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1 ขอควรระวังเบื้องตนดานความปลอดภัย

คำแนะนำดานความปลอดภัยท่ัวไป
คำเตือน! วงจรไฟฟาภายในใชแรงดันไฟฟาท่ีเปนอันตรายซ่ึงอาจทำใหถึงแกชีวิตหรือกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลที่
รายแรง

ไมมีชิ้นสวนที่ซอมบำรุงเองไดภายใน ใหติดตอเจาหนาที่ใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญ

อุปกรณที่ไมไดเชื่อมตอสำหรับซอมแซมคือเคร่ืองตัดวงจรกระแสไฟยอยที่อยูใน Power Distribution Unit (PDU) ของ
อาคาร

อันตรายอันเกิดจากอาการช็อกเน่ืองจากกระแสไฟฟา

เนื่องดวยความเสี่ยงจากอาการช็อกเน่ืองจากกระแสไฟฟา โปรดอยาดำเนินการตอไปนี้

● ร้ือตูควบคุมกระแสไฟฟา

● ร้ือระบบยอยของการทำใหแหงและการอบของเครื่องพิมพ

● ถอดหรือเปดฝาครอบระบบที่ปดอยูอื่นๆ หรือปล๊ัก

หมายเหตุ: ฟวสที่ขาดหลังจากเปล่ียนอาจแสดงวาวงจรไฟฟามีการทำงานผิดปกติในระบบ ควรใหบุคลากรดานบริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรวจสอบระบบ และอยาเปล่ียนฟวสใหม

อันตรายจากเครื่องจักรกล

เคร่ืองพิมพมีสวนประกอบตางๆ ที่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงการบาดเจ็บสวนบุคคล
ควรระมัดระวังส่ิงตอไปนี้ขณะทำงานใกลกับเคร่ืองพิมพ

● ระมัดระวังไมใหเส้ือผาและอวัยวะทัง้หมดของคุณเขาไปใกลสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพที่กำลังเคลื่อนที่อยู

● หลีกเล่ียงการสวมใสสรอยคอ กำไลขอมือ และวัตถุสำหรับหอยหรือแขวนไดอ่ืนๆ

● หากคุณผมยาว โปรดมัดใหแนนเพื่อปองกันไมใหผมตกใสเครื่องพิมพ

● ระมัดระวังไมใหแขนเสื้อหรือถุงมือเขาไปในสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่กำลังเคล่ือนท่ีอยู

● หลีกเล่ียงการยืนใกลพัดลม ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ และยังมีผลตอคุณภาพการพิมพดวย (เนื่องจากขวางการหมุน
เวียนของลม)

อันตรายจากความรอน

ระบบยอยการทำใหแหงและการอบของเครื่องพิมพจะทำงานในอุณหภูมิสูง และอาจทำใหเกิดการไหมไดหากไปสัมผัส เพ่ือ
เปนการหลีกเล่ียงการบาดเจ็บสวนบุคคล ควรระมัดระวังสิ่งตอไปน้ี

● หลีกเล่ียงการสัมผัสสวนการทำใหแหงและการอบของเครื่องพิมพโดยตรง

● ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือเขาถึงทางเดินของวัสดุพิมพ
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อันตรายจากเพลิงไหม

ขอควรระวัง: ระบบยอยการทำใหแหงและการอบของเครื่องพิมพจะทำงานในอุณหภูมิสูง

เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงความเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม ใหปฏิบัติตามขอควรระวังเบ้ืองตนเม่ือทำงานกับเคร่ืองพิมพ:

● หามปรับเปล่ียนโมดูลการทำความรอน

● โหลดวัสดุพิมพที่ทนตออุณหภูมิ 125 °C

อันตรายจากวัสดุพิมพท่ีหนัก

ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือหลกีเล่ียงการบาดเจ็บสวนบุคคลขณะถือวัสดุพิมพที่หนัก

● ตองใชพนักงานอยางนอยสองคนถือมวนวัสดุพิมพทุกครัง้ ควรใชความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงอาการปวดหลังและ/
หรือการบาดเจ็บ

● ควรใชรถยก รถยกพาเลท หรืออุปกรณลำเลียงอ่ืนๆ ในการขนวัสดุพิมพ

● ควรสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล รวมทั้งรองเทาบูทและถุงมือทุกครั้ง

การจับหมึกพิมพ

เคร่ืองพิมพของคุณไมไดใชหมึกพิมพตัวทำละลายและไมมีปญหาเดิมใดๆ ที่เก่ียวของกับหมึกพิมพดังกลาว อยางไรก็ตาม
HP ของแนะนำใหคุณสวมถุงมือขณะจับตลับหมึกพิมพหรือลูกกล้ิงทำความสะอาดหัวพิมพ

คำเตือนและขอควรระวัง
สัญลักษณตอไปน้ีจะใชในคูมือฉบับนี้เพ่ือความแนใจวามีการใชงานเครื่องพิมพอยางเหมาะสมและเพื่อปองกันไมให
เคร่ืองพิมพไดรับความเสียหาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณเหลาน้ีกำกับ

คำเตือน! การไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณนี้กำกับอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลที่รายแรงหรือถึงแกชีวิต

ขอควรระวัง: การไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณนี้กำกับอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลเล็กนอยหรือสราง
ความเสียหายใหกับผลิตภัณฑ

ปายแสดงคำเตือน
ปาย คำอธิบาย

การรั่วไหลของกระแสไฟฟาอาจเกินกวา 3.5 mA.

เคร่ืองพิมพสามารถตอเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันไฟฟาตางๆ
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ปาย คำอธิบาย

ระบุสายดินหลัก

อันตรายจากอาการช็อกเน่ืองจากกระแสไฟฟา หามสัมผัส

อันตรายจากอาการช็อกเน่ืองจากกระแสไฟฟา หามสัมผัส

อันตรายจากอาการช็อกเน่ืองจากกระแสไฟฟา ในกรณีการทำงานของฟวส
สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพทีม่ีการใชไฟฟาอยูอาจมีอันตรายในระหวางการ
ใหบริการ ดังนั้น ควรตรวจสอบใหแนใจวาปดเคร่ืองพิมพสนิทดีกอนให
บริการ

บางครั้งสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพอาจรอน หามสัมผัส

ควรใชถุงมือปองกันสำหรับเมื่อสมัผัสสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ อุปกรณ
ตางๆ หรือของเสีย

เมื่อใสวัสดุพิมพ แครพมิพจะเคล่ือนลงไปในตำแหนงปกติ และจะกดมือ
ของคุณหรือสิ่งใดๆ ท่ีอยูขางใต

อันตราย มือของคุณอาจติดอยูระหวางลอเฟอง
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ปาย คำอธิบาย

ในขณะท่ีเคร่ืองพิมพกำลังพิมพ แครหัวพิมพจะเคลื่อนไปขางหลงัและไป
ขางหนาตลอดท้ังวัสดุพิมพ

โปรดระวังสวนประกอบที่กำลังเคล่ือนที่

ปุมหยุดฉุกเฉิน
ปุมหยุดฉุกเฉินสี่ปุมจะกระจายอยูรอบๆ เคร่ืองพิมพ หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ใหกดปุมหยุดฉุกเฉินปุมใดปุมหนึ่งเพื่อยุติ
กระบวนการพิมพทั้งหมด ขอความแสดงขอผิดพลาดของระบบจะแสดงขึ้นที่แผงควบคุมดานหนา และพัดลมจะหมุนในความ
เร็วสูงสุด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดยกเลิกการกดปุมหยุดฉุกเฉินทั้งหมดแลวกอนเริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม
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2 สถานะเครื่องพิมพ

การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพไดดังนี้

● HP Internal Print Server จะแสดงสถานะของเครื่องพิมพ วัสดุพิมพที่ใส และระบบหมึก ระบบจะสรุปการแจงขอมูล
ลาสุดไวที่ดานลางของหนาตางหลัก (โปรดดู การแจงเตือนของเครื่องพิมพ ในหนา 5)

● แผงควบคุมดานหนาจะแสดงระดับหมึกตามคาเร่ิมตน หรือคุณสามารถดูระดับหมึกไดโดยเลือกไอคอน Ink System

(ระดับหมึก)  นอกจากนี้ การแจงขอมูลปจจุบันที่สำคัญที่สุดจะแสดงท่ีแผงควบคุมดานหนา หากมี

การแจงเตือนของเครื่องพิมพ
เคร่ืองพมิพสามารถสื่อสารการแจงขอมูลไดสองประเภทคอื

● ขอผิดพลาด: เม่ือเคร่ืองพิมพพิมพไมได

● คำเตือน: เม่ือเคร่ืองพิมพตองการใหมีการปรับ เชน การปรับเทียบ การดูแลรักษาเชิงปองกัน หรือการเปลี่ยนตลับหมึก

การแจงขอมูลเคร่ืองพิมพจะปรากฏใน HP Internal Print Server เปนหลัก แตจะมีการแจงขอมูลปรากฏในแผงควบคุม
ดานหนาดวยคร้ังละหนึ่งรายการ

● HP Internal Print Server: รายการสรุปของการแจงขอมูลจะปรากฏที่ดานลางซายมือของหนาตางหลัก เมื่อตอง
การแสดงรายละเอียดรายการทั้งหมดเพ่ิมเติม ใหเลือก Information (ขอมูล) > Alerts (การแจงขอมูล)

● หนาจอแผงควบคุมดานหนา: แผงควบคุมดานหนาจะแสดงการแจงขอมูลครั้งละหน่ึงรายการเทานั้น ซึ่งถือวามีความ
สำคัญมากที่สุด โดยทั่วไป ระบบจะขอใหคุณกดปุม OK เพื่อยืนยัน แตในกรณีของคำเตือน คำเตือนจะหายไปหลังจาก
แสดงสักครู การแจงขอมูลบางอยางจะปรากฏอีกครั้งเม่ือเคร่ืองพิมพไมไดทำงาน และไมมีส่ิงใดที่สำคัญกวาที่จะ
รายงาน

การแจงขอมูลตอไปน้ีตองใชวิศวกรบริการ

● ตองใชการดูแลรักษาเชิงปองกัน #1

● ตองใชการดูแลรักษาเชิงปองกัน #2

● ตองใชการดูแลรักษาเชิงปองกัน #3

● ตองใชการดูแลรักษาเชิงปองกัน #4
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3 การปรับเทียบเครื่องพิมพ

ปรับตำแหนงหัวพิมพ
จำเปนตองมีการปรับตำแหนงระหวางหัวพิมพตางๆ อยางแมนยำเพ่ือใหไดสีที่ถูกตอง การเปลี่ยนสีที่แนบเนียน และขอบที่คม
ชัดขององคประกอบภาพกราฟกตางๆ

ในการปรับตำแหนงหัวพิมพ ไปท่ี HP Internal Print Server และเลือก Printer (เครื่องพิมพ)> Printhead
alignment (การปรับตำแหนงหัวพิมพ) คุณสามารถเลือกใหเคร่ืองปรบัตำแหนงอัตโนมัติหรือปรับดวยตัวเองก็ได HP
Internal Print Server จะแนะนำตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่ง แตคุณสามารถเลือกเองไดเสมอ

● การปรับตำแหนงอัตโนมัติเปนกระบวนการอัตโนมัติทุกขั้นตอนที่รับรองถึงคุณภาพการพิมพสูงสุดในการพิมพทั่วไป
เคร่ืองพิมพจะพิมพรูปแบบบางรูปแบบ และสแกนรูปแบบเหลาน้ันดวยเซนเซอรบรรทัดในตัวเคร่ือง การปรับตำแหนง
วิธีน้ีเปนวิธีการที่แนะนำสำหรับวัสดุพิมพที่เรียบ มีคุณภาพสูง (รวมถึงไวนิล ปายโฆษณาประชาสัมพันธ หรือวัสดุแบบ
มีไฟสองหลัง) หากหัวพิมพมีหัวพนหมึกที่บกพรองหลายหัว การปรับตำแหนงอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธที่ดี

กระบวนการน้ีใชเวลาประมาณ 14 นาที และใชพ้ืนที่ของวัสดุพิมพ 9 นิ้ว

● การปรับตำแหนงดวยตัวเองใหคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมในกรณีที่การปรับตำแหนงอัตโนมัติไมอาจทำได เน่ืองจาก
มีการใสวัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวพิเศษหรือไมใชสีขาว (ตาขาย เปนรูพรุน ผาบางชนิด วัสดุใส หรือวัสดุที่มีสีสัน) โดย
เคร่ืองพิมพจะพิมพรูปแบบ 8 ชุด และคุณตองเลือกผลลัพธที่ดีที่สุดจากแตละชุด (ตัวอยางเชน เลข 10 ในรูปทางดาน
ลาง)

กระบวนการน้ีใชเวลาประมาณ 15 นาที และใชพ้ืนที่ของวัสดุพิมพ 9 นิ้ว
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปรับตำแหนงหัวพิมพ

บางครั้งการปรับตำแหนงหัวพิมพอัตโนมัติอาจเกิดขอขัดของ ในบางกรณี คุณอาจเห็นขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบ
คุมดานหนา "การปรับตำแหนงหัวพิมพอัตโนมัติถูกยกเลิก เนื่องจากขอผิดพลาดในการสแกน" บางกรณี ไมมีขอความแสดง
ขอผิดพลาด แตคุณภาพการพิมพไมนาพอใจ ตอไปน้ีเปนคำอธิบายสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

● มีปญหาบางอยางเกิดขึ้นกับการเลื่อนวัสดุพิมพ (ดูที่ การชดเชยคาการเลื่อนวัสดุพิมพ ในหนา 7) หลังจากแกปญหา
การเลื่อนวัสดุพิมพแลว ใหลองใชการปรับตำแหนงหัวพิมพอัตโนมัติอีกคร้ัง

● คุณกำลังใชวัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวพิเศษ (ปายโฆษณาประชาสัมพันธบางประเภท) วัสดุพิมพท่ีไมใชสีขาว หรือมีการ
สะทอนแสงมาก (ออฟเซ็ตมันเงาเหมือนผาซาตินบางประเภท) ในกรณีเหลาน้ี โปรดใชการปรับตำแหนงหัวพิมพดวยตัว
เอง

● วัสดุพิมพมีรอยยับยน ตรวจสอบใหแนใจวาใสวัสดุพิมพอยางถูกตองและมีความตึงเทากันทุกดาน หากจำเปน ใหลอง
แกไขปญหาดวยการปรับตัวแปรตางๆ ของวัสดุพิมพ เชน ความตึง หรืออุณหภูมิในการทำใหแหงและการอบ

● วัสดุพิมพมีความกวางไมพอ ใหดำเนินกระบวนการปรับตำแหนงใหมอีกครั้งโดยใชมวนวัสดุพิมพที่มีความกวาง 24
น้ิว (610 มม.) ขึ้นไป

● หนาตางเคร่ืองพิมพเปด ขณะดำเนินการปรับตำแหนงหัวพิมพ

● หัวพิมพไมสะอาด โปรดดู การทำความสะอาดหัวพิมพ ในหนา 18

หากยังประสบปญหาอยู โปรดลองใชวิธีการปรับตำแหนงหัวพิมพดวยตัวเอง หรือติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (ดูที่ ศูนย
บริการลูกคาของ HP ในหนา 49)

ผังวินิจฉัยการปรับตำแหนงหัวพิมพ

เคร่ืองพิมพจะใหผังวินิจฉัยการปรับตำแหนงหัวพิมพ เพ่ือประเมินคุณภาพของการปรับตำแหนงหัวพิมพในปจจุบัน ในการ
พิมพผังนี ้ใหเร่ิม HP Internal Print Server และเลือก Printer (เคร่ืองพิมพ)> Printhead alignment (การปรับ
ตำแหนงหัวพิมพ)> Diagnostics plot (ผังวินิจฉัย)

1. กากบาทสีตางๆ ทางดานซายของผังควรแสดงเสนท่ีอยูในแนวเดียวกัน

2. เสนแนวตั้งตรงกลางดานซายควรเปนเสนตรง ไมคดงอ

3. ในบรรดาเสนแนวตั้งส่ีเสนทางขวาดานบนของผัง เสนสองเสนดานซายควรเปนเสนตรง ไมคดงอ

การชดเชยคาการเลื่อนวัสดุพิมพ
การเล่ือนวัสดุพิมพที่ถูกตองเที่ยงตรงมีความสำคัญตอคุณภาพการพิมพ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งในการควบคุมการวาง
ตำแหนงจุดบนวัสดุพิมพอยางเหมาะสม หากวัสดุพิมพไมเล่ือนไปในระยะที่เหมาะสมขณะที่หัวพิมพเคล่ือนผาน แถบที่สวาง
หรือมืดจะปรากฏบนงานพิมพ และอาจเกิดลักษณะเปนเม็ดเพิ่มมากข้ึน

