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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่นท่ัวไป

● พิมพ์ได้สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และบนกระดาษขนาด A4

● ถาดเอนกประสงค์บรรจุกระดาษ 100 แผ่น (ถาด 1) และถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น (ถาด 3)

● พอร์ต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

รุ่นเครือข่าย
● พิมพ์ได้สูงสุด 20 ppm บนกระดาษขนาด Letter และบนกระดาษขนาด A4

● ถาดเอนกประสงค์บรรจุกระดาษ 100 แผ่น (ถาด 1) และถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น (ถาด 3)

● พอร์ต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

● พอร์ตระบบเครือข่าย 10/100 Base-T ในตัวพร้อม IPv4/IPv6

โหมดพิมพ์สองด้าน
● พิมพ์ได้สูงสุด 20 ppm บนกระดาษขนาด Letter และบนกระดาษขนาด A4

● ถาดเอนกประสงค์บรรจุกระดาษ 100 แผ่น (ถาด 1) และถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น (ถาด 3)

● พอร์ต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

● พอร์ตระบบเครือข่าย 10/100 Base-T ในตัวพร้อม IPv4/IPv6

● อุปกรณ์สําหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
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คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
พมิพ์สองด้าน ประหยัดกระดาษโดยใช้การพมิพ์สองด้านเป็นการต้ังค่าการพิมพ์เริ่มต้น

การรไีซเคิล ลดปรมิาณขยะโดยใช้กระดาษรีไซเคิล

รไีซเคิลตลับหมึกพมิพ์โดยใช้กระบวนการส่งคืนของ HP Planet Partners

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการรไีซเคิล โปรดเข้าไปท่ี www.hp.com/recycle

การประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานโดยเริ่มใช้โหมดพักเครือ่งสําหรับเครือ่งพิมพ์

HP Smart Web Printing ใช้ HP Smart Web Printing เพือ่เลอืก จัดเก็บ และจัดเรียงข้อความและกราฟิกจากหลายเว็บเพจ แล้วแก้ไขและพมิพ์ได้ตรงตามที่เห็นบนหน้าจอ
ให้การควบคุมท่ีคุณต้องการสําหรบัการพมิพ์ข้อมูลสําคัญ พร้อมกับลดปริมาณขยะด้วย

การจัดเก็บงาน ใช้คุณลกัษณะท่ีจัดเก็บงานเพือ่จัดการงานพิมพ์ เมื่อใช้ท่ีจัดเก็บงาน คุณจะเปิดใช้งานการพิมพ์ขณะอยู่ท่ีเครือ่งพิมพ์ท่ีใช้งานร่วมกัน ซ่ึงช่วยลดการสูญเสียงาน
พมิพ์ท่ีจะต้องมีการพมิพ์ใหม่
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
การพิมพ์ ● พมิพ์ได้สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และบนกระดาษขนาด A4

● พมิพ์ท่ีความละเอียด 600 x 600 จุดต่อน้ิว (dpi) พร้อมข้อความและกราฟิก Image REt 3600

● การต้ังค่าแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มคณุภาพการพมิพ์ให้ดย่ิีงข้ึน

● มกีารพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นท่ีมีการพมิพ์สองด้านเท่าน้ัน)

หน่วยความจํา ● หน่วยความจํา Random access memory (RAM) 192 เมกะไบต์ (MB)

ระบบปฏิบัตกิารท่ีสนบัสนนุ ● Windows Vista (Starter Edition, 32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Vista Server 2008 (32 บิต)

● Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

● Windows XP (64 บิต, Service Pack 1)

● Windows Server 2003 (Service Pack 1)

● Windows 2000 (Service Pack 4)

● Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 และ v10.6

การจัดการกระดาษ ● ถาด 1 (ถาดเอนกประสงค์) สามารถบรรจุกระดาษได้ถึง 100 แผ่น หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาด 2 สามารถจุกระดาษได้สูงสุด 250 แผ่น

● ถาดเสริม 3 สามารถจุกระดาษได้ถึง 500 แผ่น

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษได้ถึง 250 แผ่น

คณุสมบัติของไดรเวอร์
เครือ่งพิมพ์

● ImageREt 3600 ได้รับการพฒันาให้ดขีึ้นสําหรับเครื่องพมิพ์น้ี โดยการปรบัปรุงครั้งน้ีได้ใช้เทคโนโลยีการเกลี่ยขอบ ซ่ึงให้การควบคุมการลง
จุดสีได้ดีข้ึน และการควบคุมความแม่นยําของการกระจายสีของจุดสีดีข้ึน เทคโนโลยีใหม่น้ีจะช่วยให้การพิมพ์มีคุณภาพดขีึ้นพร้อมสีท่ีเรียบเนียน

การเชื่อมต่ออนิเตอร์เฟซ ● มพีอร์ต Hi-Speed USB 2.0

● พอร์ตระบบเครือข่าย 10/100 Base-T ในตัวพร้อม IPv4/IPv6 (เฉพาะรุ่นเครือข่าย)

คณุสมบัติด้านส่ิงแวดล้อม ● หากต้องการทราบสถานะการไดัรับ Energy Star® สําหรับผลิตภัณฑ์น้ี โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือข้อกําหนด

การพิมพ์แบบประหยัด ● การพมิพ์แบบ N-up (การพิมพ์มากกว่าหน่ึงหน้าในแผ่นเดยีว)

● ไดรเวอร์เครื่องพมิพ์มีตัวเลือกสําหรับพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

อปุกรณ์ส้ินเปลือง ● ตลบัหมึกพมิพ์ใช้ผงหมึก HP ColorSphere โปรดดูข้อมูลเก่ียวกับจํานวนหน้าท่ีตลับหมกึพิมพ์สามารถพมิพ์ได้ท่ี www.hp.com/go/
pageyield จํานวนหน้าท่ีพมิพ์ได้จริงข้ึนอยู่กับการใช้งานเฉพาะ

ความสามารถในการเข้าใช้
งาน

● คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ใช้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอข้อความได้

