

4. นําตลับบรรจุหมึกใหมออกจากบรรจุภณัฑ โดยดึงแถบสีสมยอนกลับไป
ตรงๆ เพ่ือแกะหอพลาสติกออกจากตลับบรรจุหมกึ

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณแกะหอพลาสติกออกจากตลับบรรจุ
หมกึแลวกอนที่จะติดต้ังตลับบรรจุหมกึเขาในผลิตภณัฑ ไมเชนน้ันจะไม
สามารถพิมพงานได

5. บิดฝาสีสมเพื่อหักออก

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก 13
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6. สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมอืนกัน แลวเล่ือนตลับบรรจุหมึกเขาในชองที่
วางจนกระท่ังล็อคเขาที่และอยูในตําแหนงที่มั่นคง

ขอควรระวงั หามยกหูสลักบนตลับหมึกพิมพเพ่ือติดต้ังตลับบรรจุหมกึ
เพราะอาจทําใหตลับบรรจุหมกึอยูในตําแหนงทีไ่มถูกตองและมปีญหาใน
การพิมพ สลักตองอยูดานลางเพ่ือใหการติดต้ังตลับบรรจุหมกึเปนไป
อยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสตลับบรรจุหมึกเขาไปในชองที่มีไอคอนรูป
รางเดียวกันและมีสีเหมือนกับตลับที่คุณกําลังใสอยู

7. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

บท 1
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2 วธิกีารแกไขปญหาเบือ้งตนและการ
สนบัสนนุ
บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกีย่วกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP Photosmart
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทํางานบางหัวขอ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดดูวิธีใชบนหนาจอที่มีอยูใน
ซอฟตแวร
มีปญหาหลายอยางเกิดข้ึนเมื่อตอ HP Photosmart เขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
สาย USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ในเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณตอ
HP Photosmart เขากับเครื่องคอมพิวเตอร กอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะ
ปรากฏขอความแจงเตือนใหคุณปฏิบัติตามดังน้ี:

การแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการตดิตัง้
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP Photosmart รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลการติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือน้ี

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครัง้
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
กอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตองถอนการติดต้ัง แลว
ติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน HP Photosmart ออกจาก
คอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยทิูลิต้ีถอนการติดต้ังท่ี
อยูในกลุมโปรแกรมที่คุณติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart

การถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหม
1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม), Settings (การตั้งคา),

Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบคุม))
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก

Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))
3. เลือก HP Photosmart All-in-One Driver Software (ซอฟตแวรไดรเวอร

HP Photosmart All-in-One) แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอา
ออก)
ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีปรากฏบนหนาจอ

ถอนการติดตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง 15
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4. ปลดการเชื่อมตอเครื่องออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตอเครื่องกอนท่ีจะรีสตารทคอมพิวเตอร อยา
เชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร แลวจึงเร่ิมใชงานโปรแกรม
การติดต้ัง

หมายเหตุ หากโปรแกรมติดต้ังไมปรากฏ ใหหาไฟล setup.exe จากไดรฟซีดี
รอม แลวดับเบิลคลิก

หมายเหตุ หากคุณไมมีซีดีการติดต้ังแลว คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรได
จาก www.hp.com/support

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ
เครื่อง

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging Monitor จะ
ปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการตดิตัง้ฮารดแวร
อานสวนน้ีเพื่อแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP Photosmart

เปดเครื่องไมติด
ลองวิธีการแกไขตอไปน้ีหากไมมีไฟติดสวาง ไมมีเสียง และไมมีการเคลือ่นไหวใดๆ
จากผลิตภัณฑเม่ือคุณเปดเครื่อง

การแกไข 1: โปรดตรวจสอบวาคณุใชสายไฟทีใ่หมาพรอมกบัผลติภณัฑ

วิธแีกไข
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและอะแดปเตอรอยางแนน

หนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊กพวง
• หากคุณใชปลั๊กพวง โปรดตรวจดูวาปลั๊กพวงเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปลั๊ก

เครื่อง เขากับเตารับโดยตรง
• ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ

อุปกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดงวา
อาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากเสียบเครื่องเขากับเตารับท่ีมีสวิตชเปด/ปด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาได
เปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหต:ุ ผลิตภัณฑไมไดใชสายไฟท่ีใหมา
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