เคร่ืองพมิพมีเซนเซอรตรวจจับการเลื่อนของวัสดุพิมพ และไดรับการปรับเทียบกับวัสดุพิมพทั้งหมดที่ปรากฏในแผงควบคุม
ดานหนา เพ่ือใหมีการเล่ือนอยางถูกตอง เมื่อคุณเลือกประเภทวัสดุพิมพที่ใสเขาไป เคร่ืองจะปรับอัตราการเล่ือนวัสดุพิมพขณะ
พิมพ อยางไรก็ตามหากคุณกำลังใชวัสดุพิมพที่กำหนดเอง หรือรูสึกไมพอใจการปรับเทียบเร่ิมตนของวัสดุพิมพของคุณ คุณ
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อาจตองการเปลี่ยนคาการชดเชยการเลื่อนวัสดุพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ ในหนา 35 สำหรับ
ขั้นตอนในการพิจารณาวาการชดเชยคาการเลื่อนวัสดุพิมพจะแกไขปญหาของคุณไดหรือไม

คุณสามารถดูและเปลี่ยนคาการชดเชยการเลื่อนวัสดุพิมพของวัสดุพิมพที่ใสอยูในปจจุบันไดตามท่ีตองการจาก HP Internal
Print Server โดยเลือกงานพิมพ แลวกดปุม Printing Adj. (การปรับการพิมพ) หรือโดยเลือก Printer (เคร่ืองพิมพ)>
Printing adjustments (การปรับการพิมพ)

หากคุณชอบคุณภาพการพิมพหลังจากการเปลี่ยนตัวเลขในฟลด Advance (ขั้นสูง) ใหคุณกดปุม Apply (ใช) และหลังจาก
นั้นเคร่ืองจะใชคาการชดเชยการเลื่อนวัสดุพิมพที่คุณตองการสำหรับวัสดุพิมพประเภทนั้นๆ เสมอ

เซนเซอรตรวจจับการเลื่อนของวัสดุพิมพอาจทำงานไมถูกตอง หากเซนเซอรสกปรก โปรดดู การทำความสะอาดเซนเซอร
ตรวจจับการเลื่อนวัสดุพิมพ ในหนา 19

หมายเหตุ: เซนเซอรตรวจจับการเลื่อนของวัสดุอาจไมสามารถตรวจจับวัสดุพิมพบางประเภทได ในกรณีดังกลาวเซนเซอร
จะไมทำงานและควรปดเซนเซอรไว คุณสามารถปดเซนเซอรไดโดยใชฟลด Automatic Tracking (OMAS) ในหนาตาง
Loaded Substrate (วัสดุพิมพที่ใสอยู) ของ HP Internal Print Server โดยจะมีขอความแจงเตือนใหแกคุณหากจำเปน

หมายเหตุ: เซนเซอรตรวจจับการเลื่อนของวัสดุพิมพจะสแกนดานหลังของวัสดุพิมพ โดยตรวจจับสีเพียงสีเดียวและแสงเงา
ระดับเดียว หากมีการพิมพดานหลัง จะไมสามารถรับประกันไดวาเซนเซอรจะทำงานอยางถูกตอง ในกรณีน้ี อาจไมมีขอความ
แจงเตือนจากเครื่องพิมพ แตควรปดเซนเซอรไว

การปรับเทียบสี
การปรับเทียบสีชวยใหเคร่ืองพิมพของคุณพิมพสีไดอยางสม่ำเสมอบนวัสดุพิมพประเภทนั้นๆ แมวาจะมีการเปลี่ยนหัวพิมพ
ตลับหมึกและสภาพแวดลอม หลังการปรับเทียบส ีคุณสามารถจะไดงานพิมพที่มีสีเหมือนกันจากเครื่องพิมพสองเคร่ืองที่ตั้งอยู
กันคนละที่ได

ผังทดสอบการปรับเทียบสีจะไดรับการพิมพโดยใชโหมดพิมพตอไปนี ้ซึ่งขึ้นอยูกับความเขมของหมึกที่ใชกับวัสดุพิมพของ
คุณ

● รอบการพิมพหกรอบสำหรับความเขมของหมึก 100%

● รอบการพิมพแปดรอบสำหรับความเขมของหมึก 150%

● รอบการพิมพสิบสี่รอบสำหรับความเขมของหมึก 250%

ดวยเหตุผลนี้ คุณจึงไดรับคำแนะนำใหมีการต้ังคาโหมดพิมพที่เหมาะสมอยางละเอียดกอนที่จะเร่ิมตนการปรับเทียบสี ในการ
ตั้งคาลวงหนาสำหรับวัสดุพิมพของคุณอยางละเอียดสำหรับโหมดพิมพหนึ่งๆ โปรดดู คูมือผูใช

ในการเริ่มการปรับเทียบสีจาก HP Internal Print Server ใหเลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Color calibration (การ
ปรับเทียบส)ี แลวคลิกปุม Calibrate (ปรับเทียบ)
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การปรับเทียบเปนกระบวนการอัตโนมัติทั้งหมด และสามารถดำเนินการไดโดยไมตองเฝาควบคุมหลังจากที่คุณไดใสวัสดุ
พิมพประเภทที่คุณตองการปรับเทียบแลว กระบวนการนี้ใชเวลาประมาณ 18 นาที และมีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ผังทดสอบการปรับเทียบสีและขีดจำกัดหมึกแบบลูปปด (Closed-Loop Color Calibration and Ink Restriction
Test Chart) จะไดรับการพิมพออกมา โดยมีมาตราสวนของแถบหมึกแตละสีที่ใชในเครื่องพิมพของคุณ

2. ผังทดสอบจะไดรับการสแกนและวัดคาสีโดยใช HP Embedded Spectrophotometer หากสแกนไมสำเร็จ ขอ
ความแสดงขอผิดพลาดของระบบจะแสดงขึ้นที่แผงควบคุมดานหนา โปรดดู การปรับเทียบสีเกิดขอขัดของ
ในหนา 44

3. จากการวัดที่ทำโดยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง เคร่ืองพิมพจะคำนวณตารางความถูกตองที่จำเปนมาใชกับงานพิมพของ
คุณ เพ่ือใหไดการพิมพสีที่สม่ำเสมอบนวัสดุพิมพประเภทน้ัน

การปรับเทียบควรทำในสถานการณตอไปนี้

● เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนหัวพิมพ

● เมื่อไรก็ตามที่มีการนำวัสดุพิมพประเภทใหมซ่ึงยังไมเคยมกีารปรับเทียบกับชุดหัวพิมพปจจุบันมาใช

● เมื่อไรก็ตามที่คุณสังเกตเห็นความแตกตางของสีระหวางงานพิมพตางๆ อยางมาก ความแตกตางของสีดังกลาวอาจเกิด
จากการเสื่อมสภาพและสึกหรอของหัวพิมพ การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของวัสดุพิมพระหวางวัสดุมวนหนึ่งกับอีก
มวนหนึ่ง การเปลี่ยนสภาพแวดลอม เปนตน

เมื่อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนหัวพิมพ จะมีขอความแจงเตือนใหคุณดำเนินการปรับเทียบสี เวนแตคุณไดปดขอความแจงเตือนไว
หากจำเปนตองมีการปรับตำแหนงหัวพิมพและ/หรือการชดเชยคาการเลื่อนวัสดุพิมพดวย คุณควรดำเนินการปรับเทียบสีเปน
ขั้นตอนสุดทายเสมอ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการปรับเทียบสีของวัสดุพิมพของคุณไดกับ HP Internal Print Server หรือแผงควบคุมดาน
หนา ใน HP Internal Print Server เลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Color calibration (การปรับเทียบสี)> Show
all (แสดงทั้งหมด)
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● สถานะ Default (เร่ิมตน) จะระบุวาวัสดุพิมพยังไมเคยไดรับการปรับเทียบ ในกรณีนี ้ตารางสีเริ่มตนของโรงงานจะถูก
นำมาใชกับงานพิมพ

● สถานะ Done (เสร็จส้ิน) จะระบุวามีการดำเนินการปรับเทียบสีสำเร็จแลวสำหรับวสัดุพิมพนี้

● สถานะ Obsolete (เลิกใชแลว) แสดงวาไดมีการเปลี่ยนหัวพิมพแลว ต้ังแตมีการปรับเทียบวัสดุพิมพคร้ังสุดทาย และ
ดังน้ันจึงควรปรับเทียบวัสดุพิมพใหมอีกคร้ัง

การปรับเทียบสีเปนไปตามการวัดสีจากแถบสีที่พิมพออกมาโดยใช HP Embedded Spectrophotometer ลักษณะเฉพาะ
บางอยางของวัสดุพิมพ เชน ความขรุขระของพื้นผิวหรือลักษณะโปรงแสง อาจทำใหการวัดสีที่มีการสะทอนแสงของวัสดุพิมพ
บางประเภทมีความไมแมนยำอยางมาก การปรับเทียบสีของวัสดุพิมพเหลานี้จะผิดพลาด และใหผลการพิมพที่ไมอาจยอมรับ
ได

คุณสามารถดูความเหมาะสมของวัสดุพิมพแตละประเภทในการปรับเทียบสีไดในตารางแสดงประเภทวัสดุพิมพที่สนับสนุน
ใน คูมือผูใช เฉพาะวัสดุพิมพที่กวางกวา 36 นิ้ว (914 มม.) เทานั้นที่สามารถไดรับการปรับเทียบสี

คุณสามารถแกปญหาจากการปรับเทียบสีที่ไมดีไดโดยการเรียกคืนการปรับเทียบที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต ใน HP Internal
Print Server เลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Color calibration (การปรับเทียบสี)> Reset (รีเซ็ต)

คุณควรปรับเทียบประเภทวัสดุพิมพกอนสรางโปรไฟลสีของวัสดุนัน้ อยางไรก็ตามคุณสามารถปรับเทียบใหมไดในภายหลัง
โดยไมจำเปนตองสรางโปรไฟลสีซ้ำอีก

ขีดจำกัดหมึก
ขีดจำกัดหมึกชวยใหคุณสามารถกำหนดปริมาณสูงสุดของหมึกที่เปนแมสีแตละส ี(สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีดำ สีน้ำเงินออน
สีแดงออน) ที่พิมพลงบนวัสดุพิมพที่กำหนดได

ในการปรับเปอรเซ็นตขีดจำกัดหมึก จาก HP Internal Print Server เลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Edit (แกไข)>
Color (สี)

เปอรเซ็นตขีดจำกัดหมึกสามารถกำหนดไดตั้งแต 50% ถึง 100% สำหรับหมึกทุกสี โดยกรอกลงในกลองที่เหมาะสม โดยทั่ว
ไป จะแนะนำใหใชคา 80%

การตั้งคาเปอรเซ็นตที่สูง (ใกล 100%) จะใชหมึกมากกวา และดังน้ันจึงอาจเปนการเพิ่มชวงสี (Color Gamut) โดยมีคาใช
จายที่ทำใหมารจินลดลงสำหรับการทำงานของระบบปรับเทียบส ีโดยที่การตั้งคาดังกลาวอาจทำใหความสม่ำเสมอของสีลดลง

การตั้งคาเปอรเซ็นตที่ต่ำลงจะใชหมึกนอยกวา ใหชวงสีที่แคบลงและชวงการชดเชยที่สูงขึ้น เพ่ือใหไดความสม่ำเสมอของสีที่ดี
ที่สุด

หมายเหตุ: ขีดจำกัดหมึกที่กำหนดไวอยางไมเหมาะสมอาจทำใหไดผลที่ไมอาจคาดได คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาขีด
จำกัดหมึกเร่ิมตนไดโดยเลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Edit (แกไข)> Color (สี)> Reset (รีเซ็ต)

ผังทดสอบการปรับเทียบสีและขีดจำกัดหมึกแบบลูปปด (Closed-Loop Color Calibration and Ink Restriction Test
Chart) จะมีแรมปของหมึกที่พิมพออกมาในขั้นตอนตางๆ 2% ที่สามารถนำมาใชประโยชนเปนเคร่ืองชี้แนะการมองเห็น
สำหรับเลือกเปอรเซ็นตขีดจำกัดหมึกได
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ในการพิมพผังทดสอบการปรับเทียบสีและขีดจำกัดหมึกแบบลูปปด เลือก Substrate (วัสดุพิมพ)> Edit (แกไข)> Color
(สี)> Print plot (พิมพผัง)

โปรไฟลสี
การปรับเทียบสีใหสีที่สม่ำเสมอ แตสีที่สม่ำเสมออาจไมใชสีที่ถูกตองแมนยำ เชน หากเครื่องพิมพของคุณพิมพทุกสีเพ่ือใหเปน
สีดำ สีของงานพิมพอาจมีความสม่ำเสมอ แตสีเหลานั้นไมถูกตองแมนยำ

เพ่ือพิมพสีอยางถูกตองแมนยำ จำเปนตองแปลงคาสีในไฟลของคุณใหเปนคาสีที่จะใหสีที่ถูกตองจากเครื่องพิมพของคุณ หมึก
ของคุณและวัสดุพิมพของคุณ โปรไฟลสี ICC เปนขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ หมึกและวัสดุพิมพรวมกัน ซึ่งมีขอมูลทั้งหมดที่
จำเปนสำหรับการแปลงสีเหลาน้ี

การแปลงสีเหลาน้ีดำเนินการโดย Raster Image Processor (RIP) ไมใชเคร่ืองพิมพ คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใชโปรไฟล ICC ไดในเอกสารประกอบที่มากับซอฟตแวรของคุณและ RIP ของคุณ
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4 การดูแลรักษาฮารดแวร

การดูแลรักษาตลับหมึก
ระหวางอายุการใชงานตามปกติของตลับหมึก ไมจำเปนตองมีการดูแลรักษาใดๆ เปนพิเศษ อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาคุณภาพ
การพิมพใหดีที่สุด คุณควรเปล่ียนตลับหมึกเมื่อถึงวันหมดอาย ุโดยจะมีการแจงเตือนใหคุณทราบเมื่อตลับหมึกถึงวันหมดอายุ

คุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของตลับหมึกไดตลอดเวลา: โปรดดู การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ ในหนา 5

การดูแลรักษาหัวพิมพ
ระหวางอายุการใชงานตามปกติของหัวพิมพ ไมจำเปนตองมีการดูแลรักษาใดๆ เปนพิเศษ อยางไรก็ตาม เพ่ือรักษาคุณภาพ
การพิมพใหดีที่สุด คุณควรเปล่ียนหัวพิมพเม่ือถึงวันหมดอายุ โดยจะมีการแจงเตือนใหคุณทราบเมื่อหัวพิมพถึงวันหมดอายุ

คุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของหัวพิมพไดตลอดเวลา: โปรดดู การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ ในหนา 5

คุณอาจจำเปนตองทำความสะอาดและปรับตำแหนงหัวพิมพบางเปนระยะๆ: โปรดดู การทำความสะอาดหัวพิมพ
ในหนา 18 และ ปรับตำแหนงหัวพิมพ ในหนา 6

หากตองการตรวจสอบวาหัวพนหมึกของหัวพิมพอุดตันหรือไม โปรดดู การตรวจสอบหัวพิมพ ในหนา 13

คำแนะนำ: หากคุณถอดหัวพิมพที่ยังไมหมดอายุการใชงานออกจากเครื่องพิมพ และวางแผนที่จะนำหัวพิมพดังกลาวกลับ
มาใชตอในภายหลัง วิธีท่ีดีที่สุดในการเก็บรักษาหัวพิมพก็คือใหนำจุกที่ถอดออกไปกอนใสลงในเคร่ืองพิมพกลับมาปดเชน
เดิม

การดูแลรักษาวัสดุพิมพ
ควรเก็บวัสดุพิมพไวในหีบหอเดิมของวัสดุพิมพดังกลาวที่มีการปดผนึก และเก็บมวนวัสดุพิมพไวในแนวตั้งเพ่ือปองกันไมให
สารพลาสติไซเซอรในวัสดุพิมพบางประเภทแพรกระจาย

ยายวัสดุพิมพจากพื้นที่จัดเก็บไปยังพ้ืนที่พิมพงาน 24 ช่ัวโมงกอนใชงาน เพื่อใหวัสดุพิมพสามารถปรับตัวเขากับอุณหภูมิและ
ความชื้นในบริเวณนั้นได
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การตรวจสอบหัวพิมพ
หากคุณเชื่อวาหัวพิมพตัวใดตัวหนึ่งทำงานไดไมดีเทาที่ควร:

1. ไปที่ HP Internal Print Server แลวเลือก Printer (เครื่องพิมพ) > Printhead cleaning (ทำความสะอาดหัว
พิมพ)