● ติดตั้งและใส่ตลับหมึกพมิพ์ได้ด้วยมอืข้างเดียว

● เปิดช่องเปิดและฝาท้ังหมดได้ด้วยมือเดยีว
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มุมมองของผลิตภัณฑ์
ภาพด้านหน้าและด้านข้าง

2

3

4

5
6

1

7

8

1 ถาดกระดาษออก (รองรบักระดาษขนาดมาตรฐาน 250 แผ่น)

2 ฝาด้านหน้า (สามารถเข้าถึงตลบัหมึกพมิพ์ได้)

3 ถาด 2 (รองรับกระดาษขนาดมาตรฐาน 250 แผ่น และเป็นทางเข้าถึงกระดาษติด)

4 ถาดเสรมิ 3 (รองรบักระดาษขนาดมาตรฐาน 500 แผ่น)

5 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

6 แผงควบคุม

7 ช่องเข้าสู่บริเวณท่ีกระดาษติดของถาดเสริม 3

8 ถาด 1 (ถาดเอนกประสงค์—รองรบักระดาษขนาดมาตรฐาน 100 แผ่น)
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ภาพด้านหลัง
1

2

3
4

1 ฝาด้านหลัง (สําหรับเข้าถึงถังท้ิงผงหมึก)

2 ฝา DIMM (สําหรับเพ่ิมหน่วยความจํา—มีช่องเสียบ DIMM เสรมิช่องเดียว)

3 พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอร์ตเครือข่าย (เฉพาะรุ่นเครือข่าย)

4 จุดเช่ือมต่อสายไฟ

หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภณัฑ์
หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่ในฉลากท่ีติดอยู่ด้านซ้ายของเคร่ืองพิมพ์

ในป้ายจะมีข้อมูลเก่ียวกับประเทศ/พื้นท่ีท่ีผลิตและระดับรุ่น วันท่ีผลิต รหัสผลิต และหมายเลขท่ีผลิตของเคร่ืองพิมพ์ และมีข้อมูลขนาดกําลังจ่ายไฟและข้อบังคับในการใช้
งานด้วย
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2 แผงควบคุม

● เค้าโครงแผงควบคุม

● เมนูแผงควบคุม
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เค้าโครงแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ์มีรายการต่อไปน้ีบนแผงควบคุม

!

1 หน้าจอแผงควบคุม: หน้าจอจะให้ข้อมูลเก่ียวกับเครือ่งพิมพ์ ใช้เมนูบนหน้าจอเพือ่กําหนดการต้ังค่าเครือ่งพิมพ์

2 ปุ่มลกูศรย้อนกลับ : ใช้ปุ่มน้ีเพื่อดําเนินการต่อไปน้ี

● ออกจากเมนูของแผงควบคุม

● เลื่อนย้อนกลับไปท่ีเมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย

● เลื่อนย้อนกลับไปท่ีรายการเมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย (โดยไม่บันทึกการเปลีย่นแปลงในรายการเมนู)

3 ปุ่มลูกศรซ้าย : ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดเูมนูหรือลดค่าท่ีปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

4 ปุ่ม OK : กดปุ่ม OK เพื่อดําเนินการต่อไปน้ี:

● เปิดเมนูของแผงควบคุม

● เปิดเมนูย่อยท่ีแสดงในหน้าจอแผงควบคุม

● เลือกรายการเมนู

● แก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่าง

● เริ่มงานพิมพ์โดยตอบสนองพรอมต์ของแผงควบคมุ (ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อความ [OK] to print ([OK] เพ่ือพมิพ์) ปรากฏในหน้าจอแผงควบค ุม

5 ปุ่มลูกศรขวา : ใช้ปุ่มน้ีเพื่อเลื่อนดูเมนูหรือเพิม่ค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

6 ปุ่มยกเลิก : กดปุ่มนี้เพื่อยกเลกิงานพิมพ์เมื่อไฟสัญญาณโปรดพิจารณากะพริบ หรือเพื่อออกจากเมนูของแผงควบคมุ

7 ไฟสัญญาณ พร้อม (สีเขียว): ไฟสัญญาณ พร้อม จะสว่างเมือ่เครื่องพร้อมที่จะพิมพ์งาน และจะกะพริบเมื่อเครื่องพมิพ์ได้รับข้อมูลพมิพ์

8 ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา (สีอาํพัน): ไฟสัญญาณ โปรดพจิารณา จะกะพริบเมือ่เครือ่งพิมพ์ต้องการให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
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เมนูแผงควบคุม
การใช้เมนู

1. กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนู

2. กดปุ่มลูกศรซ้าย  หรือลูกศรขวา  เพื่อเล่ือนดูรายการต่างๆ

3. กดปุ่ม OK เพื่อเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม เคร่ืองหมายดอกจัน (*) จะปรากฏถัดจากการเลือกที่ใช้อยู่

4. กดปุ่มย้อนกลับ  เพื่อเล่ือนกลับไปท่ีเมนูย่อย

5. กดปุ่มยกเลิก  เพื่อออกจากเมนูโดยไม่บันทึกการเปล่ียนแปลงใดๆ

ต่อไปน้ีเป็นคําอธิบายตัวเลือกต่างๆ ในเมนูหลักแต่ละเมนู:

● เมนูรายงาน ในหน้า 9

● เมนูการต้ังค่าระบบ ในหน้า 11

● เมนูค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย ในหน้า 15

● เมนูบริการ ในหน้า 14

เมนรูายงาน
ใช้เมนู รายงาน เพื่อพิมพ์รายงานท่ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์

รายการในเมนู คาํอธิบาย

หน้าตัวอย่าง พิมพ์หน้าสีท่ีจะแสดงคุณภาพของงานพมิพ์

โครงสร้างเมนู พิมพ์แผนผงัเค้าโครงเมนูของแผงควบคุม

รายงานการกําหนดค่า พิมพ์รายการการตั้งค่าท้ังหมดของเครื่อง รวมท้ังข้อมูลเครือข่ายเมื่อเครื่องเช่ือมต่อกับเครือข่าย

สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง พิมพ์สถานะของตลบัหมึกพมิพ์แต่ละตลบั รวมท้ังข้อมูลต่อไปน้ี

● จํานวนหน้าท่ีเหลือโดยประมาณ

● เปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานคงเหลือของตลับหมึกพิมพ์แต่ละสีโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นส่วน

● จํานวนหน้าท่ีพมิพ์ไปแล้วโดยประมาณ

สรุปเครือข่าย พิมพ์รายการการตั้งค่าเครือข่ายท้ังหมดของเครื่อง (เฉพาะรุ่นเครอืข่าย)

หน้าแสดงการใช้ พิมพ์หน้าท่ีแสดงหน้า PCL, หน้า PCL 6, หน้า HP postscript level 3 emulation, หน้าท่ีกระดาษติดหรือดงึกระดาษผิดในเคร่ืองพมิพ์,
หน้าสีเดียว (ขาวดํา) หรือสี และรายงานจํานวนหน้า

รายการแบบอกัษร PCL พิมพ์รายการแบบอกัษร PCL ท้ังหมดท่ีติดตั้งไว้แล้ว

รายการแบบอกัษร PS พิมพ์รายการแบบอกัษร PostScript (PS) ท้ังหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว

รายการแบบอกัษร PCL 6 พิมพ์รายการแบบอกัษร PCL6 ท้ังหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว
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รายการในเมนู คาํอธิบาย

บันทึกการใช้สี พิมพ์รายงานแสดงชื่อผู้ใช้ ช่ือแอปพลิเคชัน และข้อมลูการใช้สีในแต่ละงาน

หน้าบริการ พิมพ์รายงานบริการ

หน้าการวนิิจฉัย พิมพ์หน้าการปรับเทียบและวนิิจฉัยสี
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เมนกูารตัง้ค่าระบบ
ใช้เมนูน้ีเพ่ือกําหนดการต้ังค่าท่ัวไปของเคร่ืองพิมพ์ เมนู การตัง้ค่าระบบ มีหลายเมนูย่อย ตารางต่อไปน้ีจะมีคําอธบิายเมนูย่อยเหล่าน้ี

รายการในเมนู รายการในเมนูย่อย รายการในเมนูย่อย คําอธิบาย

ภาษา   เลือกภาษาสําหรบัข้อความท่ีปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมและ
รายงานเครือ่งพิมพ์

การตั้งค่ากระดาษ ขนาดกระดาษเริ่มต้น Letter

A4

Legal

A3

11x17

เลือกขนาดสําหรับการพิมพ์รายงานภายในหรอืงานพมิพ์อื่นใดท่ีไม่ได้
ระบุขนาด

ประเภทกระดาษท่ีเป็นค่า
เริ่มต้น

ประเภทวัสดุพมิพ์ท่ีใช้ได้จะปรากฏข้ึน เลือกประเภทวัสดุพมิพ์สําหรับการพมิพ์รายงานภายในหรืองานพิมพ์
อื่นใดท่ีไม่ได้ระบุประเภท

ถาด 1 ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

ให้เลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีเป็นค่าเริม่ต้นสําหรับถาด 1 จาก
รายการขนาดและชนิดกระดาษที่มอียู่

ถาด 2 ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

เลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีเป็นค่าเริม่ต้นสําหรับถาด 2 จาก
รายการขนาดและชนิดกระดาษที่มอียู่

ถาด 3 ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

หากติดต้ังถาดเสรมิ 3 ให้เลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีเป็นค่าเริ่ม
ต้นสําหรับถาด 3 จากรายการขนาดและชนิดกระดาษท่ีมอียู่

การดําเนนิการเมื่อ
กระดาษหมด

รอตลอดไป

แทนที่

ยกเลิก

เลือกวธิีการทํางานของเครื่องพมิพ์เมื่องานพมิพ์นั้นต้องการใช้ขนาด
หรอืประเภทกระดาษที่ไม่มอียู่หรือเมื่อไม่มีกระดาษในถาดที่ระบุ

เลือกตัวเลือก รอตลอดไป เพือ่ให้เครื่องพมิพ์รอจนกว่าคุณ
จะใส่กระดาษท่ีถูกต้อง และกดปุ่ม OK ค่าน้ีเป็นค่าเริ่มต้น

เลือกตัวเลือก แทนที่ เพื่อพิมพ์บนขนาดหรอืชนิดกระดาษอืน่
หลงัจากพ้นระยะเวลาท่ีระบุ

เลือกตัวเลือก ยกเลิก เพื่อยกเลกิงานพิมพ์โดยอตัโนมัติหลังจาก
ท่ีพ้นระยะเวลาที่ระบุ

หากคณุเลือกตัวเลือก แทนที่ หรือ ยกเลิก แผง
ควบค ุมจะแสดงข้อความให้คุณระบุจํานวนวินาทีท่ีต้องการให้เครื่อง
รอ ใช้ปุ่มลกูศรเพือ่เพิม่หรือลดเวลา
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รายการในเมนู รายการในเมนูย่อย รายการในเมนูย่อย คําอธิบาย

คณุภาพการพิมพ์ ให้พิมพ์สี ใช่

ไม่

เลือกตัวเลือก ใช่ เพ่ือให้งานพมิพ์เป็นสีเดียว (ขาวดํา) หรือสี โดย
ข้ึนอยู่กับงาน ค่าน้ีเป็นค่าเริ่มต้น

เลือกตัวเลือก ไม่ เพื่อปิดการพิมพ์สี งานท้ังหมดจะพมิพ์เป็นสี
เดียว (ขาวดํา) หน้าภายในบางหน้าจะยังคงพิมพ์เป็นสี

การปรับเทียบมาตรฐาน
ของสี

ปรับเทียบเดี๋ยวนี้

การปรับเทียบเมื่อเปิด
เครือ่ง

ปรับเทียบเดี๋ยวนี:้ กําหนดให้เครื่องพมิพ์ทําการปรับ
เทียบทันที หากเครื่องพิมพ์กําลังประมวลผลงานพมิพ์อยู่ เครื่องจะ
ทําการปรับเทียบหลังจากพิมพ์งานเสรจ็แล้ว หากมีข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาดปรากฏขึ้น คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน

การปรับเทียบเมื่อเปิดเครือ่ง: เลือกว่าต้องการให้
เครื่องปรับเทียบค่าเมื่อใดหลงัจากคุณเปิดเครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้น

ได้แก่ตัวเลอืก 15 นาที

ปรบัการวางตําแหน่ง พิมพ์หน้าทดสอบ

ปรับถาด <X>

พิมพ์หน้าทดสอบ: พมิพ์หน้าทดสอบท่ีทดสอบการจัด
แนวการพิมพ์ของผลิตภัณฑ์

ปรับถาด <X>: ปรับการจัดแนวของถาดท่ีระบุ

ระยะเวลาประหยัด
พลังงาน

หน่วงเวลาพักเครื่อง ปิด

1 นาที

15 นาที

30 นาที

1 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

ต้ังค่าระยะเวลาท่ีเครื่องพมิพ์จะว่างอยู่ก่อนท่ีจะเข้าสู่โหมด
PowerSave (ประหยัดพลังงาน) เครื่องพิมพ์จะออกจากโหมด
PowerSave (ประหยัดพลังงาน) โดยอตัโนมัติเมื่อคณุส่งงาน
พิมพ์ หรือกดปุ่มบนแผงควบคุม

การต้ังค่าเริม่ต้นได้แก่ตัวเลอืก 15 นาที

ดเีลย์ปิดอัตโนมัติ ไม่เคย

1 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

เลือกตัวเลือกระยะเวลาตัวเลือกใดตัวเลอืกหน่ึงเพื่อต้ังค่าจํานวน
เวลาท่ีไม่ทํางานท่ีผลิตภัณฑ์จะรอก่อนท่ีจะปิดเครือ่งเพื่อประหยัด
พลังงาน

เลือกตัวเลือก ไม่ต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ปิดเครื่องเมื่อ
พ้นจํานวนเวลาท่ีกําหนด ค่าน้ีเป็นค่าเริม่ต้น
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รายการในเมนู รายการในเมนูย่อย รายการในเมนูย่อย คําอธิบาย

ระดับต่าํมาก ตลับหมึกพิมพ์สดีํา หยุด

พรอมต์

ดาํเนนิการต่อ

หยุด: หากเครื่องพมิพ์พบว่าตลับหมึกสีดําหมดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณไว้แล้ว เครือ่งจะหยุดพิมพ์ อปุกรณ์สิ้นเปลืองอาจจะยังให้
คุณภาพการพิมพ์ท่ียอมรับได้ ในการพิมพ์ต่อไป ให้เปลี่ยนอปุกรณ์
ส้ินเปลืองหรือกําหนดการต้ังค่าเครื่องพมิพ์ใหม่

พรอมต์: หากเครือ่งพิมพ์พบว่าตลบัหมึกพมิพ์สีดําหมดอายุการ
ใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ให้เลือกการต้ังค่าน้ีเพื่อแจ้งแผงควบคมุให้
พิมพ์ต่อไป อปุกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่
คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป เมื่ออุปกรณ์สิ้น
เปลืองของ HP หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ การรับประกันการ
คุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลอืงน้ันจะส้ินสุดลง ค่าน้ีเป็นค่า
เริ่มต้น

ดําเนนิการต่อ: หากเครื่องพมิพ์พบว่าตลบัหมึกพมิพ์สีดํา
หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ให้เลือกการต้ังค่าน้ีเพือ่พมิพ์
ต่อไปจนกว่าคุณภาพการพมิพ์จะลดลง

ระดับต่าํมาก ตลับหมึกสี หยุด

พรอมต์

ดาํเนนิการต่อ

พิมพ์สดีํา

หยุด: หากเครื่องพมิพ์พบว่าตลับหมึกหมดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณไว้แล้ว เครือ่งจะหยุดพิมพ์ อปุกรณ์สิ้นเปลืองอาจจะยังให้
คุณภาพการพิมพ์ท่ียอมรับได้ ในการพิมพ์ต่อไป ให้เปลี่ยนอปุกรณ์
ส้ินเปลืองหรือกําหนดการต้ังค่าเครื่องพมิพ์ใหม่

พรอมต์: หากเครือ่งพิมพ์พบว่าตลับหมึกพมิพ์สีหมดอายุการใช้
งานท่ีประมาณไว้แล้ว ให้เลือกการต้ังค่าน้ีเพือ่แจ้งแผงควบคุมให้
พิมพ์ต่อไป อปุกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่
คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป เมื่ออุปกรณ์สิ้น
เปลืองของ HP หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ การรับประกันการ
คุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลอืงน้ันจะส้ินสุดลง ค่าน้ีเป็นค่า
เริ่มต้น

ดําเนนิการต่อ: หากเครื่องพมิพ์พบว่าตลบัหมึกพมิพ์สีหมด
อายุการใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ให้เลือกการต้ังค่าน้ีเพื่อพิมพ์ต่อไป
จนกว่าคุณภาพการพิมพ์จะลดลง

พิมพ์สีดํา: หากเครื่องพมิพ์พบว่าตลับหมึกพิมพ์สีหมดอายุการ
ใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ให้เลือกการต้ังค่าน้ีเพือ่พมิพ์ต่อไปโดยใช้สี
ดําอย่างเดียว

ขั้นต่ําท่ีผู้ใช้ระบุ สดีํา

สนี้ําเงิน

สแีดง

สเีหลือง

(1-100) เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ท่ีผู้ใช้กําหนดว่าเมือ่ใดเครือ่งพิมพ์จะเริ่มรายงานว่า
อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย ข้อความจะปรากฏข้ึนท่ี
หน้าจอแผงควบคุม

แบบอกัษร COURIER ปกติ

เข้ม

 เลือกเวอร์ชันของแบบอักษร Courier

ตัวเลือก เข้ม เป็นแบบอกัษร Courier ภายในท่ีมีอยู่ใน
เครื่องพมิพ์ HP LaserJet Series III และรุ่นเก่ากว่า
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เมนบูริการ
ใช้เมนูน้ีเพ่ือเรียกคืนค่าเร่ิมต้น ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ และใช้งานโหมดพิเศษท่ีมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