บท 2

16 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน
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การแกไข 2: รเีซต็เครือ่ง
วธิแีกไข: ปดเครื่อง แลวถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขาท่ี แลวจึงกดปุม
On (เปด) เพ่ือเปดเครื่อง
สาเหต:ุ เครื่องมีขอผิดพลาด
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: กดปุม On (เปด) ชาลง
วธิแีกไข: เคร่ืองอาจไมตอบสนองหากคุณกดปุม On (เปด) เร็วเกินไป กดปุม
On (เปด) หน่ึงคร้ัง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือใหเครื่องเปด หากคุณกดปุม On
(เปด) อีกครั้งในชวงเวลาน้ี คุณอาจปดเครื่องไป
สาเหต:ุ คุณกดปุม On (เปด) เร็วเกินไป
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ติดตอ HP เพือ่เปลีย่นอปุกรณจายไฟ
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณจายไฟสําหรับ
ผลิตภัณฑ
ไปท่ี: www.hp.com/support.
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ
HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหต:ุ อุปกรณจายไฟไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภัณฑน้ีหรือมีความผิด
ปกติเกี่ยวกับกลไก
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ติดตอศนูยบรกิารของ HP เพือ่ขอรบับรกิาร
วธิแีกไข: ถาคุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนท้ังหมดที่ใหไวสําหรับการแกไขปญหา
แลว แตยังคงมีปญหาอยู โปรดติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือติดตอศูนยบริการดานเทคนิค
สาเหต:ุ คุณอาจตองการความชวยเหลือเพ่ือใหผลิตภัณฑหรือซอฟตแวรทํางาน
ไดตามปกติ

ฉนัตอสาย USB แลว แตกลบัมปีญหาในการใชผลติภณัฑรวมกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร

วธิแีกไข: อันดับแรกคุณตองติดต้ังซอฟตแวรท่ีไดรับมาพรอมกับเคร่ืองกอนท่ีจะ
เชื่อมตอสาย USB ในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จนกวาคําแนะนําบน
หนาจอจะปรากฏขึ้น

การแกไขปญหาเบือ้งตนในการติดตัง้ฮารดแวร 17
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เมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเสียบสาย USB ดานหน่ึงเขากับดานหลังของ
คอมพิวเตอร และอีกดานเขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณสามารถเชื่อมตอ
พอรต USB ใดๆ เขาท่ีดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตดิต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเครื่อง
สาเหต:ุ เช่ือมตอสาย USB กอนการติดต้ังซอฟตแวร การเชื่อมตอสาย USB กอน
ท่ีจะมีขอความปรากฏ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

หลงัจากติดตัง้เสรจ็แลว เครือ่งไมพิมพงาน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีเพ่ือแกไขกรณีท่ีเกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดงเรียง
ตามลําดับ โดยเริ่มตนท่ีวิธีแกไขปญหาท่ีใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไขปญหาดวยวิธี
แรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ท่ีเหลืออยูจนกวาจะแกไขปญหาได

การแกไข 1: กดปุม On (เปด) เพ่ือเปดเครือ่ง
วิธแีกไข: ดูท่ีหนาจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม
On (เปด) ไมติดสวางแสดงวา ผลิตภัณฑปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟ
เขากับผลติภัณฑและเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม On (เปด) เพ่ือเปดการ
ทํางานของผลิตภัณฑ
สาเหต:ุ อาจยังไมไดเปดผลิตภัณฑ
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตั้งผลติภณัฑของคณุเปนเครือ่งพมิพคาเริม่ตน
วิธแีกไข: ใชเครื่องมือระบบบนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเปล่ียนใหเครื่องเปน
เครื่องพิมพคาเริ่มตน
สาเหต:ุ คุณสงงานพิมพไปยงัเครื่องพิมพคาเร่ิมตน แตเครื่องน้ีไมใชเครื่องพิมพ
คาเริ่มตน
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบการเชือ่มตอระหวางผลติภณัฑกบัคอมพิวเตอร
วิธแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอร
สาเหต:ุ ผลิตภัณฑและคอมพิวเตอรไมไดมีการส่ือสารถึงกัน
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบวาตลบับรรจหุมกึตดิตัง้อยางถกูตองและมหีมกึพิมพ
วิธแีกไข: ตรวจสอบวามีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกอยางถูกตอง และมีหมึกพิมพ
อยูในตลับ
สาเหต:ุ อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับบรรจุหมึกหน่ึงตลับหรือมากกวา
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