2. กดปุม Check (ตรวจสอบ) เพ่ือทำความสะอาดแบบทั่วไปตามขั้นตอน

3. หากยังคงพบปญหาอยู ใหกดปุม Print (พิมพ) ในหนาตางเดียวกันเพ่ือพิมพภาพตอไปน้ี แตละสีที่พิมพออกมานั้นจะ
พิมพดวยหัวพิมพเพียงหน่ึงตัว ซ่ึงเปนการแสดงประสิทธิภาพของหัวพิมพตัวดังกลาว

หากหัวพนเกิดการอุดตันจำนวนมาก คุณจะเห็นเสนขาดหายไปในภาพที่พิมพออกมา ตามที่ปรากฏดานลางนี้

4. ในหนาตางเดียวกัน ใหเลือกหัวพิมพที่พิมพเสนขาดหาย แลวกดปุม Hard clean (ทำความสะอาดมากเปนพิเศษ)

5. เมื่อการทำสะอาดเสร็จเรียบรอย ใหกดปุม Print (พิมพ) อีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวาหัวพิมพทำงานไดดีขึ้นหรือไม

6. ตรวจสอบวาหนาสัมผัสของหัวพิมพสะอาดหรือไม โปรดดู แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือติดตั้งหัว
พิมพใหม ในหนา 41

7. หากคุณยังคงเห็นเสนขาดหายหาเสนหรือมากกวานั้นไมวาจะเปนสีใด เราขอแนะนำใหคุณเปล่ียนหัวพิมพน้ัน หากมี
จำนวนเสนขาดหายนอยลง เคร่ืองพิมพจะยังสามารถรักษาคุณภาพงานพิมพใหอยูในระดับที่ดีไดเมื่อพิมพสี่รอบขึ้นไป

หากงานพิมพขางตนดูไมคมชัดหรือเกิดเม็ดสีหยาบ คุณอาจตองเปล่ียนคาการชดเชยการเลื่อนวัสดุพิมพ (โปรดดู การชดเชย
คาการเล่ือนวัสดุพิมพ ในหนา 7)

การทำความสะอาดฝาครอบแครพิมพ
ฝาครอบแครพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสามารถสะทอนรังสีของแสงไฟสำหรับทำใหหมึกพิมพแหงไดเพ่ือปองกันไม
ใหหัวพิมพรอนเกินไป หากฝาครอบเริ่มสกปรก ความสามารถในการสะทอนความรอนจะลดลง และเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายใดๆ กับหัวพิมพ คุณอาจจำเปนตองทำความสะอาดฝาครอบแครพิมพทุกๆ สองเดือน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการใชงาน
เคร่ืองพิมพของคุณ โดยจะมีขอความแจงเตือนปรากฏขึ้นเมื่อจำเปนตองทำความสะอาดฝาครอบ
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1. ไปท่ีแผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Clean carriage cover (ทำความสะอาดฝาครอบแครพิมพ) จากเมนู

Preventive Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน)  ฝาครอบจะเลื่อนเขาไปอยูในสวนที่เปนอุปกรณไฟฟา

2. เปดฝาของชองหัวพิมพ

3. กดปุม OK บนแผงควบคุมดานหนา

4. ทำความสะอาดฝาครอบแครพิมพดวยผาไรขน

5. หากคุณพบหมึกที่แหงติดอยูและไมสามารถใชผาแหงเช็ดออกได ใหลองใชผาชุบแอลกอฮอลกอนเช็ด หลังจากทำความ
สะอาดแลว ใหรอใหจนกวาฝาครอบแหง

6. ปดฝาครอบแลวกดปุม OK บนแผงควบบคุมดานหนา

การทำความสะอาดรางแครพิมพ
คุณอาจจำเปนตองทำความสะอาดรางที่แครพิมพเคล่ือนที่ไปมาทุกๆ สองป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงานเครื่องพิมพของคุณ โดย
จะมีขอความแจงเตือนปรากฏข้ึนเมื่อจำเปนตองทำความสะอาดรางแครพิมพ

1. ไปท่ีแผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Clean carriage rail (ทำความสะอาดรางแครพิมพ) จากเมนู Preventive

Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน)  กด OK เพ่ือดำเนินการตอ

2. แครพิมพจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนเชนตอนที่คุณใสวัสดุพิมพ

3. เมื่อแครพิมพยกขึ้นสุดแลว ใหปดเครื่องพิมพ

4. ใหคุณยืนอยูดานหนาเครื่องพิมพ แลวทำความสะอาดรางดานหนาโดยใชผาไรขนชุบแอลกอฮอล คุณสามารถเขาถึงราง
ไดจากดานบน

หมายเหตุ: หากคุณอยูในแคลิฟอรเนีย ใหคุณใชน้ำยาทำความสะอาดชนิดเจือจางที่ผานการรับรองของ VOC เชน
'Simple Green ฎ All-Purpose Cleaner' แทนแอลกอฮอล
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5. ไปที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ แลวทำความสะอาดรางดานหลังดวยวิธีเดียวกัน คุณสามารถเขาถึงรางไดจากดานลาง
ผานทางชองวางระหวางแผนรองและตัวจับวัสดุพิมพ

6. รอจนกระทั่งรางแหง

7. ยายแครพิมพเขาไปอยูในสวนที่เปนอุปกรณไฟฟาดวยตนเอง

8. เปดเคร่ืองพิมพอีกครั้ง

9. เลือก Carriage beam position (ตำแหนงของแครพิมพ) > Move to printing (normal) (ยายไปตำแหนง

พิมพ (ปกติ)) จากเมน ูSubstrate (วัสดุพิมพ) ที่แผงควบคุมดานหนา  เพ่ือเลื่อนแครพิมพลงมาอยูในตำแหนง
ปกติใกลกับวัสดุพิมพ ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณสองนาที

10. เปลี่ยนโฟมน้ำมันสำหรับแครพิมพ (โปรดดู การเปลี่ยนโฟมน้ำมันของแครพิมพ ในหนา 21) ในขณะที่เปลี่ยนโฟม
ใหเปล่ียนไสน้ำมันท้ังสองชุดดวย

การทำความสะอาดบริเวณภายนอกของเครื่องพิมพ
ทำความสะอาดบริเวณภายนอกของเครื่องพิมพและชิ้นสวนอื่นๆ ของเครื่องพิมพที่คุณสัมผัสเปนประจำขณะใชงานตามปกติ
โดยใชฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผานุม และผลิตภัณฑทำความสะอาดชนิดออน เชน สบูเหลวแบบที่ไมกัดพ้ืนผิว

คำเตือน! เพ่ือปองกันไมใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร ใหคุณปดเครื่องพิมพแลวถอดปลั๊กกอนทำความสะอาด ระวังอยาใหน้ำ
เขาไปในเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง: และอยาใชผลิตภัณฑทำความสะอาดแบบกัดพ้ืนผิวกับเคร่ืองพิมพ
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การทำความสะอาดที่รองรับหมึก
ที่รองรับหมึกจะมีทั้งหมดสามตัว หนึ่งตัวตอหน่ึงหัวพิมพ ซ่ึงคุณอาจตองทำความสะอาดทุกๆ สามหรือสี่เดือน ขึ้นอยูกับการใช
งานเคร่ืองพิมพของคุณ โดยจะมีขอความแจงเตือนปรากฏเมื่อที่รองรับหมึกเต็ม 85% และจะแจงเตือนอีกคร้ังเมื่อท่ีรองรับ
หมึกเต็มและตองทำความสะอาด

1. ไปท่ีแผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Clean ink deposits (ทำความสะอาดที่รองรับหมึก) จากเมนู Preventive

Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน)

2. รอจนกวาแครพิมพจะหยุดเคล่ือนไหว จากน้ันใหเปดฝาของชองหัวพิมพดานขางของเครื่องพิมพ

3. ทำความสะอาดภายในที่รองรับหมึกแตละตัวดวยกานสำลีชุบน้ำกลั่น หากคุณไมสามารถเช็ดคราบหมึกที่แหงออกได
ดวยวิธีขางตน ใหลองใชแอลกอฮอลแทนน้ำกล่ัน

4. นอกจากนี้ ใหทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ ที่รองรับหมึกดวย แตอยาทำความสะอาดบริเวณหัวพิมพ

5. ปดฝาของชองหัวพิมพ
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การทำความสะอาดเซนเซอรบรรทัดและชองละอองหมึก
ในการใชงานปกติ เซนเซอรบรรทัดจะมีคราบหมึกแหงบางๆ เกาะสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จะมีขอความแจงเตือนปรากฏเมื่อ
จำเปนตองทำความสะอาดเซนเซอรบรรทัด ซ่ึงอาจปรากฏทุกๆ สองเดือนทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ
เมื่อคุณเห็นขอความแจงเตือน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนน้ีเพื่อทำความสะอาดเซนเซอร

1. ไปที่แผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Clean line sens. & inlets (ทำความสะอาดเซนเซอรบรรทัดและชองละออง

หมึก) จากเมนู Preventive Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน) .

2. เครื่องพิมพจะยกแครพิมพขึ้นเพ่ือใหคุณทำความสะอาดเซนเซอรได

3. รอจนกวาแผงควบคุมดานหนาจะแจงวาเซนเซอรพรอมใหคุณทำความสะอาดแลว

4. นำกานสำลีชุบแอลกอฮอลใหชุม กานสำลีจะมาพรอมกับชุดทำความสะอาด

5. ย่ืนมือเขาไปใตเซนเซอรบรรทัดแลวทำความสะอาดดวยกานสำลีตามภาพประกอบ

6. ใชแปรงทำความสะอาดฝุนที่สะสมอยูบนบริเวณชองละอองหมึก แตอยาใชแปรงทำความสะอาดสวนอ่ืนๆ

7. มองหาหยดหมึกใตแครพิมพ แลวเช็ดออกดวยผาสะอาดแบบไรขนหากจำเปน

8. กดปุม OK บนแผงควบคุมดานหนา เคร่ืองพิมพจะลดระดับแครพิมพกลับลงมาอยูในตำแหนงปกติ
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คำเตือน! อยาสอดมือหรือวัตถุใดๆ เขาไปในเครื่องพิมพขณะที่แครพิมพกำลังเล่ือนลงมา

การทำความสะอาดลูกกลิ้งหลัก
คุณควรทำความสะอาดลูกกลิ้งหลักทุกคร้ังท่ีเห็นวาลูกกล้ิงเร่ิมสกปรก หรือเม่ือคุณสังเกตเห็นวาการเลื่อนวัสดุพิมพไมราบรื่น
หรือผิดปกติ

ทำความสะอาดลูกกลิ้งหลักดวยผาสะอาดชุบน้ำ และรอใหลูกกล้ิงแหงสนิทกอนพิมพงาน อยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีน้ำมัน
เปนสวนผสม

การทำความสะอาดตัวจับขอบวัสดุพิมพออก
หากบางครั้งคุณพิมพงานที่มีการเวนระยะขอบดานซายนอยมาก หมึกอาจเขาไปสะสมอยูบริเวณขอบของตัวจับวัสดุพิมพ ซึ่ง
อาจทำใหเกิดรอยเปอนบนงานพิมพและทำใหหัวพนหมึกของหัวพิมพอุดตันได

ตรวจสอบคราบหมึกแหงทีบ่ริเวณตัวจับขอบวัสดพุิมพเปนประจำทุกเดือน หากจำเปน ใหทำความสะอาดโดยใชผาไรขนชุบ
แอลกอฮอล

คำแนะนำ: โดยปกติแลว คุณไมจำเปนตองถอดตัวจับขอบวัสดุพิมพออกจากเครื่องพิมพ และการทำเชนน้ันก็อาจทำใหตัว
จับขอบเสียหายได เม่ือไมใชงาน คุณสามารถดันตัวจับขอบออกไปดานขางของวัสดุพิมพได

การทำความสะอาดลอจับวัสดุพิมพ
หากลอจับวัสดุพิมพสกปรก คุณสามารถทำความสะอาดไดโดยเล่ือนวัสดุพิมพไปขางหนา (นอยกวาหนึ่งเมตร)
เราไมขอแนะนำใหคุณทำความสะอาดลอดวยตนเองเนื่องจากอาจทำใหเกิดความเสียหายได

การทำความสะอาดแผนรอง
คุณควรทำความสะอาดแผนรองทุกครั้งที่คุณเห็นวาสกปรก หรือเมื่อคณุสังเกตเห็นรอยเปอนที่ดานหลังของวัสดุพิมพ

กอนทำความสะอาดแผนรอง ใหมองหาเซนเซอรตรวจจับการเลื่อนวัสดุพิมพ และระวังอยาทำใหเซนเซอรดังกลาวเปนรอย
(โปรดดู การทำความสะอาดเซนเซอรตรวจจับการเลื่อนวัสดุพิมพ ในหนา 19)

ทำความสะอาดแผนรองดวยผาสะอาดชุบน้ำ และรอใหแผนรองแหงสนิทกอนพิมพงาน

การทำความสะอาดหัวพิมพ
เคร่ืองพิมพจะทำความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติเปนระยะๆ ตลอดเวลาท่ีเครื่องพิมพเปดอยู อยางไรก็ตาม คุณควรทำความ
สะอาดหัวพิมพหากพบวาคุณภาพของงานพิมพไมดีเทาที่ควรและไมสามารถแกปญหาดวยวิธีอื่นๆ ได วิธีน้ีชวยใหม่ันใจไดวา
ไมมีหมึกพิมพเกาตกคางอยูในหัวพนและชวยปองกันไมใหหัวพนอุดตันอีกดวย

หากคุณไดพิมพตารางเสนตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ คุณจะทราบวาสีใดที่เกิดการอุดตัน ใหคุณทำความสะอาดหัวพิมพที่
ทำงานไดไมดีเทาที่ควร หากคุณไมแนใจวาควรทำความสะอาดหัวพิมพใด ใหทำความสะอาดหัวพิมพทั้งหมด

หากตองการทำความสะอาดหัวพิมพ ใหไปที่ HP Internal Print Server แลวเลือก Printer (เคร่ืองพิมพ) > Printhead
cleaning (ทำความสะอาดหัวพิมพ) HP ขอแนะนำใหคุณเลือกตัวเลือก Check and Clean (ตรวจสอบและทำความ
สะอาด)
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หากคุณตัดสินใจที่จะทำความสะอาดหัวพิมพแบบมากเปนพิเศษ คุณสามารถเลือกไดวาตองการทำความสะอาดหัวพิมพใด

การทำความสะอาดเซนเซอรตรวจจับการเลื่อนวัสดุพิมพ
เคร่ืองจะไมแสดงขอความแจงเตือนใหคุณทำความสะอาดเซนเซอรตรวจจับการเลือ่นวัสดุพิมพ คุณควรทำความสะอาดเซน
เซอรดังกลาวเปนระยะ (ทุกๆ หนึ่งถึงสามเดือน ขึ้นอยูกับการปริมาณการใชงานเครื่องพิมพและประเภทของวัสดุพิมพที่ใช —
ดูหมายเหตุดานลาง) รวมถึงทุกคร้ังที่คุณทำความสะอาดแผนรอง และทุกครัง้ที่คุณเผลอส่ังพิมพลงบนแผนรองโดยตรง โปรด
ดู การทำความสะอาดแผนรอง ในหนา 18

หมายเหตุ: วัสดุพิมพหรือกระดาษที่มีรูพรุนอาจทำใหหมึกพิมพซึมผานลงไปยังแผนรองและเซนเซอรได จนอาจทำใหเซน
เซอรสกปรกไดกอนที่จะพิมพหมดหนึ่งมวน ดวยเหตุนี้ คุณจึงควรปดการทำงานของเซนเซอรขณะใชวัสดุพิมพที่มีรูพรุน และ
ทำความสะอาดแผนรองและเซนเซอรกอนที่จะโหลดวัสดุพิมพมวนตอไป

เซนเซอรจะติดตั้งอยูระหวางตัวจับวัสดุพิมพสามตัวกลุมที่สองและสาม ซึ่งอยูตรงกึ่งกลางของแผนรอง

คำแนะนำ: คุณอาจจำเปนตองใชบันไดเพ่ือท่ีจะขึ้นไปทำความสะอาดเซนเซอร

คำแนะนำ: คุณสามารถทำความสะอาดเซนเซอรไดไมยากโดยยื่นมือเขาไปเหนือแครพิมพขณะที่แครพิมพอยูดานลาง หาก
คุณพยายามทำความสะอาดโดยสอดแขนเขาไปใตแครพิมพในขณะที่แครพิมพอยูในตำแหนงสูง การยื่นมือเขาไปถึงเซน
เซอรและตรวจสอบวาเซนเซอรสะอาดหรือไมนั้นอาจทำไดยาก