รายการในเมนู รายการเมนยู่อย คาํอธิบาย

หน้าการทําความสะอาด  ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อทําความสะอาดเครื่องพิมพ์หากคุณพบรอยผงหมึก หรือรอยเป้ือนใดๆ ในงานพมิพ์
กระบวนการทําความสะอาดจะขจัดฝุ่นผงและคราบผงหมึกส่วนเกินออกจากทางเดินของกระดาษ

เมื่อคณุเลือกตัวเลือกน้ี เครือ่งพิมพ์จะแสดงข้อความให้คณุใส่กระดาษธรรมดาในถาด 1 แล้วกดปุ่ม
OK เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด รอจนกว่ากระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ์ นําหน้าท่ีพิมพ์แล้วท้ิงไป

โหมดการทําความสะอาด  ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนด้านล่าง

ความเร็ว USB สงู

เตม็

ต้ังค่าความเร็ว USB เป็น สูง หรือ เต็ม เมื่อต้องการให้เครื่องพมิพ์ทํางานด้วยความเร็วสูงโดย
ปกติ เครื่องพมิพ์น้ันต้องเปิดใช้ความเร็วสูงไว้ และต้องเช่ือมต่อกับตัวควบคุมโฮสต์ EHCI ซ่ึงทํางาน
ด้วยความเร็วสูงด้วย รายการเมนูน้ีไม่มีผลต่อความเรว็การทํางานของเครื่องพมิพ์ในขณะน้ี

ค่าท่ีระบบตั้งไว้คอื สูง

กระดาษม้วนน้อยลง ปิด

เปิด

หากงานพมิพ์มักจะม้วนงอเสมอๆ ให้ใช้ตัวเลือกน้ีเพือ่ต้ังค่าเครื่องพมิพ์เป็นโหมดท่ีลดการม้วนงอ

ค่าท่ีระบบตั้งไว้คอื ปิด

พิมพ์เก็บถาวร ปิด

เปิด

หากคุณกําลังพิมพ์หน้าท่ีจะจัดเก็บเป็นเวลานาน ให้ใช้ตัวเลอืกน้ีเพื่อต้ังค่าเครื่องพิมพ์เป็นโหมดท่ีลดรอย
เปื้อนและฝุ่นละอองของผงหมึก

ค่าท่ีระบบตั้งไว้คอื ปิด

เรียกคืนค่าเริม่ต้น ใช่

ไม่

ตั้งค่าท่ีกําหนดเองท้ังหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

14 บท 2   แผงควบคุม THWW



เมนคู่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย
ใช้เมนูน้ีเพ่ือกําหนดการต้ังค่าคอนฟิกของเครือข่าย

หมายเหตุ: เมนูน้ีจะปรากฏเฉพาะรุ่นเครือข่ายเท่าน้ัน

รายการในเมนู รายการในเมนยู่อย คําอธิบาย

ค่าคอนฟิกเกอเรชัน TCP/IP อัตโนมัติ

ด้วยตนเอง

เลือกตัวเลือก อตัโนมัติ เพือ่ต้ังค่าคอนฟิกการต้ังค่า TCP/IP ท ั้งหมดโดย
อัตโนมัติ

เลือกตัวเลือก ด้วยตนเอง เพ่ือกําหนดค่า IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และ
เกตเวย์เริ่มต้นด้วยตนเอง

ค่าท่ีระบบต้ังไว้คอื อัตโนมัติ

ครอสโอเวอร์อตัโนมัติ เปิด

ปิด

รายการน้ีจะใช้เมื่อคณุเช่ือมต่อเครือ่งพิมพ์กับคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลโดยตรงด้วยสาย

เคเบิลอเีธอร์เน็ต (คุณอาจต้องต้ังค่านี้เป็น เปิด หรือ ปิด ข้ึนอยู่กับคอมพิวเตอร์ท่ี

ใช้)

การต้ังค่าเริม่ต้นได้แก่ตัวเลอืก เปิด

บรกิารของเครอืข่าย IPv4

IPv6

รายการนี้ใช้โดยผู้ดแูลระบบเครือข่ายเพือ่จํากัดบริการของเครือข่ายท่ีเครือ่งพิมพ์น้ี
สามารถใช้ได้

เปิด

ปิด

การต้ังค่าเริม่ต้นสําหรับรายการท้ังหมดได้แก่ เปิด

แสดง IP แอดเดรส ไม่

ใช่

ไม่: IP แอดเดรสของเครื่องพมิพ์จะไม่ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม

ใช่: IP แอดเดรสของผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมสลับระหว่างข้อมูล
ของอุปกรณ์ส้ินเปลืองและ IP แอดเดรสของผลิตภัณฑ์ IP แอดเดรสจะไม่ปรากฏหากมี
สภาวะข้อผิดพลาด

ค่าท่ีระบบต้ังไว้คอื ไม่

ความเร็วลิงค์ อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

ต้ังค่าความเร็วลิงค์ด้วยตนเองตามต้องการ

หลงัจากท่ีตั้งความเร็วลิงค์แล้ว เครื่องพมิพ์จะรสีตาร์ทโดยอตัมัติ

เรียกคืนค่าเริม่ต้น  กดปุ่ม OK เพื่อคืนค่าการต้ังค่าคอนฟิเกอเรชันของเครือข่ายให้เป็นค่าเริ่มต้น
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3 ซอฟต์แวร์สําหรับ Windows

● ระบบปฏิบัติการ Windows ท่ีสนับสนุน

● ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● HP Universal Print Driver (UPD)

● ลําดับความสําคัญของค่าการพิมพ์

● การเปล่ียนแปลงการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับ Windows

● การติดต้ังซอฟต์แวร์ Windows

● ยทูิลิต้ีท่ีสนับสนุน
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ระบบปฏิบัตกิาร Windows ท่ีสนับสนุน
เคร่ืองพิมพ์สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปน้ี:

● Windows Vista (Starter Edition, 32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Vista Server 2008 (32 บิต)

● Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

● Windows XP (64 บิต, Service Pack 1)

● Windows Server 2003 (Service Pack 1)

● Windows 2000 (Service Pack 4)

ไดรเวอรเ์ครื่องพิมพ์ท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows
● PCL 6 (ในแผ่นซีดีซอฟต์แวร์)

● PCL 5 universal printer driver (HP UPD) (มีบนเว็บไซต์)

● HP postscript level 3 emulation universal printer driver (มีบนเว็บไซต์)

ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะมีความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ซ่ึงให้คําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพ์ท่ัวไป รวมท้ังให้คําอธิบายเก่ียวกับปุ่ม, กล่องตัวเลือก และรายการแบบดรอปดา
วน์ท่ีอยู่ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: PCL 5 และ HP postscript level 3 emulation universal printer drivers ท่ีสนับสนุนผลิตภณัฑ์น้ีเป็นเวอร์ชนัของ
HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows โดยจะติดต้ังและทํางานในลักษณะเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้าของไดรเวอร์ดังกล่าว และไม่จําเป็น
ต้องมีการกําหนดค่าคอนฟิเกอเรชนัพิเศษใดๆ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ UPD โปรดดู www.hp.com/go/upd

HP Universal Print Driver (UPD)
HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows เป็นไดรเวอร์ท่ีทําให้คุณสามารถเข้าใช้เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ทุกรุ่นได้อย่างรวดเร็วจากทุก
ท่ีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์อื่นอีก ไดรเวอร์ดังกล่าวสร้างข้ึนจากเทคโนโลยีไดรเวอร์การพิมพ์ท่ีได้รับการยอมรับของ HP และได้รับการทดสอบอย่างถ่ีถ้วนและใช้งาน
กับโปรแกรมซอฟต์แวร์มากมาย ไดรเวอร์น้ีเป็นโซลูชันท่ีทรงประสิทธภิาพท่ีทํางานได้อย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา มี UPD สองแบบท่ีใช้ได้สําหรับผลิตภณัฑ์น้ี:

● PCL 5 UPD

● HP postscript level 3 emulation UPD

HP UPD ส่ือสารโดยตรงกับเคร่ืองพิมพ์ HP รวบรวมข้อมูลการกําหนดค่า จากน้ันปรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ให้เหมาะสมในการแสดงคุณสมบัติเฉพาะท่ีมีให้ใช้งานของ
เคร่ืองพิมพ์ ไดรเวอร์จะเปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีอยู่โดยอัตโนมัติ เช่น การพิมพ์สองหน้าและการเย็บกระดาษ คุณจึงไม่จําเป็นต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ
เหล่าน้ันเอง

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดเข้าไปท่ี www.hp.com/go/upd
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ลําดับความสําคัญของค่าการพิมพ์
การเปล่ียนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีลําดับความสําคัญต่างกันข้ึนอยู่กับจุดท่ีคุณทําการเปล่ียนค่า

หมายเหตุ: ชื่อคําส่ังและชื่อกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีคุณใช้

● กล่องโต้ตอบการตัง้ค่าหน้ากระดาษ คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ หรือคําส่ังท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใช้
งานเพ่ือเปิดกล่องโต้ตอบ การเปล่ียนการต้ังค่าท่ีน่ีจะแทนท่ีการต้ังค่าท่ีเปล่ียนแปลงจากท่ีอื่นๆ

● กล่องโต้ตอบการพิมพ์: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใช้งานเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบน้ี การ
ต้ังค่าท่ีเปล่ียนไว้ในกล่องโต้ตอบ Print จะมีความสําคัญน้อยกว่า และจะ ไม่ แทนท่ีการเปล่ียนแปลงที่ทําไว้ในกล่องโต้ตอบ Page Setup

● กล่องโต้ตอบคุณสมบตัิเคร่ืองพิมพ์ (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) คลิก Properties ในกล่องโต้ตอบ Print เพื่อเปิดไดรเวอร์
เคร่ืองพิมพ์ ค่าที่เปล่ียนในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ์ จะไม่ไปแทนท่ีค่าท่ีกําหนดไว้ที่อื่นในซอฟต์แวร์ท่ีใช้พิมพ์

● ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์: ค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เป็นค่าท่ีจะใช้ในงานพิมพ์ท้ังหมด เว้นแต่ ค่าน้ันจะถูกเปล่ียนใน
กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การพิมพ์ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

● การตั้งค่าท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงไว้ในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์จะมีความสําคัญน้อยกว่าการเปล่ียนแปลง
ในท่ีอื่นๆ

การเปล่ียนแปลงการต้ังค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สําหรบั
Windows

การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการ
พิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรม
ซอฟต์แวร์

การเปล่ียนการตั้งค่าเริ่มต้นสําหรับงาน
พิมพ์ทั้งหมด

การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเครื่อง

1. ในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก
Print (พิมพ์)

2. เลอืกไดรเวอร์และคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (กําหนดลักษณะ)

ข้ันตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีใช้เป็น
ส่วนใหญ่

1. Windows XP, Windows Server 2003
และ Windows Server 2008 (ใช้มุม
มองเมน ูStart เริ่มต้น): คลิก Start
(เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes
(เครือ่งพิมพ์และโทรสาร)

-หรอื-

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใช้มุมมองเมน ูClassic
Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การ
ต้ังค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

-หรอื-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันในประเภท
ของ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และ
เสียง) ให้คลกิ Printer (เครื่องพิมพ์)

2. คลกิขวาท่ีไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Printing
Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ์)

1. Windows XP, Windows Server 2003
และ Windows Server 2008 (ใช้มุม
มองเมน ูStart เริม่ต้น): คลิก Start
(เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes
(เครื่องพมิพ์และโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใช้มุมมองเมน ูClassic
Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การ
ต้ังค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภท
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การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการ
พิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรม
ซอฟต์แวร์