บท 2

18 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน
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การแกไข 5: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
วธิแีกไข: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
สาเหต:ุ ผลิตภัณฑอาจกระดาษหมด

การแกปญหากระดาษตดิ
หากมีกระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง คุณอาจตองนํากระดาษท่ีติดอยูในเครื่อง
ออกมาทางฝาปดดานหลัง

วธินีาํกระดาษตดิออกจากฝาปดดานหลงั
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของฝาปดดานหลังเพ่ือเปดฝาออก ถอดฝาปดออกโดยการ

ดึงออกจากผลิตภัณฑ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดเม่ือคุณนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูก
กลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษสวนท่ีขาดติดอยูในตัวผลิตภัณฑ หากคุณไม
นําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากผลิตภัณฑ อาจทําใหมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ประกอบฝาปดดานหลัง คอยๆ ดันฝาไปดานหนาจนกวาจะเขาท่ี

4. กด OK (ตกลง) บนแผงควบคุมเพ่ือทํางานปจจุบันตอ

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับการพมิพบนซดีี/ดวีดีี
ใชสวนน้ีเพ่ือแกไขปญหาใดๆ ท่ีคุณอาจพบในขณะที่พิมพบนพ้ืนผิวซีดี/ดีวีดีดวย
HP Photosmart

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพบนซีดี/ดีวีดี 19
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ผลติภณัฑตรวจไมพบทีบ่รรจซุดีี/ดีวดีี
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีเพ่ือแกไขกรณีท่ีเกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดงเรียง
ตามลําดับ โดยเริ่มตนท่ีวิธีแกไขปญหาท่ีใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไขปญหาดวยวิธี
แรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ท่ีเหลืออยูจนกวาจะแกไขปญหาได

การแกไข 1: ดันทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีเีขาไปในถาดซดีี/ดีวดีี
วิธแีกไข: ดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับ
เสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายที่บรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีกอน

สาเหต:ุ คุณดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีไมสุด
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ดึงทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีีออกจากพืน้ทีจ่ัดเกบ็
วิธแีกไข: เอาท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยูขางใตถาดปอนกระดาษ
หลัก ปรับถาดซีดี/ดีวีดีลง (อยูขางใตแผงควบคุม)

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
พิมพไดข้ึนดานบน ดันท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ

บท 2

20 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน
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ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายที่บรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดี
กอน
สาเหต:ุ คุณใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีกลับเขาในพื้นท่ีจัดเก็บ
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: วางแผนซดีี/ดวีดีีลงบนทีบ่รรจซุดีี/ดีวดีี
วธิแีกไข: เอาท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยูขางใตถาดปอนกระดาษ
หลัก เอาแผนดิสกท่ีพิมพไดออกจากถาดซีดี/ดีวีดี และใสแผนดิสกดังกลาวในที่
บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน ดันท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีจน
เสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด ใสปลายท่ีบรรจุดานท่ีมีลูกศรเขาไป
ในถาดซีดี/ดีวีดีกอน
สาเหต:ุ คุณใสแผนดิสกลงในถาดซีดี/ดีวีดีโดยตรงโดยไมไดวางแผนดิสกบนท่ี
บรรจุซีดี/ดีวีดี
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: วางแผนดสิกตอไปลงบนทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีี
วธิแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี นําแผนซีดี/ดีวีดีท่ีพิมพแลว
ออกจากที่บรรจ ุใสแผนดิสกถัดไปลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึน
ดานบน และใสท่ีบรรจุเขาในถาดซีดี/ดีวีดีอีกคร้ังจนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสี
ขาวบนถาด เมื่อผลิตภณัฑตรวจพบที่บรรจุ ขอความเตือนจะหายไป
สาเหต:ุ ผลิตภัณฑแจงเตือนใหใสแผนดิสกแผนตอไปเมื่อจะพิมพซีดี/ดีวีดีหลาย
แผนในงานพิมพ