1. ถอดวัสดุพิมพออกจากเครื่อง
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2. เช็ดเซนเซอรดวยกานสำลีที่มีมาใหในชุดทำความสะอาด โดยใหนำกานสำลีชุบแอลกอฮอลใหชุมเล็กนอยกอน เพ่ือขจัด
คราบหมึกแหง หากเซนเซอรมีคราบหมึกแหงเกาะอยูหนามาก คุณอาจตองออกแรงเช็ดเพื่อใหสำลีสามารถดูดซับหมึก
ไดงายข้ึน จากนั้นใหทำความสะอาดเซนเซอรดวยกานสำลีใหมจนกวาจะไมมีคราบสกปรกหลงเหลืออยูทั้งที่ปลายสำลี
และที่ตัวเซนเซอร

เมื่อสะทอนกับแสงไฟในหอง เซนเซอรที่สะอาดจะสะทอนแสงเปนสีน้ำเงินตลอดทั่วทั้งพ้ืนผิวของเซนเซอร คุณจะ
สามารถเห็นแสงสะทอนนี้ไดโดยขยับตัวเขาไปใกลๆ เซนเซอรแลวคอยเปลี่ยนมุมในการมอง

3. รอ 3 หรือ 4 นาทีกอนใสวัสดุพิมพ เพ่ือใหแอลกอฮอลระเหยหมดกอน

การทำความสะอาดเซนเซอรอุณหภูมิ
จะมีขอความแจงเตือนปรากฏเม่ือจำเปนตองทำความสะอาดเซนเซอรอุณหภูมิ ซ่ึงอาจปรากฏทุกๆ สองเดือนทั้งนี้ข้ึนอยูกับการ
ใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ เม่ือคุณเห็นขอความแจงเตือน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพ่ือทำความสะอาดเซนเซอร

1. ไปท่ีแผงควบคุมดานหนาแลวเลือกClean temperature sensors (ทำความสะอาดเซนเซอรอุณหภูมิ) จากเมนู

Preventive Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน)  กด OK เพื่อดำเนินการตอ

2. ถอดวัสดุพิมพออกจากเครื่อง

3. เมื่อถอดวัสดุพิมพออกจากเครื่องเสร็จแลว ใหกดปุมหยุดฉุกเฉินเพ่ือปดการทำงานของกลไกและอุปกรณทำใหหมึก
พิมพแหงของเคร่ืองพิมพ เพื่อความปลอดภัยของคุณ

4. รอจนกระทั่งอุปกรณทำใหหมึกพิมพแหงเย็นลง

ขอควรระวัง: ในขั้นตอนตอไปน้ีคุณจะตองอยูใกลกับพ้ืนผิวที่รอนขณะใชงานเคร่ืองพิมพตามปกติ ดังนั้นใหตรวจ
สอบวาพ้ืนผิวเย็นลงแลวกอนดำเนินการ

5. นำกานสำลีชุบน้ำกลั่น กานสำลีจะมาพรอมกับชุดทำความสะอาด

6. ใชกานสำลีทำความสะอาดเลนสของเซนเซอรอุณหภูมิท้ังสองตัว (สำหรับทำใหแหงและอบ)

7. ตรวจสอบวาเลนสทั้งสองสะอาดแลวโดยมองที่เลนสโดยตรงจากใตเครื่องพิมพ
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หรือใหทำความสะอาดจนกวากานสำลีจะไมมีคราบสกปรก

8. กด OK ที่แผงควบคุมดานหนาเพ่ือบอกเครื่องพิมพวาไดทำความสะอาดเซนเซอรแลว

9. ตรวจสอบวาไดยกเลิกการกดปุมหยุดฉุกเฉินทั้งหมดแลว จากนั้นใหเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพใหม

การดูแลรักษาไพรเมอรของหัวพิมพ
เมื่อไพรเมอรของหัวพิมพเกิดปญหา เคร่ืองจะแสดงรหัสขอผิดพลาดรหัสใดรหัสหน่ึงตอไปนี้

● รหัส 46.1:01 บงบอกวาเกิดปญหากับไพรเมอรของสีเหลือง/มวงแดง

● รหัส 46.2:01 บงบอกวาเกิดปญหากับไพรเมอรของสีน้ำเงินออน/มวงแดงออน

● รหัส 46.3:01 บงบอกวาเกิดปญหากับไพรเมอรของสีน้ำเงิน/ดำ

การแกปญหา:

1. ไปที่แผงควบคุมดานหนาแลวเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนหัวพิมพที่เกิดปญหา (ดู คูมือผูใช)

2. หลังจากยกฝาครอบหัวพิมพข้ึนแลว คุณจะเห็นแหวนรูปตัว 'O' สองวงที่ปดขอตอระหวางฝาครอบหัวพิมพและหัวพิมพ
หยอดน้ำมัน สารหลอลื่น หรือน้ำบริเวณแหวนตัว 'O' เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน

3. ปดฝาครอบหัวพิมพ ฝาปดแครพิมพ และชองเปดเขาสูแครพิมพ

4. การขอใหทำความสะอาดหัวพิมพมากเปนพิเศษ (โปรดดู การตรวจสอบหัวพิมพ ในหนา 13)

5. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP
ในหนา 49)

การเปลี่ยนโฟมน้ำมันของแครพิมพ
แครพิมพจะมีโฟมสองกอนที่มีน้ำมันสำหรับคอยหลอลื่นรางแครพิมพอยูตลอดเวลา คุณอาจตองตองเปล่ียนโฟมดังกลาวทุกๆ
สองหรือสามเดือน ขึ้นอยูกับการใชงานเครื่องพิมพของคุณ โฟมสำหรับเปล่ียนทดแทนจะมีมาใหพรอมกับชุดทำความสะอาด

1. ไปที่แผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Replace oiler foam (เปล่ียนโฟมน้ำมัน) จากเมนู Preventive Maintenance

(การดูแลรักษาเชิงปองกัน)  ฝาครอบจะเลื่อนเขาไปอยูในสวนที่เปนอุปกรณไฟฟา
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2. เปดฝาของชองหัวพิมพ

3. เลื่อนฝาครอบของโฟมน้ำมันดานซายออก

4. ถอดโฟมเกาออก แลวใสโฟมใหมเขาไปแทนท่ี แลวปดฝาครอบ

5. เปดฝาครอบแครพิมพเพ่ือเปลี่ยนโฟมน้ำมันดานขวา
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6. เลื่อนฝาครอบของโฟมน้ำมันดานขวาออก

7. ถอดโฟมเกาออก

8. ถอดน็อตและที่ใสโฟมน้ำมันออกจากเครื่อง เปล่ียนโฟม แลวขันน็อตยึดที่ใสโฟมกลับเขาที่

9. ปดฝาครอบแครพิมพและฝาของชองหัวพิมพ

10. กดปุม OK เม่ือเสร็จเรียบรอย
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การเปลี่ยนกลองเซนเซอรบรรทัด
เคร่ืองแสดงขอความแจงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตองเปล่ียนกลองเซนเซอรบรรทัด เคร่ืองพิมพจะเล่ือนแครพิมพไปทางขวาเพื่อให
สามารถถอดกลองดังกลาวไดงาย และจะปดการทำงานของแครพิมพ เมื่อคุณเห็นขอความแจงเตือน ใหปฏิบัติตามข้ันตอนนี้
เพ่ือเปล่ียนกลองเซนเซอร

1. ไปท่ีแผงควบคุมดานหนาแลวเลือก Replace sensor box (เปลี่ยนกลองเซนเซอร) จากเมนู Preventive

Maintenance (การดูแลรักษาเชิงปองกัน)

2. แครพิมพจะเลื่อนออกมาจากฝาปดดานขวา

3. ขันน็อตทั้งสามตัวของกลองเซนเซอรบรรทัด และถอดสายที่เช่ือมตออยูออก

4. การถอดกลองเซนเซอรบรรทัด

5. การเชื่อมตอสายกับกลองเซนเซอรบรรทัดกลองใหม

6. วางกลองตัวใหมลงในเคร่ืองพิมพแลวขันน็อตยึดใหเขาที ่คุณไมจำเปนตองใชเคร่ืองมือใดๆ เพ่ิมเติม

7. กด OK ที่แผงควบคุมดานหนา

8. เคร่ืองพิมพจะเปดการทำงานของแครพิมพและตรวจสอบเซนเซอร

การเปลี่ยนลูกกล้ิงทำความสะอาดหัวพิมพและตัวกรองละอองหมึก
มวนทำความสะอาดหัวพิมพใชสำหรับทำความสะอาดหัวพิมพระหวางการพิมพแตละรอบ คุณจะตองเปลี่ยนมวนทำความ
สะอาดเปนระยะเพ่ือรักษาคุณภาพของงานพิมพ ความถ่ีในการเปล่ียนขึ้นอยูกับการใชงานเคร่ืองพิมพของคุณ ซึ่งโดยเฉล่ียจะ
ตองเปล่ียนประมาณเดือนละหนึ่งคร้ัง

จะมีขอความแจงเตือนปรากฏเม่ือใชมวนทำความสะอาดไปแลว 75% และแจงเตือนอีกครั้งเมื่อใชไปแลว 95% คุณสามารถ
เลือกเปลี่ยนมวนทำความสะอาดเมื่อใดก็ได

หากมีมวนทำความสะอาดไมพอสำหรับเริ่มงานพิมพ เคร่ืองพิมพจะยกเลิกงานพิมพนั้น
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ทุกคร้ังที่คุณเปลี่ยนมวนทำความสะอาดทำความสะอาด คุณควรเปล่ียนตัวกรองละอองหมึกดวย มวนทำความสะอาดและตัว
กรองละอองหมึกจะมาพรอมในชุดเดียวกัน

คำแนะนำ: เราขอแนะนำใหคุณใสถุงมือในระหวางขั้นตอนนี้

เปลี่ยนมวนทำความสะอาดทำความสะอาดหัวพิมพ

1. ไปที่แผงควบคุมดานหนา แลวเลือก Replace cleaner roll (เปล่ียนมวนทำความสะอาด) จากเมน ูInk System

(ระบบหมึก)  ในขั้นตอนน้ีมวนทำความสะอาดสวนที่ยังไมไดใชจะถูกหมุนเขาไปในมวนสำหรับเก็บสวนที่ใชแลว
คุณจะไดรับขอความแจงเตือนหากมวนทำความสะอาดสวนที่ยังไมไดใชเหลือเกินกวา 5% จากความยาวท้ังหมด

คำแนะนำ: หากคุณลืมเลือก Replace cleaner roll (เปล่ียนมวนทำความสะอาด) ในชวงเริ่มตนของขั้นตอนนี้ อยา
เลือกคำสั่งดังกลาวอีกหลังจากนั้น แตใหรอจนกวาคุณจะเปล่ียนตัวกรองละอองหมึกและมวนทำความสะอาดเสร็จเรียบ
รอย แลวจึงเลือก Check cleaner roll (ตรวจสอบมวนทำความสะอาด)

2. เมื่อตองการเปลี่ยนลูกกลิ้งทำความสะอาดหัวพิมพ ใหเปดฝาทางดานขวาของดานหนาเคร่ืองพิมพ

3. จับที่จับแลวดึงมวนทำความสะอาดหัวพิมพทั้งชุดออกมา

4. เลื่อนมวนทำความสะอาดทั้งสองมวนออกจากแกนแลวถอดมวนทำความสะอาดที่ใชแลวเพ่ือนำไปกำจัดตามข้ันตอนที่
ใหมาพรอมกับมวนทำความสะอาดชุดใหม เก็บแกนเปลาไวเพ่ือใชเปนแกนสำหรับเก็บมวนทำความสะอาดที่ใชแลว

5. เลื่อนมวนทำความสะอาดตัวใหมเขาไปในแกนดานบน แกนจะล็อกเขาที่

6. ดึงลูกบิดสีดำทางมุมบนซายแลวเล่ือนระบบยึดจับวัสดุพิมพไปดานขาง

7. ใสปลายของมวนทำความสะอาดเขาไปเหนือลูกกล้ิงตัวบน และสอดผานไปยังลูกกลิ้งทางซาย
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8. ปลายของมวนทำความสะอาดจะมีแถบฟลมโพลีเอสเตอรติดอยู ใหสอดแผนฟลมดังกลาวเขาไปในรูของแกนสำหรับ
เก็บมวนทำความสะอาดที่ใชแลว ซึ่งจะชวยยึดแผนฟลมไว

9. เล่ือนแกนสำหรับเก็บมวนทำความสะอาดที่ใชแลวเขาไปในแกนดานลาง แกนจะล็อกเขาที่

หมายเหตุ: หากติดตั้งมวนทำความสะอาดไมถูกตอง คุณอาจเห็นขอความแจงใหแกปญหามวนทำความสะอาดของหัว
พิมพติดขัด ใหคุณดึงอุปกรณในสวนของมวนทำความสะอาดออกมากทั้งชุด หมุนมวนทำความสะอาดไปดานหนาเล็ก
นอย แลวเล่ือนมวนทำความสะอาดกลับเขาไปอีกครั้ง เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบมวนทำความสะอาดอีกคร้ัง

10. ยายลูกบิดสีดำกลับเขาที่เพื่อใหระบบยึดจับวัสดุพิมพใชงานไดเชนเดิม หากคุณรูสึกวามวนทำความสะอาดตึงเกินไป ให
หมุนมวนทำความสะอาดยอนเข็มนาฬิกาเล็กนอย

11. จับท่ีจับแลวดันมวนทำความสะอาดหัวพิมพทั้งชุดกลับเขาไปในเครื่องพิมพ

12. ปดฝา

อยาลางขวดบรรจุหมึกพิมพที่เคร่ืองระบายออกมาดวยตนเอง เนื่องจากขั้นตอนนี้ชางจะเปนผูดำเนินการเองระหวางการดูแล
รักษาเชิงปองกัน
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เปลี่ยนตัวกรองละอองหมึก

1. เปดฝาของชองหัวพิมพดานขางของเครื่องพิมพ แลวยกฝาครอบแครพิมพขึ้น

2. ท่ีใสตัวกรองละอองหมึกจะอยูทั้งในดานใกลและดานไกลของหัวพิมพ

3. ยกที่ใสตัวกรองดานขวาขึ้น แกนหมุนจะอยูทางดานซาย

4. ดึงตัวกรองที่ใชแลวออกทางดานลางของที่ใสแลวนำไปกำจัดตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับตัวกรองใหม

5. ถอดตัวกรองใหมออกจากบรรจุภัณฑ และตรวจสอบวาแถบสีน้ำเงินทีป่ลายแตละดานของตัวกรองอยูทางมุมขวาของตัว
กรอง

6. ใสตัวกรองใหมเขาไปในที่ใสตัวกรอง

7. ตรวจสอบวาแถบสีน้ำเงินของตัวกรองยึดเขากับตะขอของที่ใสตัวกรองอยางถูกตอง มิเชนนั้นที่ใสตัวกรองอาจปดไดไม
สนิท

8. กดที่ใสตัวกรองกลับเขาที่
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9. ดึงฝาครอบแครพิมพลงมาแลวปดฝา กดปุม OK บนแผงควบคุมดานหนา

10. หากคุณลืมเลือก Replace cleaner roll (เปลี่ยนมวนทำความสะอาด) กอนเปลี่ยนมวนทำความสะอาดหัวพิมพ คุณ
ควรไปที่แผงควบคุมดานหนา แลวเลือก Check cleaner roll (ตรวจสอบมวนทำความสะอาด) จากเมนู Ink System

(ระบบหมึก)

การยายเครื่องพิมพ
หากคุณตองการยายเคร่ืองพิมพไปยังบริเวณใกลเคียงในพ้ืนที่เดียวกัน บนพ้ืนราบที่ไมมีพื้นตางระดับหรือทางลาดเอียงเกิน
กวา 5% ใหทำตามขั้นตอนตอไปน้ี หากตองการเคลื่อนยายเคร่ืองพิมพในสถานการณที่ยากกวาน้ี โปรดติดตอเจาหนาที่ที่เปน
ผูใหบริการคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49)

ขอควรระวัง: ทางลาดเอียงที่ชันเกินกวา 5% อาจทำใหเครื่องพิมพเสียหายรายแรงได

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. ถอดสายไฟและสายเคเบิลเครือขายทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ

3. ถอดตลับหมึกทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ ยึดตัวเช่ือมตอของตลับหมึกใหอยูกับที่ดวยเทปกาว