การเปล่ียนการตั้งค่าเริ่มต้นสําหรับงาน
พิมพ์ทั้งหมด

การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเครื่อง

ของ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และ
เสียง) ให้คลกิ Printer (เครือ่งพิมพ์)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties
(คุณสมบัติ)

3. คลิกท่ีแถบ Device Settings (การต้ังค่าอปุกรณ์)
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การตดิต้ังซอฟต์แวร์ Windows

ประเภทการตดิตั้งซอฟต์แวร์สาํหรับ Windows

โปรแกรมติดต้ังซอฟต์แวร์จะระบุเวลาเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแก่คุณ เม่ือเชือ่มต่อผลิตภัณฑ์แล้ว โปรแกรมติดต้ังจะมีตัวเลือกเสร็จส้ินการติด
ต้ังโดยไม่ติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีแนะนําท้ังหมดแก่คุณ

ระบบปฏิบัติการต่อไปน้ีสนับสนุนการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีแนะนํา “ท้ังหมด”

● Windows Vista รุ่น 32 บิต

● Windows Vista รุ่น 64 บิต

● Windows XP, Service Pack 2

 

ระบบปฏิบัติการต่อไปน้ีสนับสนุนการติดต้ังซอฟต์แวร์ “ท่ีน้อยท่ีสุด” ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ท่ีแนะนํา

● Windows Vista Starter Edition

● Windows Vista รุ่น 32 บิต

● Windows Vista รุ่น 64 บิต

● Windows Vista Server 2008, 32 บิต

● Windows XP, Service Pack 2

● Windows XP รุ่น 64 บิต, Service Pack 1

● Windows Server 2003, Service Pack 1

● Windows 2000, Service Pack 4

การลบซอฟต์แวร์สําหรับ Windows

1. คลิก เร่ิมต้น แล้วคลิก ทุกโปรแกรม
2. คลิก HP แล้วคลิก HP Color LaserJet CP5225 Series เครื่องพิมพ์
3. คลิก ยกเลิกการติดตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือลบซอฟต์แวร์
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ยทิูลิตีท่ี้สนับสนุน
HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin คือเคร่ืองมือการจัดการผ่านเบราเซอร์สําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อกับ HP Jetdirect ภายในอินทราเน็ตของคุณ และควรติดต้ังไว้ใน
คอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลเครือข่ายเท่าน้ัน

ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ HP Web Jetadmin และระบบโฮสต์ท่ีสนับสนุน ให้ไปท่ี www.hp.com/go/webjetadmin

เม่ือติดต้ังไว้ในเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ ไคลเอนต์ Windows สามารถเข้าใช้งาน HP Web Jetadmin ได้โดยใช้เวบ็เบราเซอร์ท่ีใช้ Java ได้ซ่ึงได้รับการสนับสนุน (เช่น
Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape Navigator) โดยไปท่ีโฮสต์ HP Web Jetadmin

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตวั
เคร่ืองพิมพ์น้ีมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ซ่ึงจะให้การเข้าใช้งานข้อมูลเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อเครือข่ายและเครือข่าย ข้อมูลน้ีจะปรากฏในเว็บเบราเซอร์ เช่น
Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะอยู่ในเคร่ืองพิมพ์ ไม่ได้ติดต้ังไว้ท่ีเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะให้อินเตอร์เฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงผู้ท่ีมีคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อกับเครือข่ายและเวบ็เบราเซอร์มาตรฐาน สามารถใช้ได้ ไม่จําเป็นต้องติดต้ังหรือ
กําหนดค่าซอฟต์แวร์พิเศษ แต่คุณต้องมีเว็บเบราเซอร์ท่ีสนับสนุนการใช้งานอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการเข้าใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว พิมพ์ IP แอดเดรส สําหรับ
เคร่ืองพิมพ์ในช่องแอดเดรสของเบราเซอร์ (หากต้องการทราบ IP address ให้ส่ังพิมพ์หน้าการกําหนดค่า สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก
โปรดดูท่ี หน้าข้อมูล ในหน้า 68)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันของเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบครบถ้วน โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว ในหน้า 78
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HP ToolboxFX

ซอฟต์แวร์ HP ToolboxFX คือโปรแกรมท่ีคุณสามารถใช้สําหรับงานต่อไปน้ี

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองและร้านค้าทางออนไลน์สําหรับอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ต้ังค่าการแจ้งเตือน

● ดูรายงานการใช้เคร่ืองพิมพ์

● ดูเอกสารของเคร่ืองพิมพ์

● เข้าใช้เคร่ืองมือการแก้ไขปัญหาและการบํารุงรักษา

HP ToolboxFX สนับสนุนการติดต้ัง USB และเครือข่ายโดยตรง คุณไม่ต้องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดและใช้ HP ToolboxFX. HP ToolboxFX มี
เฉพาะการติดต้ังท่ีแนะนําต่อไปน้ีเท่าน้ัน

หมายเหตุ: HP ToolboxFX ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ Macintosh ในการใช้
HP ToolboxFX คุณต้องติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ระบบปฏิบัตกิารท่ีสนบัสนนุ ● Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (Home และ
Professional edition)

● Microsoft Windows Vista™

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ HP ToolboxFX โปรดดู เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

ส่วนประกอบและยูทิลิตีอ่ืนๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดต้ังซอฟต์แวร์ - ติดต้ังระบบการพิมพ์โดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเวบ็ออนไลน์

● Print Quality Optimizer Video

● HP Basic Color Match (มีบนเว็บไซต์)

● HP Easy Printer Care (มีบนเว็บไซต์)

● Web Printsmart (มีบนเว็บไซต์)

● HP SureSupply

● HP Print View Software (มีบนเว็บไซต์)
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4 การใช้เคร่ืองพิมพ์กับเครื่อง Macintosh

● ซอฟต์แวร์สําหรับ Macintosh

● ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ของ Macintosh
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ซอฟต์แวร์สําหรบั Macintosh