เครือ่งพิมพไมพบแผนซดีี/ดวีดีีในทีบ่รรจุ
วธิแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากถาดซีดี/ดีวีดี ใสแผนดิสกท่ีพิมพไดลงในที่
บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน และใสท่ีบรรจุเขาในถาดซีดี/ดีวีดี
อกีคร้ังจนเสนบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด
สาเหต:ุ คุณไดใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีเขาในถาดซีดี/ดีวีดีโดยไมไดใสแผนซีดี/ดีวีดีใน
ท่ีบรรจุ

ผลติภณัฑหยดุกลางคนัในขณะพมิพซดีี/ดีวดีี
วธิแีกไข: แนใจวามีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 7.5 ซม. ท่ีดานหลังผลิตภัณฑ และตองให
แนใจดวยวาชองเสียบท่ีดานหลังของผลิตภัณฑไมมีสิ่งกีดขวาง
สาเหต:ุ ผลิตภัณฑดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีในขณะพิมพซีดี/ดีวีดี ท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี
สามารถยื่นออกมาไดประมาณ 7.5 ซม. จากดานหลังของผลิตภณัฑ หากดานหลัง
ผลิตภัณฑมีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ ท่ีบรรจุจะหยุดทํางานและการพิมพจะหยุดกลางคนั
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ภาพบนแผนดิสกทีพ่ิมพของฉันถกูตดัและมหีมกึบนทีบ่รรจซุดีี/ดวีดีี
วิธแีกไข: หากคุณกําลังใสแผนซีดี/ดีวีดีขนาดปกติ (120 มม.) ลงในที่บรรจุซีดี/
ดีวีดีเพ่ือจะพิมพ อยา พลิกวงแหวนสีฟามาทับบนแผนดิสก ควรใชวงแหวนสีฟา
เฉพาะกรณีท่ีตองการพิมพแผนซีดี/ดีวีดีขนาดเล็ก (80 มม.) เทาน้ัน
กอนลองใหมอีกคร้ัง ใหเช็ดทําความสะอาดหมึกบนท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี การทําเชนน้ีจะ
ชวยหลีกเลี่ยงการปนเปอนหมึกภายในผลิตภัณฑ ตลอดจนปกปองแผนดิสก มือ และ
เสื้อผาไมใหเปอนหมึกในภายหลัง
หลังจากที่ทําความสะอาดที่บรรจุซีดี/ดีวีดีและแหงดีแลว ใหใสแผนดิสกท่ีพิมพได
แผนใหมลงในที่บรรจุโดยหันดานท่ีพิมพไดข้ึนดานบน ปลอยวงแหวนสีฟาไวใน
ตําแหนงเดิมบนดานตรงกันขามของท่ีบรรจุจากแผนดิสกของคุณ ตามที่แสดงขาง
ลาง ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนขีดบนท่ีบรรจุตรงกับเสนขีดสี
ขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง

สาเหต:ุ คุณใสแผนซีดี/ดีวีดีลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีอยางไมถูกตอง

ผลติภณัฑกาํลงัพมิพลงบนพื้นที่ทีพ่มิพไมไดของแผนดิสก
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีเพ่ือแกไขกรณีท่ีเกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดงเรียง
ตามลําดับ โดยเริ่มตนท่ีวิธีแกไขปญหาท่ีใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไขปญหาดวยวิธี
แรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ท่ีเหลืออยูจนกวาจะแกไขปญหาได

การแกไข 1: เปลีย่นแปลงการตั้งคาซอฟตแวร
วิธแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาการออกแบบที่คุณกําลังพิมพเหมาะสมสําหรับ
ขนาดของสื่อท่ีใสในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดี รวมถึงเสนผาศูนยกลางของวงแหวนดานใน
และดานนอก เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรตามศูนยกลางและขนาดการออกแบบของ
คุณสําหรับแผนดิสกท่ีคุณใชงานอยู โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลประกอบหรือ
วิธีใชทางออนไลนของซอฟตแวรท่ีคุณใชงานอยู
สาเหต:ุ งานออกแบบของคุณไมใชขนาดท่ีถูกตองสําหรับแผนซีดี/ดีวีดีท่ีไดใสลง
ไป
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใสแผนซดีี/ดวีดีีแผนใหมโดยหงายดานทีพ่มิพไดขึน้
วิธแีกไข: ถาคุณเขียนเน้ือหาของคุณลงบนแผนซีดี/ดีวีดีแลว คุณอาจจะตองเขียน
เน้ือหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสแผนดิสกใหมลงในที่บรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
พิมพไดข้ึนดานบน ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ
ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง
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สาเหต:ุ คุณใสแผนซีดี/ดีวีดีกลับดานในท่ีบรรจุ