4. ยกขาของเครื่องพิมพเพ่ือใหลอ (A) สัมผัสกับพื้น เมื่อตองการยกขา:

a. ใชประแจขนาด 30 มม. เพ่ือขันน็อตหกเหลี่ยมที่ดานบนของขาเครื่องพิมพออก

b. หมุนน็อตหกเหลี่ยมออกจากเกลียวดวยมือ โดยใหทิ้งพ้ืนที่วางประมาณ 2 ซม. (0.8 นิ้ว) บริเวณดานลางระหวาง
น็อตหกเหลี่ยมและขาของเคร่ืองพิมพ

c. ใชประแจขนาด 15 มม. เพ่ือหมุนขาของเครื่องพิมพขึ้นดานบน โดยใหใชประแจจับที่พ้ืนที่เรียบบริเวณดานลาง
ของเกลียว

d. ยกขาของเครื่องพิมพขึ้นใหมากที่สุด

e. ใชประแจขนาด 30 มม. เพ่ือขันล็อกน็อตหกเหลี่ยมกลับเขาที่

ขอควรระวัง: ใหพยายามยกขาของเครื่องพิมพใหสูงที่สุดเทาที่จะสามารถทำได หากขาสัมผัสกับพ้ืนขณะเล่ือน
เครื่องพิมพอาจทำใหขาหักได

5. ดันเคร่ืองพิมพจากมุมดานนอกของตัวเคร่ืองดานบน

หลังจากยายเครื่องพิมพแลว ในบางครั้งคุณอาจตองใหชางไฟฟาตอสายไฟกลับเขาเคร่ืองเชนเดิม และคุณอาจตองตั้งคาเครือ
ขายอีกคร้ัง ทั้งจากแผงควบคุมดานหนา, คอมพิวเตอรที่มี HP Internal Print Server และจากคอมพิวเตอร RIP โปรดดู คู
มือการติดตั้ง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
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ชูดดูแลรักษาเครื่องพิมพ
ชุดดูแลรักษาเครื่องพิมพจะประกอบดวยชิ้นสวนของเครื่องพิมพที่ตองมีการเปลี่ยนทดแทนหลังจากใชไประยะเวลาหนึ่ง เม่ือ
ตองมีการเปลี่ยนชิ้นสวนใด จะมีขอความ (เชน “Preventive maintenance #2”) ปรากฏในหนาจอของ HP Internal
Print Server

เมื่อคุณเห็นขอความดังกลาว คุณควรติดตอเจาหนาที่ผูใหบริการของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49)
เพ่ือขอรับชุดดูแลรักษาเครื่องพิมพ ชุดดูแลรักษาดังกลาวตองไดรับการติดตั้งโดยชางผูชำนาญการเทาน้ัน

คุณสามารถตรวจสอบไดวาใกลถึงเวลาที่คุณตองทำการดูลรักษาเครื่องพิมพแลวหรือไมโดยเลือก Information (ขอมูล) >
Maintenance (การดูแลรักษา) ใน HP Internal Print Server

ชุดทำความสะอาด
ชุดทำความสะอาดจะมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ซึ่งเปนอุปกรณทำความสะอาดที่สามารถใชไดประมาณหนึ่งปตามการใชงาน
ปกติ ในชุดจะประกอบดวยน้ำมันหลอล่ืนรางแครพิมพ โฟมน้ำมันสำหรับเปล่ียนทดแทน ถุงมือ ฟองน้ำ และกานสำลี
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5 การดูแลรักษาซอฟตแวร

การดูแลรักษา HP Internal Print Server
HP Internal Print Server ทำงานกับ Microsoft Windows ในคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมไวใชกับเคร่ืองพิมพ ในสภาพแวด
ลอมการทำงานดังกลาว คุณสามารถตรวจสอบสวนตางๆ เพ่ือดูแลใหมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดได คุณสามารถตรวจ
สอบสวนเหลานี้ไดหลังจากเริ่มการทำงานคอมพิวเตอรใหม และกอนเร่ิม HP Internal Print Server

● บัญชีผูใชควรเปนบัญชีมาตรฐาน และไมใชบัญชีผูดูแลระบบ

● ไมควรมีการติดตั้งซอฟตแวรใดๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร ยกเวนซอฟตแวรที ่HP ใหมาแตแรก

● หากติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไว ไมควรอนุญาตใหโปรแกรมดังกลาวตรวจสอบระบบไฟลเปนประจำ

● ในแท็บ Performance (ประสิทธิภาพ) ของตัวจัดการงาน (Task Manager) การใช CPU ควรต่ำกวา 5% (ทางที่
ดีควรต่ำกวา 3%)

● การใชหนวยความจำควรต่ำกวา 1 GB (ทางที่ดีควรต่ำกวา 800 MB)

● เนื้อที่วางบนฮารดดิสกควรม ี10 GB ข้ึนไป

● ในแผงควบคุม, Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง)> Power Options (ตัวเลือกการใชพลังงาน) ควร
เลือกแผนการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และปดใชงานโหมดพักเคร่ือง

● ควรใชตัวรักษาหนาจอ ‘วาง’

● กดปุม start (เร่ิม) และคลิกขวาที ่Computer (คอมพิวเตอร) เลือก Manage (จัดการ)> Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ)> Disk drives (ดิสกไดรฟ) คลิกขวาที่ฮารดดิสก และเลือก Properties (คุณสมบัติ)> Policies
(นโยบาย) ตรวจสอบวาไดเปดใชงาน Optimize for performance (ปรับประสิทธิภาพใหเหมาะสม) Enable
write caching on the disk (เปดใชงานการแคชการเขียนบนดิสก) และ Enable advanced performance
(เปดใชงานประสิทธิภาพขั้นสูง) ท้ังหมดแลว

● ตรวจสอบวาไดเปดใชงานการจัดเรียงขอมูลที่กำหนดเวลาไวแลว กดปุม start (เริ่ม) และคลิกขวาที ่Computer
(คอมพิวเตอร) เลือก Manage (จัดการ)> Disk Management (การจัดการดิสก) คลิกขวาที่ฮารดดิสก และเลือก
Properties (คุณสมบัติ)> Tools (เคร่ืองมือ)> Defragment Now (จัดเรียงขอมูลเดี๋ยวนี)้ และตรวจสอบวาไดเปด
ใชงาน Run on a schedule (เรียกใชตามกำหนดเวลา) แลว

● ในแผงควบคุม เลือก System (ระบบ)> Advanced system settings (การตั้งคาระบบขั้นสูง)> Advanced
(ขั้นสูง)> Performance (ประสิทธิภาพ)> Visual Effects (ลักษณะการแสดงผล)> Custom (กำหนดเอง) ตรวจ
สอบวาปดใชงานลักษณะพิเศษทั้งหมดแลว ยกเวน Enable Desktop composition (เปดใชงานองค
ประกอบเดสกท็อป) Enable transparent glass (เปดใชงานการแสดงแบบแกวโปรงใส) Smooth edges of
screen fonts (ปรับขอบแบบอักษรบนหนาจอใหเรียบ) และ Use visual styles on windows and
buttons (ใชลักษณะการแสดงกับหนาตางและปุม) แลว

● เปด Internet Explorer และเลือก Tools (เคร่ืองมือ)> Internet options (ตัวเลือกอินเทอรเน็ต)>
Connections (การเชื่อมตอ)> LAN settings (การต้ังคา LAN) หากใชพร็อกซีเซิรฟเวอร ใหตรวจสอบวาไดเปด
ใช Bypass proxy server for local addresses (ไมผานพร็อกซีเซิรฟเวอรสำหรับที่อยูภายในเครื่อง) แลว

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตแลว และใช Windows Update เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งการปรับ
ปรุงที่มีอยูทั้งหมด(รวมถึง Windows Service Packs) เรียบรอยแลว

● เริ่ม HP Internal Print Server และใช File (ไฟล)> Delete job (ลบงาน) เพ่ือลบงานที่ไมใชอีกตอไปออก
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การปรับปรุงเฟรมแวร
ฟงกชันหลายอยางของเครื่องพิมพไดรับการควบคุมโดยซอฟตแวรที่อยูในเคร่ืองพิมพ หรือที่เรียกกันวาเฟรมแวร

บางครั้ง Hewlett-Packard จะมีโปรแกรมปรับปรุงเฟรมแวรจัดไวให โปรแกรมปรบัปรุงเหลานี้เพ่ิมฟงกชันการทำงานของ
เคร่ืองพิมพและปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ

โปรแกรมปรับปรุงเฟรมแวรสามารถดาวนโหลดไดจากอนิเทอรเนต็ และติดต้ังลงในเครื่องพิมพของคุณไดโดยใช HP
Internal Print Server: เลือก Firmware update (ปรับปรุงเฟรมแวร) จากแท็บ Main (หลัก)

ทำตามคำแนะนำบนหนาจอของคุณเพ่ือดาวนโหลดไฟลเฟรมแวร และจัดเก็บลงในฮารดดิสกของคุณ แลวเลือกไฟลที่
ดาวนโหลด และคลิก Update (ปรับปรุง)

เฟรมแวรรวมถึงชุดคาลวงหนาของวัสดุพิมพที่นิยมใชกันโดยทั่วไป คุณสามารถดาวนโหลดคาที่ตั้งไวลวงหนาสำหรับวัสดุ
พิมพชนิดพิเศษได โปรดดู คูมือผูใช
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6 การแกไขปญหาเกี่ยวกับวัสดุพิมพ

โหลดวัสดุพิมพไมได
● คุณจะใสวัสดุพิมพไมได หากระบบยอยทั้งหมดของเครื่องพิมพ (เชน ระบบหมึก) ไมพรอม

● หากเครื่องพิมพไมสามารถระบุตำแหนงแครพิมพ (หลังการแกไขปญหาหรือปดเครื่องพิมพ) ใหไปที่แผงควบคุมดาน

หนา และเลือกไอคอน Substrate Management (จัดการวัสดุพิมพ)  แลวเลือก Carriage beam
position (ตำแหนงแครพิมพ) > Carriage system recovery (การแกไขปญหาระบบแครพิมพ)

● ตรวจสอบวามีการเปาลมแกนหมุนอยางถูกตองหรือไม

● ลองใชแผงควบคุมดานหนาเพื่อเลื่อนวัสดุพิมพไปดานหนาอยางนอย 10 ฟุต (3 ม.) จากนั้นใหเล่ือนกลับมา แลวลอง
โหลดวัสดุพิมพอีกครั้ง หากเครื่องยังไมโหลดวัสดุพิมพ สาเหตุอาจเกิดจากการที่วัสดุพิมพหลุดออกจากแกนฝงขาเขา
ใหลองใชมวนอื่น

วัสดุพิมพติดขัด
หากเคร่ืองพิมพรายงานวามีวัสดุพิมพติด ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากแครพิมพยังคงเคลื่อนไหวอยูหรือพยายามจะเคลื่อนไหว ใหกดปุมหยุดฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด เพ่ือลดความเสียหายที่
จะเกิดข้ึนกับหัวพิมพใหนอยที่สุด

หากเครื่องพิมพปดเองอัตโนมัติกอนที่คุณจะกดปุมหยุดฉุกเฉิน ใหปดตัวตัดกระแสไฟ ACB-1

2. รอประมาณสิบนาทีเพื่อใหเคร่ืองพิมพเย็นลง
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3. หากเปนไปได ใหคอยๆ เล่ือนแครพิมพดวยตัวเองอยางระมัดระวังไปดานขาง ใหหางจากวัสดุพิมพ หากไมสามารถทำ
ได เนื่องจากการติดขัดน้ันรุนแรง ใหลองยกแครพิมพขึ้นไปอยูในตำแหนงสูงสุด

4. นำวัสดุพิมพและชิ้นสวนของวัสดุพมิพทั้งหมดออกจากบริเวณการพิมพและสวนอ่ืนใดๆ ของเคร่ืองพิมพที่วัสดุพิมพอาจ
ตกลงไป ตรวจสอบบริเวณการอบโดยเฉพาะ หากคุณนำวัสดุพิมพออกมาไมไดทั้งหมด โปรดติดตอตัวแทนใหบริการ
ของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49)

5. กอนเริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหมและใสวัสดุพิมพใหม ใหตรวจสอบวาเปดตัวตัดกระแสไฟและยกเลิกการกดปุมหยุด
ฉุกเฉินทั้งหมดแลว

วัสดุพิมพหลุดออกจากแกนฝงขาเขา
หากมวนวัสดุพิมพบนแกนขาเขาหลวม คุณอาจเห็นแถบเสนคาดบนงานพิมพของคุณ หรือเคร่ืองพิมพอาจรายงานวามวน
วัสดุพิมพหมดแลว เม่ือตองการแกไขปญหาดังกลาว ใหดำเนินการดังตอไปน้ี

1. ถอดมวนวัสดุพิมพออกจากแกนหมุนฝงขาเขา แลวนำไปใสที่แกนหมุนฝงขาออก ระวังอยาใหมวนวัสดุพิมพยนหรือยับ

2. ยกตัวจับวัสดุพิมพขึ้น แลวใชเมนู Substrate Management (จัดการวัสดุพิมพ) ที่แผงควบคุมดานหนา เพ่ือยกแคร
พิมพขึ้นไปอยูในตำแหนงสูงสุด

3. ดึงวัสดุพิมพออกจากมวนแลวสอดวัสดุพิมพยอนกลับเขาไปในเครื่องพิมพจนถึงแกนหมุนฝงขาเขา ประกอบวัสดุพิมพ
เขากับแกนเปลาบนแกนหมุนฝงขาเขา แลวยึดใหแนนดวยเทปกาว มวนวัสดุพิมพรอบแกนฝงขาเขาประมาณสองถึง
สามรอบ จัดตำแหนงของวัสดุพิมพใหตรงกับมวนฝงขาออก

4. กดตัวจับวัสดุพิมพลง

5. ที่แผงควบคุมดานหนา ใหออกจากเมนู Substrate Management (จัดการวัสดุพิมพ) โดยตอบ "Yes" เม่ือเคร่ืองถาม
วาตองการตรวจสอบวัสดุพิมพหรือไม

หมายเหตุ: หากตรวจสอบวัสดุพิมพแลวไมผาน ใหนำมวนวัสดุพิมพกลับไปที่ฝงขาเขา แลวยึดมวนวัสดุพิมพกับแกน
เปลาฝงขาออก ยกตัวจับวัสดุพิมพขึ้น แลวใชเมน ูSubstrate Management (จัดการวัสดุพิมพ) ที่แผงควบคุมดาน
หนาเพ่ือเล่ือนวัสดุพิมพทั้งหมดเขาไปอยูบนแกนฝงขาออก

6. เลือกวัสดุพิมพที่ถูกตองใน HP Internal Print Server

7. กดปุม Form Feed (ปอนกระดาษ) แผงควบคุมดานหนา แลวกดปุม Back (ยอนกลับ) แลวรอจนกวาวัสดุพิมพจะมวน
เขาไปอยุบนแกนหมุนฝงขาเขาทั้งหมด

8. คุณอาจตองยกเลิกการกรอกลับหากวัสดุพิมพหลุดออกจากมวนฝงขาออก จากน้ันใหยึดวัสดุพิมพกับแกนฝงขาออกแลว
ส่ังพิมพไดทันที หรือกรอวัสดุพิมพกลับไปอยูท่ีแกนฝงขาเขาทั้งหมดหากคณุตองการถอดมวนวัสดุพิมพออก

วัสดุพิมพติดกับแผนรอง
เมื่อวัสดุพิมพติดกับแผนรอง สาเหตุที่เปนไปไดมากที่สุดคือรอนจัดและมีสุญญากาศมากเกินไป ดังนั้น ควรพยายามลด
อุณหภูมิการทำใหแหงหรือสุญญากาศ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปรับการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู คูมือผูใช
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หมึกยังไมแหงอยูเมื่อวัสดุพิมพออกมา
1. ลดขีดจำกัดหมึก

2. เพิ่มการตั้งคาอุณหภูมิสำหรับการทำใหแหงและการอบ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการต้ังคาเคร่ืองพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

มีรอยเปอนหมึกบนวัสดุพิมพ
ปญหานี้อาจเกิดขึ้นจากแครพิมพไปโดนวัสดุพิมพและเปอนหมึก

1. หากมีรอยเปอนหมึกเกิดขึ้นตรงดานขางของวัสดุพิมพและไมใชตรงกลาง ใหตรวจสอบวาตัวจับขอบวัสดุพิมพอยูใน
ตำแหนงที่ถูกตอง

2. ตรวจสอบวาระดับสุญญากาศและระดับแรงดึงถูกตอง

3. หากคุณเห็นหยดหมึกขนาดใหญ ใหทำความสะอาดหัวพิมพเพ่ือขจัดเสนใยที่หลุดออกมา

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการต้ังคาเคร่ืองพิมพ โปรดดู คูมือผูใช
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7 การแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ

คำแนะนำทั่วไป
เมื่อคุณมีปญหาใดๆ เก่ียวกับคุณภาพการพิมพ:

● เพื่อใหเคร่ืองพิมพทำงานดวยประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใชอุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณเสริมแทของ HP ซึ่งไดรับการ
ทดสอบอยางละเอียดแลววาเชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการใชงานเปนไปอยางปราศจากปญหาและไดงาน
พิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ดูขอมูลวัสดุพิมพที่แนะนำใหใชที่ คูมือผูใช

● ตรวจสอบวาประเภทของวัสดุพิมพที่เลือกไวใน HP Internal Print Server เปนประเภทเดียวกับวัสดุพิมพที่ปอนไวใน
เครื่องพิมพ

ขอควรระวัง: หากประเภทวัสดุพิมพที่เลือกไวไมถูกตอง คุณอาจไดงานพิมพที่มีคุณภาพไมดีและมีสีผิดเพ้ียน รวมทั้ง
อาจทำใหหัวพิมพไดรับความเสียหาย

● ตรวจสอบวาวัสดุพิมพของคุณไดรับการปรับเทียบสีแลว

● ตรวจสอบวาคุณใชโปรไฟล ICC ที่ถูกตองกับวัสดุพิมพและโหมดพิมพของคุณ

● ตรวจสอบวาคุณใชการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงคของคุณ (ดูที่ คูมือผูใช)

● ตรวจสอบวาสภาพแวดลอมที่เคร่ืองพิมพตั้งอยู (อุณหภูมิ ความชื้น) นั้นอยูในระดับที่แนะนำ (ดูที่ คูมือผูใช)

● ตรวจสอบวาหัวพิมพไดรับการปรับตำแหนงแลว

● ตรวจสอบวามีการแจงขอมูลเครื่องพิมพที่ยังไมไดตรวจสอบหรือไม

● หลีกเล่ียงการสัมผัสวัสดุพิมพระหวางดำเนินการพิมพ

แถบคาด
แถบคาดแสดงใหเหน็วางานที่พิมพของคุณนั้นมีปญหาเนื่องจากมีเสนแนวนอนเพ่ิมขึ้นในงานพิมพตามตัวอยางตอไปนี้ (สี
ของเสนอาจตางกัน)
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หากมีเสนบางๆ สีขาวพาดผานดานกวางของวัสดุพิมพ:

1. จาก HP Internal Print Server ใหทำความสะอาดและตรวจสอบหัวพิมพ และตรวจหาวาหัวพนหมึกของหัวพิมพอุด
ตันหรือไม

● หากพบการอุดตัน ใหเพ่ิมจำนวนรอบการพิมพ

● หากการเลื่อนวัสดุพิมพมีปญหา ใหลดการตั้งคาของการเลื่อนวัสดุพิมพ

2. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหเพ่ิมจำนวนรอบการพิมพ

หากมีเสนบางๆ สีดำพาดผานดานกวางของวัสดุพิมพ:

1. เพิ่มการตั้งคาการเล่ือนวัสดุพิมพใน HP Internal Print Server

2. หากพบแตเสนสีดำหรือสีเขม ใหลองปฏิบัติตามขั้นตอนการแกไขตอไปน้ี:

a. เพ่ิมจำนวนรอบการพิมพ

b. ลดขีดจำกัดหมึกใหกับโหมดพิมพที่เลือกไว

c. เพ่ิมอุณหภูมิการทำใหแหง

หากคุณไดดำเนินการปรับการต้ังคาการเลื่อนวัสดุพิมพแลว แตยังคงมีเสนสีดำและขาวพาดอยูบนงานพิมพเดียวกันนั้น:

1. ตรวจสอบสถานะการเลื่อนวัสดุพิมพใน HP Internal Print Server หากมีขอความแจงเตือน:

a. ถอดวัสดุพิมพออกและทำความสะอาดเซนเซอรการเล่ือนวัสดุพิมพ

b. ใสวัสดุพิมพลงไปใหมอีกคร้ังและตรวจสอบเชนที่เคยปฏิบัติ

c. หากขอความแจงเตือนยังปรากฏอยู อาจเปนเพราะเซนเซอรการเลื่อนวัสดพุิมพมองไมเห็นประเภทของวัสดุพิมพ
ดังนั้นคุณจึงควรจะปดเซนเซอร (ในหนาตาง Loaded Substrate ใน HP Internal Print Server) และปรับ
การเล่ือนวัสดุพิมพดวยตนเอง

2. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหเพ่ิมจำนวนรอบการพิมพ

3. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหสรางคาลวงหนาของวัสดุพิมพอีกคร้ัง

หากมีเสนหนาพาดผานดานกวางของวัสดุพิมพตั้งแตหนึ่งเสนขึ้นไป ขณะที่ดูเหมือนมีสีหนึ่งขาดหายไปจากงานพิมพ

1. จำเปนตองดำเนินการทำความสะอาดมากเปนพิเศษใหกับหัวพิมพ ซึ่งดูเหมือนจะไมสามารถทำงานไดอยางเหมาะสม
โปรดดู การทำความสะอาดหัวพิมพ ในหนา 18

2. เปดฝาดานหนาทางขวาของเครื่องพิมพ และดึงสวนประกอบลูกกล้ิงทำความสะอาดของหัวพิมพออกมา

3. คุณควรดูหมึกที่ดานบนในสวนแนวนอนและสวนแนวต้ังของลูกกลิง้ หากพบวาไมมีหมึกในสวนแนวตั้งของลูกกล้ิง อาจ
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับปมหลัก สำหรับกรณีนี้ โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (ดูที่ ศูนยบริการลูกคาของ HP
ในหนา 49)
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หากหนาหลังของวัสดุพิมพมีสีและเฉดสีแตกตางกัน (เชน หากมีการพิมพลงบนหนาดังกลาว) คุณอาจมองเห็นแถบคาดบน
สวนตางๆ ของงานพิมพของคุณ เนื่องจากเซนเซอรการเลื่อนวัสดุพิมพเกิดความสับสน ในกรณีนี ้ใหปดเซนเซอร (ในหนา
ตาง Loaded Substrate ใน HP Internal Print Server) และปรับการเลื่อนวัสดุพิมพดวยตนเอง

หากคุณเห็นแถบเสนคาดเมื่อพิมพงานแบบสี่หรือหารอบลงบนวัสดุพิมพแบบมีกาวในตัว ใหกดปุม Change (เปล่ียน) ใน
หนาตาง Job Properties (คุณสมบัติงาน) แลวลองเปลี่ยนวิธีพิมพแบบฮาลฟโทนเปน G.N.

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปรับการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

ตำแหนงของสีไมถูกตอง
ผลตางๆ ที่ปรากฏจากปญหานี้อาจมีความแตกตางกันเล็กนอย

ตำแหนงของสีในแนวตั้งไมถูกตอง

● หากการพิมพสีแดงบนวัสดุพิมพอยูในตำแหนงที่สูงกวาสีอ่ืนๆ ใหเพ่ิมการต้ังคาการเลื่อนวัสดุพิมพใน HP Internal
Print Server

● หากการพิมพสีแดงบนวัสดุพิมพอยูในตำแหนงที่ต่ำกวาสีอื่นๆ ใหลดการตั้งคาการเลื่อนวัสดุพิมพใน HP Internal
Print Server

● หากตำแหนงที่ผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนอยางไมสม่ำเสมอ ลองดำเนินการตามวิธีแกปญหาที่แนะนำเมื่อเกิดแถบคาด (ดู แถบ
คาด ในหนา 35)
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ตำแหนงของสีในแนวนอนไมถกูตอง

1. ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ใสไมเอียง หากวัสดุพิมพเอียง ใหใสวัสดุพิมพใหมใหตรง

2. ตรวจสอบตำแหนงของแครพิมพ หากแครพิมพอยูในตำแหนงที่สูง และในการพิมพวัสดุพิมพประเภทที่จะใชไมจำเปน
ตองตั้งแครพิมพในตำแหนงที่สูง ใหลดความสูงลง

3. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหปรับตำแหนงหัวพิมพอีกคร้ัง

4. หากยังประสบปญหาอยูแมจะใชการปรับตำแหนงหัวพิมพอัตโนมัติแลวก็ตาม ใหลองปรับหัวพิมพดวยตนเอง

5. หากเกิดความผิดพลาดดานตำแหนงตรงดานขางของวัสดุพิมพแตไมใชตรงกลาง คุณกำลังมีปญหากับการขยายวัสดุ
พิมพ

● หากคุณกำลังใชวัสดุพิมพที่เปนพลาสติก ใหสรางคาลวงหนาของวัสดุพิมพอีกคร้ัง โดยลดอุณหภูมิการบมและการ
ทำใหแหงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

● หากคุณกำลังใชวัสดุพิมพที่เปนกระดาษและมีรูพรุน ใหสรางคาลวงหนาของวัสดุพิมพอีกคร้ัง โดยเพ่ิมอุณหภูมิ
การบมและการทำใหแหงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

● วัสดุพิมพบางประเภท (โดยเฉพาะวัสดุพิมพที่เปนกระดาษ) อาจขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นแวดลอม
ลองใชวัสดุพิมพคุณภาพสูงขึ้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอุณหภูมิและความชื้นนอยกวา

● หากคุณเห็นจุดบกพรองในขอความสีดำที่พิมพออกมา ใหตรวจสอบในโปรแกรมของคุณหรือใน RIP วาสีของ
ขอความเปนสีดำลวนและไมมีสีอื่น

งานพิมพเปนเม็ดสีหยาบ

1. ตรวจสอบวาคุณพิมพลงบนดานที่ถูกตองของวัสดุพิมพ

2. ดำเนินการพิมพเพ่ือวินิจฉัย และปรับการตั้งคาการเลื่อนวัสดุพิมพ
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3. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหปรับตำแหนงหัวพิมพ

4. หากพบวาเม็ดสีหยาบมองเห็นไดชัดเจนมากข้ึนในสีเขมหรือสีที่มีความอ่ิมตัวสูง (หยดหมึกรวมตัวกัน):

a. เพ่ิมจำนวนรอบการพิมพ

b. เพ่ิมอุณหภูมิการทำใหแหง

c. ลดขีดจำกัดหมึก

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปรับการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

งานพิมพเปนรอยเปอน
แสดงวาหมึกไมแหง อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของวัสดุพิมพ สรางคาลวงหนาของวัสดุพิมพอีกครั้ง

วัสดุพิมพไมเรียบ
หากวัสดุพิมพไมอยูในลักษณะวางราบเมื่อออกมาจากเครื่องพิมพ แตมีลักษณะยนเปนคล่ืนเล็กนอย มีความเปนไปไดที่ภาพที่
พิมพออกมาจะมีความผิดพลาด เชน แถบคลื่นในแนวตั้ง ปญหานี้เกิดขึ้นไดเม่ือคุณใชวัสดุพิมพท่ีบาง ซึ่งจะยนเปนคล่ืนเม่ือ
ชุมหมึก

1. ตรวจสอบวาประเภทของวัสดุพิมพที่ใสไวตรงกับประเภทของวัสดุพิมพที่เลือกไวในแผงควบคุมดานหนาและใน
ซอฟตแวรของคุณ

2. ลองเปลี่ยนไปใชวัสดุพิมพประเภทที่หนาข้ึน

ขอบของงานพิมพขาดความละเอียดหรือไมคมชัด
1. ตรวจสอบวาตำแหนงของแครพิมพไมสงูจนเกินไป หากแครพิมพสูงเกินไป ตองปรับหัวพิมพดวยตนเอง

2. ปรับตำแหนงหัวพิมพ

3. สรางคาลวงหนาของวัสดุพิมพอีกครั้ง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปรับการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

สีซีด
1. หากคุณใชรอบการพิมพต่ำกวาส่ีรอบ ใหเพิ่มจำนวนรอบการพิมพ

2. เพิ่มความดำของหมึก

3. ตรวจสอบวาคุณใชโปรไฟล ICC ที่ถูกตองกับวัสดุพิมพและโหมดพิมพของคุณ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปรับการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

THWW งานพิมพเปนรอยเปอน 39
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สีเพี้ยน

1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพอยางถูกตองแลว

2. ตรวจสอบวาวัสดุพิมพที่ใสไวเหมือนกับวัสดุพิมพที่เลือกไวใน HP Internal Print Server

3. ตรวจสอบวาโปรไฟล ICC ที่ RIP ใชเหมาะสมกับวัสดุพิมพที่ใสไว

40 บท 7   การแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ THWW
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8 การแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกและหัวพิมพ

ใสตลับหมึกไมได
1. ทำตามกระบวนการที่ถูกตองในการเปลี่ยนตลับหมึกจากแผงควบคุมดานหนา โปรดดู คูมือผูใช

2. ตรวจสอบวาไมมีส่ิงกีดขวางในขั้วตอตลับหมึก

3. ตรวจสอบวาตลับหมึกบรรจุสีที่ถูกตอง ขั้วตอจะปฏิเสธการตอเขากับตลับหมึกที่บรรจุสีไมถูกตอง

4. ตรวจสอบวามีการจัดแนวตลับหมึกอยางถูกตอง (เปรียบเทียบกับสิ่งอื่น)

ใสหัวพิมพไมได
1. ทำตามกระบวนการที่ถูกตองในการเปลี่ยนหัวพิมพจากแผงควบคุมดานหนา โปรดดู คูมือผูใช

2. ตรวจสอบวาไมมีส่ิงกีดขวางในชองใสหัวพิมพ

3. ตรวจสอบวามีการจัดแนวหัวพิมพอยางถูกตอง (เปรียบเทียบกับส่ิงอื่น)

4. ตรวจสอบวาคุณปดและล็อกฝาครอบหัวพิมพแลว

แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือติดต้ังตลับหมึกใหม 
1. ถอดตลับหมึกออก

2. ติดตั้งตลับหมึกใหม และตรวจสอบขอความของแผงควบคุมดานหนา

3. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหใสตลับหมึกใหม

4. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP
ในหนา 49)

แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือติดต้ังหัวพิมพใหม
1. ถอดหัวพิมพออก

2. ใสหัวพิมพในตลับหมึกใหม และตรวจสอบขอความของแผงควบคุมดานหนา

3. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหถอดหัวพิมพอีกครั้ง ใชไฟสองชองหัวพิมพในแครพิมพแลวตรวจสอบวาข้ัวตอไฟ
ฟาที่เปนจุดเชื่อมตอกับหัวพิมพนั้นสกปรกหรือไม หากสกปรก ใหทำความสะอาดดังน้ี 

a. ปดเคร่ืองพิมพ

b. วางแผนกระดาษใตแครพิมพเพ่ือรองรับสิ่งสกปรกที่จะตกลงมา

THWW ใสตลับหมึกไมได 41
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c. ใชแปรงจากชุดทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดข้ัวตอไฟฟาทั้งหมดเบาๆ

d. ใชปนพนลม (ใหมาสำหรับเปาลมใสแกนหมุน) เพื่อเปาเศษสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู คุณสามารถใชกระดาษหรือ
ผารองเพ่ือไมใหส่ิงสกปรกฟุงกระจายได

e. ดึงกระดาษหรือผาที่คุณใชกันสิ่งสกปรกไมใหฟุงกระจายออก

f. ใชไฟสองขั้วตอไฟฟาเพ่ือตรวจสอบวาขั้วตอสะอาดและไมไดรับความเสียหาย

4. ใสหัวพิมพในตลับหมึกใหม และตรวจสอบขอความของแผงควบคุมดานหนา

5. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ใหใสหัวพิมพใหม

6. หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP
ในหนา 49)

หัวพิมพรอนจัด
หัวพิมพอาจรอนจัดเนื่องดวยหลายสาเหตุ

● อุณหภูมิหองอาจสูงเกินไป

● หัวพนหมึกของหัวพิมพอาจอุดตัน คุณสามารถแกไขปญหานี้ไดโดยทำความสะอาดหัวพิมพ (โปรดดู การทำความ
สะอาดหัวพิมพ ในหนา 18)

● หัวพิมพอาจมีการทำงานภายในลมเหลว ในกรณีนี้คุณตองเปลี่ยนหัวพิมพ

หัวพิมพทำใหวัสดุพิมพเสียหาย
เมื่อหัวพิมพไปโดนและทำใหวัสดุพิมพเสียหาย สาเหตุที่เปนไปไดมากที่สุดคือรอนจัด ดังนั้น ใหลองลดอุณหภูมิการทำใหแหง

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการต้ังคาเคร่ืองพิมพ โปรดดู คูมือผูใช

ขอผิดพลาดที่เกิดจากมวนทำความสะอาดหัวพิมพท่ีไมถูกตอง 
คุณไมควรสัมผัสมวนทำความสะอาดหัวพิมพ ยกเวนในกรณีที่คุณตองการเปลี่ยนใหม การรบกวนการทำงานใดๆ ของมวน
อาจขัดขวางไมใหเคร่ืองพิมพติดตามการใชงานมวน ในกรณีนี้คุณอาจเห็นขอความแสดงขอผิดพลาดที่ไมถูกตอง และงาน
พิมพอาจถูกยกเลิกโดยไมจำเปน

42 บท 8   การแกไขปญหาเก่ียวกับตลับหมึกและหัวพิมพ THWW
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9 การแกไขปญหาอ่ืนๆ