การออกแบบไมไดถกูจดัใหอยูกึง่กลางบนดสิกของฉัน
วธิแีกไข: เปลี่ยนการตั้งคาซอฟตแวรเพ่ือใหแบบของคุณอยูกึ่งกลางและมีขนาด
เหมาะสมกับดิสกท่ีคุณใชงานอยู โปรดดูขอมูลเพ่ิมเตมิจากขอมูลประกอบหรือวิธีใช
ทางออนไลนของซอฟตแวรท่ีคุณใชงานอยู
สาเหต:ุ การตั้งคาการออกแบบของคุณไมถูกตอง

หมกึบนแผนซดีี/ดวีดีไีมแหง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีเพ่ือแกไขกรณีท่ีเกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดงเรียง
ตามลําดับ โดยเร่ิมตนท่ีวิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไขปญหาดวยวิธี
แรกยงัไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ท่ีเหลืออยูจนกวาจะแกไขปญหาได

การแกไข 1: ใชแผนดิสกทีพ่ิมพองิคเจต็ได
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาแผนซีดี/ดีวีดีท่ีคุณใชเหมาะสมสําหรับการพิมพ
อิงคเจ็ต โดยปกติ แผนดิสกท่ีพิมพอิงคเจ็ตไดมีพ้ืนผิวการพิมพสีขาว (แผนดิสกบาง
แผนยังอาจมีพ้ืนผิวการพิมพสีเงนิ)
สาเหต:ุ พ้ืนผิวของแผนดิสกไมเหมาะกับการพิมพ
ถาปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใสแผนซดีี/ดีวดีีแผนใหมโดยหงายดานทีพ่มิพไดข้ึน
วธิแีกไข: ถาคุณเขียนเน้ือหาของคุณลงบนแผนซีดี/ดีวีดีแลว คุณอาจจะตองเขียน
เน้ือหาอีกครั้งบนดิสกแผนใหม ใสแผนดิสกใหมลงในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีโดยหันดานท่ี
พิมพไดข้ึนดานบน ใสท่ีบรรจุเขาไปในถาดซีดี/ดีวีดีอีกครั้งจนเสนขีดบนท่ีบรรจุ
ตรงกับเสนขีดสีขาวบนถาด และลองพิมพอีกครั้ง
สาเหต:ุ คุณใสแผนซีดี/ดีวีดีกลับดานในท่ีบรรจุ

ผลติภณัฑรายงานขอผดิพลาดขนาดแผนซดีี/ดีวดีไีมตรงกนั
วธิแีกไข: ยกเลิกงานพิมพและเปลีย่นแผนซีดี/ดีวีดีท่ีใสอยูในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีใน
ปจจุบันดวยแผนซีดี/ดีวีดีท่ีมีขนาดเดียวกันกับท่ีระบุในงานพิมพ หรือเปลี่ยนการตั้ง
คาการพิมพในซอฟตแวร
สาเหต:ุ ขนาดของแผนซีดี/ดีวีดีท่ีใสอยูในท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีในปจจุบันไมตรงกับ
ขนาดท่ีไดระบุไวเมื่อเริม่งานพิมพจากคอมพิวเตอร

ทีบ่รรจุซดีี/ดวีดีีตดิอยูในพืน้ทีจ่ดัเกบ็
วธิแีกไข: ดึงท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกใหหางท่ีสุด จนกระทั่งคุณรูสึกถึงแรงตาน จาก
น้ันเสียบวัตถุท่ีไมคมและแบน (เชน มีดทาเนยหรือไขควง) เขาในมุมดานซายของ
ชองจัดเก็บและกดบนวงแหวนสีฟา เม่ือกดวงแหวนสีฟาแลว คุณควรจะสามารถดึง
ท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีออกจากชองจัดเก็บได
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สาเหต:ุ คุณใสท่ีบรรจุซีดี/ดีวีดีกลับเขาในพื้นท่ีจัดเก็บโดยท่ีมีแผนซีดี/ดีวีดีอยูและ
วงแหวนสีฟาพลิกมาทับบนดิสก

ขอมลูเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพมิพ
ขอแนะนําตอไปน้ีจะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และใหมีคุณภาพการพิมพ
สมํ่าเสมอ
• เก็บตลับบรรจุหมึกท้ังหมดไวในบรรจุภัณฑเดมิท่ีผนึกไวอยางแนนหนา จนกวาจะ

ใชงาน
• ปดเครื่องโดยการกดปุม On (เปด) หามปดเครื่องโดยปดสวิตชท่ีปลั๊กพวง หรือดึง

สายไฟออก ถาคุณปดเครื่องอยางไมถูกตอง ชุดหัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับสูตําแหนง
ท่ีถูกตอง

• จดัเก็บตลบับรรจุหมึกไวท่ีอุณหภูมิหอง (15.6 –26.6  ℃ หรือ 60–78℉)
• HP ขอแนะนําวาคุณไมตองนําตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องจนกวาจะมีตลับบรรจุ

หมึกใหมพรอมติดต้ัง
หากคุณเคลื่อนยายเครื่อง ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลว โดยกดปุม
On (เปด) เพ่ือปดเครื่องอยางถูกตอง นอกจากนี้ ตองแนใจดวยวาไมไดถอดตลับ
บรรจุหมึกออก การกระทําเชนน้ันจะชวยปองกันไมใหหมึกไหลซึมออกจากชุดหัว
พิมพ

• ทําความสะอาดหัวพิมพเม่ือคุณสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและทําใหตลับ

บรรจุหมึกมีอายกุารใชงานสั้นลง
• ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอยางระมัดระวัง การทําหลน กระแทกหรือการถือจับอยาง

ไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทําใหเกดิปญหาการพิมพช่ัวคราวได

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ
หากคณุประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. อานขอมูลประกอบท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ
2. เยีย่มชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสําหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตน้ี
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของ
ผลิตภัณฑ และเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไป
น้ี
• เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับเครื่อง
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• ผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนสําหรับปญหาท่ัวๆ
ไป

• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมในการใหบริการ และขาวสารจาก HP จะมีให
บริการเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ

3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให
บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา
สําหรับขอมูลการติดตอขอรับการสนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือน้ี
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3 ขอมลูดานเทคนคิ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP Photosmart
มีอยูในสวนน้ี
สําหรับขอบังคับและขอมูลดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ เพ่ิมเติม ซึ่งไดแก คําประกาศ
Declaration of Conformity โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

ขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ขอกาํหนดเฉพาะของผลติภณัฑ
สําหรับขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ โปรดเขาไปที่เว็บไซต HP ท่ี www.hp.com/
support

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ
• ความจุของถาดปอนกระดาษหลัก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 125 แผน (กระดาษ

60-90 แกรม)
• ความจุของถาดรับกระดาษออก: กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผน (กระดาษ 60-

90 แกรม)
• ความจุของถาดภาพถาย: กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ขอมลูจาํเพาะทางกายภาพ 
• ู
• 
• ความลึก: 38.5 ซม.
• ้ํ ั

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา
•  ู ุ ั  ํ ั ิ  ี่
• อัตราไฟเขาของอะแดปเตอรจายไฟ: AC 100 ถึง 240 V ~ 1300 mA 50–60

Hz
• อัตรา DC ของเครื่องพิมพ: DC 32 V===1300 mA

หมายเหตุ ใชไดกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิขณะใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC
• ชวงอุณหภูมิขณะทํางานที่สามารถใชได: 5 ºC ถึง 35 ºC

26 ขอมูลดานเทคนิค
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ความสง: 18.3 ซม.

นาหนก: 5.8 กก.

ความกวาง: 45.8 ซม.

การใชไฟ: สงสด 42 วตต (สาหรบการพมพโดยเฉลย)

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3396075&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=th&h_product=3396075&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=th&h_client=s-h-e002-1


• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -20 ºC ถึง 50 ºC
• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง

HP Photosmart อาจมีขอผิดพลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร เพ่ือลด

สญัญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ถาตองการรายการประกาศขอ
บังคับท่ีสมบูรณ โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนาจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0821 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (เครื่องพิมพ HP Photosmart D5400 series อื่นๆ)
หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q8420A และอ่ืนๆ)

ประกาศขอบงัคับ 27
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