เครื่องพิมพไมพิมพ 
หากทุกอยางถูกตอง (มีวัสดุพิมพใสอยู, มีการติดตั้งสวนประกอบทั้งหมดของหมึก และไมมีขอผิดพลาดของไฟล) สาเหตุที่ไฟล
ที่คุณสงจากคอมพิวเตอรของคุณไมเร่ิมพิมพตามท่ีคาดไวคือ

● คุณอาจมีปญหาเก่ียวกับไฟฟา หากไมมีการทำงานใดๆ เลยจากเครื่องพิมพ และแผงควบคุมดานหนาไมโตตอบ ให
ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตอถูกตอง และมีไฟฟาที่แหลงจายไฟ

● คุณอาจประสบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาที่ผิดปกต ิเชน สนามแมเหล็กไฟฟาที่แรง หรือการรบกวนทางไฟฟาที่
รุนแรง ซ่ึงอาจทำใหเคร่ืองพิมพมีลักษณะการทำงานที่ผิดเพ้ียนหรือแมแตหยุดการทำงาน ในกรณีนี้ ใหปดเครื่องพิมพ
แลวรอจนกวาสภาพแมเหล็กไฟฟาจะกลับคืนสูภาวะปกติ แลวจึงเปดเครื่องอีกคร้ัง หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู
โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ (โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49)

เครื่องพิมพทำงานชา
ในบางกรณ ีเคร่ืองพิมพจะพิมพอยางละเอียดซึ่งชากวาปกติเพ่ือปองกันไมใหหวัพิมพรอนจัด มีสาเหตุที่เปนไปไดหลายอยางที่
ทำใหหัวพิมพเร่ิมรอนจัด

● อุณหภูมิหองสูงเกินไป

● หัวพนหมึกของหัวพิมพอุดตัน (โปรดดู การทำความสะอาดหัวพิมพ ในหนา 18)

● หัวพิมพชำรุดและควรเปลี่ยน

HP Internal Print Server ตรวจไมพบเครื่องพิมพ 
หาก HP Internal Print Server ตรวจไมพบเครื่องพิมพ เครื่องพิมพหรือ HP Internal Print Server อาจมีการกำหนด
คาไมถูกตอง

1. ตรวจสอบการกำหนดคาเครือขายของคอมพิวเตอร HP Internal Print Server (โปรดดู คูมือการติดตั้ง)

2. เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายที่ระบุวามีการทำงานอยางถูกตองเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือเช่ือมตอเคร่ืองพิมพ
เขากับ HP Internal Print Server เทานั้น

3.
ที่แผงควบคุมดานหนา เลือกไอคอน Setup (ต้ังคา)  แลวเลือก Connectivity (การเชื่อมตอ) > Advanced
(ขั้นสูง) > Restore factory settings (การเรียกคืนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต)

4. ปดเคร่ืองพิมพและ HP Internal Print Server แลวเปดใหม

5. รอใหแผงควบคุมดานหนาแสดงที่อยู IP

6. ตรวจสอบการกำหนดคาเครือขายของเครื่องพิมพจาก HP Internal Print Server (โปรดดู คูมือการติดตั้ง)

THWW เคร่ืองพิมพไมพิมพ 43
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อัปเกรด HP Internal Print Server
คำแนะนำ: เม่ือคุณจำเปนตองอัปเกรดเฟรมแวรและ HP Internal Print Server ใหอัปเกรดเฟรมแวรกอน แลวตามดวย
HP Internal Print Server

ในการอัปเกรด HP Internal Print Server ใหดำเนินการดังตอไปนี้

1. อันดับแรก ถอนการติดตั้งรุนปจจุบันผานแผงควบคุม การถอนการติดตั้งจะลบงานปจจุบันในลำดับ แตไมลบไฟล RIP

2. Unzip ไฟล .ZIP 2 ไฟล (แยกไฟลสองไฟล): HPIPS.msi และ setup.exe) ไปยังตำแหนงในฮารดไดรฟ (ไมใช
เดสกทอป)

3. เรียกใชโปรแกรม setup.exe ของ HP Internal Print Server เวอรชันใหม

4. เมื่อติดตั้งแลว ใหเปด HP Internal Print Server แลวเลือกTools (เคร่ืองมือ) > Preferences (คากำหนด) แลว
ปอนที่อยู IP ของเครื่องพิมพ

ไมมีการลบไฟลงานพิมพอยางถูกตอง 
ดู คูมือผูใช เพ่ือคนหาวิธีการลบงานอยางสมบูรณ

การปรับเทียบสีเกิดขอขัดของ
บางคร้ังการปรับเทียบสีอัตโนมัติอาจเกิดขอขัดของ คุณอาจเห็นขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุมดานหนา Color
calibration cancelled because of scanning errors (การปรับเทียบสีถูกยกเลิก เน่ืองจากขอผิดพลาดในการ
สแกน) ซึ่งอาจเกิดมาจากปญหาอื่นๆ

● ไมสามารถดำเนินการวัดสีที่มีการสะทอนแสงของวัสดุพิมพเปาหมายไดอยางแมนยำในวัสดุพิมพปจจุบัน การวัดสีที่มี
การสะทอนแสงอาจไมนาเชื่อถือหรือเปนไปไมไดในวัสดุพิมพที่ไมใชสีขาว โปรงแสงหรือทึบ มันวาว หรือมีพ้ืนผิว
หยาบมมากหรือมีรู สำหรับวัสดุพิมพเหลานี้ การปรับเทียบสีอัตโนมัติโดยใช HP Embedded Spectrophotometer
อาจทำไมได ดูตารางแสดงประเภทวัสดุพิมพที่สนับสนุนใน คูมือผูใช การปรับขีดจำกัดหมึกจะยังคงสามารถทำไดโดย
ใช HP Internal Print Server

● การวัดสีจำนวนหน่ึงของผังทดสอบการปรับเทียบสีและขีดจำกัดหมกึแบบลูปปดไมสามารถใชงานได หรือการสแกน
เคร่ืองหมายอางอิง (เคร่ืองหมาย |\\| สีดำขนาดใหญ) มีขอขัดของ ปญหาเหลานี้อาจเกิดจาก:

◦ มีรอยเปอนที่ไมตองการหรือเครื่องหมายแสดงปญหาหัวพิมพบนวัสดุพิมพ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดงายโดยการ
ตรวจสอบดูผังทดสอบที่พิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพไมมีรอยเปอนกอนที่จะเรียกใชการปรับเทียบสี
เครื่องหมายแสดงปญหาหัวพิมพขัดของอาจเกิดขึ้นเม่ือวัสดุพิมพมีรอยยับยน ใหลองแกไขปญหาดวยการปรับตัว
แปรตางๆ ของวัสดุพิมพ เชน ความตึง หรืออุณหภูมิในการทำใหแหงและการอบ โปรดดู หัวพิมพทำใหวัสดุพิมพ
เสียหาย ในหนา 42 และ มีรอยเปอนหมึกบนวัสดุพิมพ ในหนา 34

◦ รอยยับยนหรือรอยโปงพองในวัสดุพิมพ ถึงแมวาจะไมมีปญหาหัวพิมพขัดของ

◦ คุณภาพการพิมพต่ำ (เชน แถบคาด) โปรดดู การแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ ในหนา 35

● HP Embedded Spectrophotometer หรือเซนเซอรบรรทัดทำงานไมถูกตอง โปรดอาน การทำความสะอาดเซน
เซอรบรรทัดและชองละอองหมึก ในหนา 17 หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ
(โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49)

44 บท 9   การแกไขปญหาอ่ืนๆ THWW
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10 ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุมดานหนา

บางครั้งคุณอาจเห็นขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมดานหนา หากเปนเชนน้ัน โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคอลัมนขอแนะนำ

หากคุณพบวาขอความแสดงขอผิดพลาดไมไดปรากฏขึ้นที่น่ีและคุณสงสัยวาจะดำเนินการอยางถูกตองตอไปอยางไร หรือถา
คุณทำตามขอแนะนำแลวแตปญหายังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP
ในหนา 49

ตาราง 10-1  ขอความตัวอักษร

ขอความ ขอแนะนำ

{Color} cartridge is altered (เปล่ียนตลับหมึก {สี}) ขอแนะนำใหคุณเปล่ียนตลับหมึก โปรดด ูคูมือผูใช

{Color} cartridge is low on ink (ตลับหมึก {สี} มีหมึกในระดับต่ำ) ขอแนะนำใหคุณเปล่ียนตลับหมึกโดยเร็ว

{Color} cartridge is missing (ไมพบตลับหมึก {สี}) ติดต้ังตลับหมึกที่ถูกตอง โปรดด ูคูมือผูใช

{Color} cartridge is out of ink (ตลับหมึก {สี} หมด) เปลี่ยนตลับหมึก โปรดดู คูมือผูใช

{Color} cartridge has expired (ตลับหมึก {สี} หมดอายุ) ขอแนะนำใหคุณเปล่ียนตลับหมึก โปรดด ูของผูใช

{Color} printhead is missing (ไมพบหัวพิมพ {สี}) ติดต้ังหัวพิมพที่ถูกตอง โปรดดู คูมือผูใช

Alignment pending (การปรับตำแหนงหัวพิมพคาง) ขอแนะนำใหคุณปรับตำแหนงหัวพิมพ โปรดด ูปรับตำแหนงหัวพิมพ
ในหนา 6

A wrong printhead has been detected (ตรวจพบหัวพิมพผิดหัว) ตรวจสอบวาไดติดต้ังหัวพิมพท่ีถูกตองและใชงานเฟรมแวรรุนลาสุด

An error has occurred in printhead detection (เกิดขอผิดพลาดขึ้น
ในการตรวจจับหัวพิมพ)

ถอดหัวพิมพ ทำความสะอาดหมึกออกจากข้ัวตอไฟฟาบนหวัพิมพ (อยาทำ
ความสะอาดที่หัวพน) และใสหัวพิมพกลับเขาท่ีเดิม โปรดดู คูมือผูใช

Clean drop detector spittoon (ทำความสะอาดตัวตรวจจับที่รองรับ
หมึก)

ขอแนะนำใหคณุทำความสะอาดที่รองรับหมึก โปรดด ูการทำความสะอาดที่
รองรับหมึก ในหนา 16

Cleaner roll jam (ลูกกล้ิงทำความสะอาดติดขดั) Check cleaner roll
module. (ตรวจสอบโมดูลลูกกล้ิงทำความสะอาด)

ไปท่ีแผงควบคุมดานหนา แลวเลือกเมนู Ink System จากนั้นเลือก
Check cleaner roll ดึงมวนทำความสะอาดหัวพิมพทั้งชุดออกมา ยกลอ
จับวัสดุพิมพข้ึน ใชมือหมุนมวนทำความสะอาดไปดานหนา จากนั้นลด
ระดับของลอจับวสัดุพิมพลงและดันชุดทำความสะอาดหัวพิมพกลับลงใน
เคร่ืองพิมพ

การปรับเทียบสีถูกยกเลิกเนื่องจากปญหาการสแกน สแกนผังการปรับเทียบสีไมสำเร็จดวยวัสดุพิมพปจจุบัน โปรดดู การปรับ
เทียบสีเกิดขอขัดของ ในหนา 44

Disconnected (ไมเชื่อมตอ) ตรวจสอบการเชื่อมตอไปยังเครื่องพิมพ

Ink system not ready to print (ระบบหมึกไมพรอมพิมพ) โปรดรอสักครู หากเครื่องพิมพยังไมกลับมาพรอมใชงานไดเหมือนเดิม ให
เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

Job canceled due to lack of data received from the IPS (งานถูก
ยกเลิกเน่ืองจากขอมูลที่ไดรับจาก IPS มีไมเพียงพอ)

หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ตรวจสอบการกำหนดคาของ HP Internal
Print Server

Line sensor calib. error: (เกิดขอผิดพลาดการปรับเทียบเซนเซอร
บรรทัด:) substrate too small (วัสดุพิมพเล็กเกินไป)

ใสวัสดุพิมพที่ใหญขึ้น

Low cleaner roll (ลูกกลิ้งทำความสะอาดหยอน) เตรียมเปล่ียนมวนทำความสะอาดทำความสะอาดหัวพิมพในเร็วๆ นี้

Lower lever (ลดระดับกาน) ลดระดับท่ีจบัสำหรับกดวัสดุพิมพ โปรดด ูคูมือผูใช
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ขอความ ขอแนะนำ

Maintenance #N advised. Please contact HP (แนะนำใหใชการดู
แลรักษา #N โปรดติดตอ HP)

ขอแนะนำใหคุณติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ โปรดดู ศูนยบริการลูกคา
ของ HP ในหนา 49

No substrate loaded (ไมไดใสวัสดุพิมพ) ใสวัสดุพิมพ

Out of cleaner roll (ไมมลีูกกลิ้งทำความสะอาด) เปล่ียนมวนทำความสะอาดทำความสะอาดหัวพิมพ โปรดดู การเปลี่ยนลูก
กล้ิงทำความสะอาดหัวพิมพและตัวกรองละอองหมึก ในหนา 24

Printer cannot carry on printing (เครื่องพิมพไมสามารถพิมพตอ) ตรวจสอบระบบไฟสามเฟสวายังทำงานอยูหรือไมและตรวจสอบอุณหภูมิ
แวดลอมวาอยูในชวงปกติหรือไม ปญหาน้ีอาจเกิดจากรูบนวัสดุพิมพ วัสดุ
พิมพที่มีการสะทอนแสงหรือวัสดุพิมพแบบใส สิ่งสกปรก หรือเซนเซอร
อุณหภูมิท่ีผิดปกติ

Printer cannot cool down (เคร่ืองพิมพไมเย็นลง) หากอุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงปกต ิปญหาน้ีอาจเกิดจากการดึงวัสดุพิมพ
ออกเร็วเกินไปหลังจากพิมพ ลองปลอยวัสดุพิมพท้ิงไวในเคร่ืองพิมพจน
กระท่ังอุณหภูมิลดลงภายหลังจากการพิมพ

Printer cannot warm up (เคร่ืองพิมพรอนขึ้น) ตรวจสอบวาระบบไฟสามเฟสทำงานอยูหรือไม ปญหาน้ีอาจเกิดจากรูบน
วัสดุพิมพ วัสดุพิมพท่ีมีการสะทอนแสงหรือวัสดุพิมพแบบใส สิ่งสกปรก
หรือเซนเซอรอุณหภูมิท่ีผิดปกติ

Printer waiting for rearm. Press the power button (เครื่องพิมพรอ
การสั่งงานอีกครั้ง กดปุมเปดไฟ)

กดปุม Power Enable (เปดไฟ) ท่ีดานลางซายของเครื่องพิมพ โปรดดู คู
มือผูใช

Remove {color} printhead (ถอดหัวพิมพ {สี} ออก) ถอดหัวพิมพออก โปรดดู คูมือผูใช

Replace {color} cartridge (เปลี่ยนตลับหมึก {สี}) เปลี่ยนตลับหมึก โปรดดู แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือติด
ตั้งตลับหมึกใหม ในหนา 41

Replace {color} printhead (เปล่ียนหัวพิมพ {สี}) เปลี่ยนหัวพิมพ โปรดดู แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือติด
ตั้งหัวพิมพใหม ในหนา 41

Replace aerosol filter (เปลี่ยนตัวกรองละอองหมึก) ขอแนะนำใหคุณเปล่ียนตัวกรองละอองหมึกท้ังคู โปรดดู การเปลี่ยนลูกกลิ้ง
ทำความสะอาดหัวพิมพและตัวกรองละอองหมึก ในหนา 24

Reseat {color} cartridge (ติดตั้งตลับหมึก {สี}ใหม) ติดต้ังตลับหมึกใหม โปรดดู แผงควบคมุดานหนาแนะนำใหคุณเปล่ียนหรือ
ติดต้ังตลับหมึกใหม ในหนา 41

Reseat {color} printhead (ติดต้ังหัวพิมพ {สี} ใหม) ติดต้ังหัวพิมพใหม โปรดดู แผงควบคุมดานหนาแนะนำใหคุณเปลี่ยนหรือ
ติดต้ังหัวพิมพใหม ในหนา 41

Select substrate name in the IPS (เลือกช่ือวัสดุพิมพใหมใน IPS ) เลือกชื่อวัสดุพิมพที่ใสใน HP Internal Print Server

Subs. advance cannot be tracked automatically (ไมสามารถตรวจ
จับการเลื่อนวัสดุพิมพไดโดยอัตโนมัติ)

เซนเซอรตรวจจับการเลื่อนของวัสดุพิมไมสามารถตรวจจับวสัดุพิมพและ
ควรปดเซนเซอร โปรดด ูการชดเชยคาการเลื่อนวัสดุพิมพ ในหนา 7

Substrate jam: (วัสดุพิมพติด:) นำวัสดุพิมพออก โปรดดู วัสดุพิมพติดขัด ในหนา 32

Very low cleaner roll (ลูกกล้ิงทำความสะอาดหยอนมาก) เตรียมเปล่ียนมวนทำความสะอาดทำความสะอาดหัวพิมพเร็วๆ น้ี

ตาราง 10-2  รหัสขอผดิพลาดแบบตัวเลข

รหัสขอผิดพลาด ขอแนะนำ

14.2 ระบบไฟสามเฟสดับเอง ติดตอตัวแทนใหบริการของคุณและเตรียมตอบคำถามเกี่ยวกับไฟแสดงและฟวส โปรดดู
ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49

14.3 ไมไดตั้งคาแรงดันไฟฟาสามเฟส ต้ังคาแรงดันไฟฟาโดยใชแผงควบคุมดานหนา

14.5:12 เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

14.8 ปุมหยุดฉุกเฉินถูกกดอยู ปลอยปุมหยุดฉุกเฉินท้ังสี่ปุม ปดตัวตัดกระแสไฟ ACB-1 แลวจึงเปด

14.9 ฟวสผิดปกติ ปดเครื่องพิมพ (โปรดดู คูมือผูใช) เปดตัวยึดฟวส FH11 และตรวจสอบฟวส เปล่ียนฟวสถาจำเปน

15.1 เคร่ืองพิมพไมสามารถรอนขึ้นจนถึงอุณหภูมิการทำงาน ตรวจสอบวาระบบไฟสามเฟสทำงานอยูหรือไม ปญหานี้
อาจเกิดจากรูบนวัสดุพิมพ วัสดุพิมพท่ีมีการสะทอนแสงหรือวัสดุพิมพแบบใส สิ่งสกปรก หรือเซนเซอรอินฟราเรด
ที่ผิดปกติ

ตาราง 10-1  ขอความตัวอักษร (ตอ)

46 บท 10   ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุมดานหนา THWW
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รหัสขอผิดพลาด ขอแนะนำ

15.2 เคร่ืองพิมพไมสามารถเย็นลงจนถึงอุณหภูมิการทำงาน โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ โปรดดู ศูนยบริการ
ลูกคาของ HP ในหนา 49

16.1 เคร่ืองพิมพไมสามารถรอนขึ้นจนถึงอุณหภูมิการทำงาน ตรวจสอบวาระบบไฟสามเฟสทำงานอยูหรือไม

16.2 เคร่ืองพิมพไมสามารถเย็นลงจนถึงอุณหภูมิการทำงาน หากอุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงปกต ิปญหาน้ีอาจเกิดจาก
การดึงวัสดุพิมพออกเร็วเกินไปหลังจากพิมพ ลองปลอยวัสดุพิมพท้ิงไวในเคร่ืองพิมพจนกระท่ังอุณหภูมิลดลง
ภายหลังจากการพิมพ

41.1:03, 41.3:10, 41.4:03 เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

44.1:03 วัสดุพิมพอาจติดอยู หากมีวัสดุพิมพติดอยูจริง ดูท่ี วัสดุพิมพติดขัด ในหนา 32 หรือไมเชนนั้น ใหเร่ิมการทำงาน
เคร่ืองพิมพใหม

44.2:10, 44.3:10, 44.4:03 เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

45.1:03 วัสดุพิมพอาจติดอยู หากมีวัสดุพิมพติดอยูจริง ดูท่ี วัสดุพิมพติดขัด ในหนา 32 หรือไมเชนนั้น ใหเร่ิมการทำงาน
เคร่ืองพิมพใหม

45.2:10, 45.3:10, 45.4:03 เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

46.1:01 มีปญหากับหัวพิมพสีเหลือง/สีมวงแดง โปรดดู การดูแลรักษาไพรเมอรของหัวพิมพ ในหนา 21

46.2:01 มีปญหากับหัวพิมพสีน้ำเงินออน/สีมวงแดงออน โปรดดู การดูแลรักษาไพรเมอรของหวัพิมพ ในหนา 21

46.3:01 มีปญหากับหัวพิมพสีน้ำเงิน/สีดำ โปรดด ูการดูแลรักษาไพรเมอรของหวัพิมพ ในหนา 21

47.1:03 มอเตอรทำความสะอาดหัวพิมพมขีอขัดของในการเคลื่อนไหวปดเช็ดทำความสะอาดตามที่ตองการ โมดูลยึดจับปด
ไมเรียบรอย หรือลูกกลิ้งติดขัด ลูกกลิ้งไมสามารถเลื่อนวัสดุพิมพได

48.1.1 แครพิมพขัดของ เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม จากน้ันไปยงัแผงควบคุมดานหนาแลวเลือกไอคอน Substrate
Management ตอไปใหเลือก Carriage beam position > Carriage system recovery

48.1.3 แครพิมพขัดของ เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการ
ของคุณ (โปรดด ูศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49) หากไมมีรายงานขอผิดพลาดแตยังประสบปญหาบาง
อยางท่ีเกี่ยวกับการเลื่อนวัสดุพิมพอยู ใหไปยังแผงควบคุมดานหนาแลวเลือกไอคอน Substrate Management
ตอไปใหเลือก Carriage beam position > Carriage system recovery

48.1.4 แครพิมพขัดของ เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู โปรดติดตอตัวแทนใหบริการ
ของคุณ (โปรดด ูศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49) หากไมมีรายงานขอผิดพลาดแตยังประสบปญหาบาง
อยางท่ีเกี่ยวกับการเลื่อนวัสดุพิมพอยู ใหไปยังแผงควบคุมดานหนาแลวเลือกไอคอน Substrate Management
ตอไปใหเลือก Carriage beam position > Carriage system recovery

48.1.5 แครพิมพขัดของ เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

50:01 เซนเซอรตรวจจับการเล่ือนวัสดุพิมพไมสามารถตรวจสอบวัสดุพิมพไดเน่ืองจากเซนเซอรสกปรกหรือขัดของ หรือ
อาจเปนเพราะประเภทวัสดุพิมพเขากันไมไดกับเซนเซอร ทำความสะอาดเซนเซอรตรวจจับการเลื่อนวัสดุพิมพ (ดู
ที่ การทำความสะอาดเซนเซอรตรวจจับการเล่ือนวัสดุพิมพ ในหนา 19) หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู ควรปด
เซนเซอรตรวจจับการเล่ือนของวัสดุพิมสำหรับประเภทวัสดุพิมพท่ีใชในขณะน้ัน หากยังประสบปญหาดังกลาวกับ
วัสดุพิมพทุกประเภท โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ โปรดด ูศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49

50:03, 50.1:10, 50.2:10 เซนเซอรตรวจจับการเล่ือนวัสดุพิมพไมทำงาน เร่ิมการทำงานเครื่องพิมพใหม หากยังประสบปญหาดังกลาวอยู
โปรดติดตอตัวแทนใหบริการของคุณ โปรดดู ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49 คุณสามารถพิมพโดยไมตอง
ใชเซนซอรตรวจจับการเลื่อนวัสุดพิมพโดยท่ีคุณภาพการพิมพไมไดรับผลกระทบ

65.04 เริ่มการทำงานเครื่องพิมพใหม

68 ขอความแจงเตือนน้ีระบุวาอุปกรณภายในเครื่องพิมพทำงานผิดปกติ ขอแนะนำใหคุณเร่ิมการทำงานเครื่องพิมพ
ใหมตอไป

78.1:04 การตั้งคาลวงหนาสำหรับวัสดุพิมพเสียหายหรือไมพบ อิมพอรตหรือสรางการต้ังคาลวงหนาสำหรับวัสดุพิมพท่ีใส
ไว โปรดดู คูมือผูใช

78.2:01 วัสดุพิมพอาจจะแยกออกจากแกนหมุนดานหลัง หรือแกนเลื่อนออกจากแกนหมุน ซึ่งอาจหมายความวาคุณอาจอยู
ที่ปลายมวนวัสดุ หรือแกนหมุนอาจไดรับการเปาลมใหพองอยางไมถูกวิธ ีวัสดุพิมพจะถูกถอดออก

81:01 วัสดุพิมพอาจติดอยู หากมีวัสดุพิมพติดอยูจริง ดูท่ี วัสดุพิมพติดขัด ในหนา 32 หรือไมเชนนั้น ใหเร่ิมการทำงาน
เคร่ืองพิมพใหม

ตาราง 10-2  รหัสขอผดิพลาดแบบตัวเลข (ตอ)
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11 เมื่อคุณตองการความชวยเหลือ

เอกสาร
เอกสารตอไปนี้มีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพของคุณ และสามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.hp.com/go/L65500/
manuals/

● คูมือการเตรียมการไซต

● รายการสำหรับเตรียมการไซต

● คูมือผูใช

● คูมือการดูแลรักษาและการแกไขปญหา

● ขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย

HP Proactive Support
HP Proactive Support ชวยลดชวงเวลาที่เครื่องพิมพตองหยุดทำงานโดยการระบ ุการวินิจฉัย และการแกไขปญหาของ
เคร่ืองพิมพแบบลวงหนา กอนที่เร่ืองดังกลาวจะกลายเปนปญหาของคุณ เครื่องมือ Proactive Support ของ HP ออกแบบ
ขึ้นเพ่ือใหชวยธุรกิจทุกขนาดสามารถลดคาใชจายในการสนับสนุน และเพิ่มผลผลิตใหมากที่สุดไดโดยแคการคลิกเมาส

Proactive Support ซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่งของชุดโปรแกรมใหบริการ HP Imaging and Printing จะชวยใหคุณ
สามารถควบคุมสภาพแวดลอมการพิมพของคุณได โดยเนนความสำคัญถึงการเพิ่มมูลคาจากการลงทุนของคุณใหมากที่สุด
การเพ่ิมชวงเวลาการทำงานของเครื่องพิมพ และการลดคาใชจายในการจัดการเครื่องพิมพ

HP แนะนำใหคุณเปดใชงาน Proactive Support ทันที เพ่ือประหยัดเวลาของคุณ และปองกันปญหากอนที่จะเกิดขึ้น โดย
ลดชวงเวลาท่ีเครื่องพิมพตองหยุดทำงานลง Proactive Support จะทำการวินิจฉัยและตรวจสอบการ
อัปเดตซอฟตแวรและเฟรมแวร

คุณสามารถเปดใชงาน Proactive Support ใน HP Internal Print Server ไดโดยเลือก Tools (เคร่ืองมือ)> Proactive
Support โดยคุณสามารถระบุความถ่ีในการเช่ือมตอระหวางคอมพิวเตอรของคุณกับเว็บเซิรฟเวอรของ HP และความถี่ใน
การตรวจวินิจฉัยได นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะดำเนินการตรวจวินิจฉัยเมื่อใดก็ได

หาก Proactive Support พบปญหาที่อาจเกิดขึ้น จะมีขอความแจงเตือนใหคุณทราบ ซ่ึงจะอธิบายปญหาและแนะนำวิธีการ
แกไข ในบางกรณ ีอาจมีการดำเนินการแกไขใหโดยอัตโนมัติ สวนกรณีอื่นๆ คุณอาจไดรับการขอใหดำเนินขั้นตอนบางอยาง
เพ่ือแกไขปญหา

ศูนยบริการลูกคาของ HP
ศูนยบริการลูกคาของ HP ใหการสนับสนุนที่ไดรับรางวัล เพื่อใหแนใจวาคุณจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจาก HP Designjet ของ
คุณ โดยใหความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญที่ครอบคลุมกวางขวางและผานการพิสูจนแลว รวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆ ในการใหการ
สนับสนุนแบบ End-to-end ที่มีเอกลักษณเฉพาะแกคุณ บริการตางๆ รวมถึงการตั้งคาและการติดตั้ง เคร่ืองมือสำหรับแกไข
ปญหา การปรับรุนในระยะเวลาประกัน บริการซอมและเปลี่ยน การสนับสนุนทางโทรศัพทและเว็บ การอัปเดตซอฟตแวร และ
บริการดูแลรักษาดวยตัวเอง หากคุณตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคาของ HP โปรดเขาไปที่

http://www.hp.com/go/graphic-arts/

หรือโทรติดตอเรา (ดูที่ ศูนยบริการลูกคาของ HP ในหนา 49) การลงทะเบียนการรับประกันของคุณ:
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ศูนยบริการลูกคาของ HP
มีความชวยเหลือทางโทรศัพทคอยใหบริการแกคุณ ส่ิงที่คุณตองทำกอนโทรหาเรา:

● ตรวจดูขอแนะนำในการแกไขปญหาในคูมือนี้

● ตรวจดูเอกสาร RIP ของคุณ หากมีความเกี่ยวของ

● โปรดเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:

◦ เคร่ืองพิมพที่คุณกำลังใช: หมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขเครื่อง ซ่ึงพบไดที่ฉลากบนฝาปดของอุปกรณไฟฟา

◦ หากมีรหัสขอผิดพลาดบนแผงควบคุมดานหนา ใหบันทึกไว แลวดูที่ ขอความแสดงขอผิดพลาดบนแผงควบคุม
ดานหนา ในหนา 45

◦ ID บริการของเครื่องพิมพ

◦ RIP ที่คุณกำลังใชพรอมกับหมายเลขเวอรชัน

◦ ซอฟตแวรที่คุณกำลังใชพรอมกับหมายเลขเวอรชัน

◦ ขอความที่ HP Internal Print Server แสดงเม่ือคุณเลือก Help (วิธีใช)> About (เกี่ยวกับ)

อเมริกาเหนือ

โทร: 800 925 0563

โทรสาร: 952 943 3695

อีเมล: cs.custsup@hp.com

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โทร: +32 2 7283444

โทรสาร: +31 207157536

อีเมล: LF.MV.Support@hp.com

เอเชียและแปซิฟก

โทร: +852 8103 2666

โทร: 00 801 85 5945 (ไมคิดคาธรรมเนียม เฉพาะในไตหวัน)

โทรสาร: +852 2187 2218

อีเมล: hsap.carecenter@hp.com

ละตินอเมริกา

โปรดตอตัวเลือก 2/ตัวเลือก 6 จากเมนูการเลือก

อารเจนตินา: 5411 470 816 00

บราซิล: 52 55 5258-9922

ชิลี: 562 436-2610 / 800 360 999

โคลัมเบีย: 571 602 9191 / 01 8000 51 4746 8368

คอสตาริกา 0 800 011 0524
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สาธารณรัฐโดมินิกัน: 1 800 711 2884

กัวเตมาลา: 1 800 999 5105

ฮอนดูรัส: 800 0 123 / 1 800 711 2884

เม็กซิโก: 52 55 5258-9922

นิการากัว: 1 800 0164 / 800 711 2884

ปานามา: 001 800 711 2884

เปรู: 511 411 2443 / 0 800 10111

เอลซัลวาดอร: 800 6160

เวเนซุเอลา: 58 212 278 8666 / 0 800 474 68368

เน็กซเทล CC LAR: (5255) 1088 0884; ID 52*20115*51

อีเมล CC LAR: carecenter.ipglf.lar@hp.com

โทรสาร CC LAR: +52 55 5258 6377

ขอมูลบริการ
เคร่ืองพิมพสามารถพิมพรายการสถานะปจจุบันของเคร่ืองพิมพตามคำขอไดในหลายแงมุม ซึ่งบางแงมุมอาจเปนประโยชน
ตอวิศวกรผูใหบริการ คุณสามารถขอรายการนี้ไดสองวิธี:

● ใน HP Internal Print Server เลือก Information (ขอมูล) > Service information (ขอมูลบริการ)

● จากเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานอินเทอรเน็ต ใหปอน URL ของเคร่ืองพิมพของคุณลงในเว็บเบราเซอร แลวตามดวย /
hp/device/webAccess/allServicePlot.htm ตัวอยางเชน หาก URL ของเคร่ืองพิมพของคุณคือ
http://123.123.123.123 ใหปอน http://123.123.123.123/hp/device/webAccess/
allServicePlot.htm

คุณสามารถขอรายการทั้งหมด โดยอาจใชเวลานานในผลิตรายการ หรือคุณอาจขอรายการเพียงบางสวนก็ได หากมีขอสงสัย
ขอแนะนำใหคุณขอรายการทั้งหมด (เลือก All pages (ทุกหนา))

หากคุณตองการสงรายการทางอีเมล คุณสามารถบันทึกหนาดังกลาวเปนไฟลจากเว็บเบราเซอรของคุณ แลวจากนั้นจึงสงไฟล
หรือจาก Internet Explorer คุณสามารถจะสงหนานั้นไปไดโดยตรง: เลือก File (ไฟล)> Send (สง) > Page by E-
mail (หนาทางอีเมล)
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