ระบบปฏบิัตกิารท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh

เคร่ืองพิมพ์สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ต่อไปน้ี

● Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 และ v10.6

หมายเหตุ: สําหรับ Mac OS X v10.4 และรุ่นท่ีสูงกว่า จะรองรับ PPC และ Intel Core Processor Mac

ไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ท่ีสนบัสนุนสําหรับ Macintosh

โปรแกรมติดต้ังของ HP ประกอบด้วยไฟล์ PostScript® Printer Description (PPD) และ Printer Dialog Extensions (PDEs) สําหรับใช้
งานกับคอมพิวเตอร์ Macintosh

การลบซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏบิัติการ Macintosh

คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบจึงจะลบซอฟต์แวร์ได้

Mac OS X V10.3 และ V10.4

1. เบราส์ไปท่ีโฟลเดอร์ต่อไปน้ี

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2. เปิดโฟลเดอร์ <lang>.lproj โดย <lang> คือรหัสภาษาสองตัวอักษร

3. ลบไฟล ์.GZ สําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี

4. ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 2 และ 3 สําหรับแต่ละโฟลเดอร์ภาษา

Mac OS X V10.5

1. เบราส์ไปท่ีโฟลเดอร์ต่อไปน้ี

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2. ลบไฟล ์.GZ สําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี

ลําดับความสาํคัญสาํหรับการตัง้ค่าการพิมพ์สําหรับ Macintosh

การเปล่ียนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีลําดับความสําคัญต่างกันข้ึนอยู่กับจุดท่ีคุณทําการเปล่ียนค่า

หมายเหตุ: ชื่อคําส่ังและชื่อกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีคุณใช้

● กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือคําส่ังท่ีคล้ายกันในเมนู File (ไฟล์) ของ
โปรแกรมท่ีคุณใช้งานอยู่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบน้ี การตั้งค่าท่ีถูกเปล่ียนแปลงท่ีน่ีอาจลบล้างการตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอื่น

● กล่องโต้ตอบการพิมพ์: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใช้งานเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบน้ี การ
ต้ังค่าท่ีเปล่ียนไว้ในกล่องโต้ตอบ Print จะมีความสําคัญน้อยกว่า และจะ ไม่ แทนท่ีการเปล่ียนแปลงที่ทําไว้ในกล่องโต้ตอบ Page Setup
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● ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์: ค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เป็นค่าท่ีจะใช้ในงานพิมพ์ท้ังหมด เว้นแต่ ค่าน้ันจะถูกเปล่ียนใน
กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การพิมพ์ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

● การตั้งค่าท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: การตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงไว้ในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์จะมีความสําคัญน้อยกว่าการเปล่ียนแปลง
ในท่ีอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับ Macintosh

การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการ
พิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรม
ซอฟต์แวร์

การเปล่ียนการตั้งค่าเริ่มต้นสําหรับงาน
พิมพ์ทั้งหมด

การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเครื่อง

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พมิพ์)

2. การเปลี่ยนแปลงค่าท่ีคุณต้องการในเมนูต่างๆ

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พมิพ์)

2. การเปลี่ยนแปลงค่าท่ีคุณต้องการในเมนูต่างๆ

3. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) ให้คลิก Save as
(บันทึกเป็น) และพิมพ์ช่ือท่ีต้องการต้ังเป็นค่าล่วงหน้า

ค่าเหล่าน้ีจะได้รบัการบันทึกไว้ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า)
เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่น้ี คณุต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วงหน้าท่ีบันทึกไว้
ทุกครัง้ท่ีคุณเปิดโปรแกรมและพมิพ์งาน

Mac OS X v10.3 หรือ Mac OS X v10.4

1. จากเมนู Apple ให้คลิก System
Preferences (การต้ังค่าระบบ) และ Print &
Fax (พมิพ์และโทรสาร)

2. คลิก Printer Setup (การต้ังค่าเครื่องพิมพ์)

3. คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือกท่ีติดต้ัง
ได้)

Mac OS X v10.5 หรือ Mac OS X v10.6

1. จากเมนู Apple ให้คลิก System
Preferences (การต้ังค่าระบบ) และ Print &
Fax (พมิพ์และโทรสาร)

2. คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์
ส้ินเปลือง)

3. คลิกเมนู Driver (ไดรเวอร์)

4. เลือกไดรเวอร์จากรายการ และกําหนดค่าตัวเลือกท่ีติดต้ัง

สนับสนุนยูทิลิตี้ต่างๆ ของ Macintosh

ดูเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวโดยใช้ Macintosh

Embedded Web server (EWS) เข้าใช้งานได้โดยคลิกปุ่ม Utility (ยูทิลิต้ี) เม่ือดูคิวการพิมพ์ ซ่ึงจะเป็นการเปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น Safari ท่ีให้ผู้ใช้เข้า
ใช้งาน EWS ได้ และยังสามารถเข้าใช้งาน EWS โดยตรงได้โดยการพิมพ์ IP แอดเดรสของระบบเครือข่ายหรือชื่อ DNS ของเคร่ืองพิมพ์ในเว็บเบราเซอร์

ซอฟต์แวร์ HP USB EWS Gateway ที่ติดต้ังโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เวบ็เบราเซอร์เข้าใช้งานเคร่ืองพิมพ์ได้ หากเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB คลิกปุ่ม
ยูทิลิตี เม่ือใช้การเชื่อมต่อ USB เพื่อเข้าใช้งาน EWS ผ่านทางเว็บเบราเซอร์

ใช้ EWS เพื่อดําเนินการต่อไปน้ี:

● ดูสถานะเคร่ืองพิมพ์และเปล่ียนการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์

● ดูและเปล่ียนการต้ังค่าเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ์
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● พิมพ์หน้าข้อมูลของเคร่ืองพิมพ์

● ดูล็อกแสดงบันทึกการทํางานของเคร่ืองพิมพ์
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ใช้คุณสมบัตต่ิางๆ ในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ของ Macintosh

การสร้างและใช้ค่าล่วงหน้าสาํหรับการพมิพ์ใน Macintosh

ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ์เพื่อบันทึกการต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ปัจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใช้การตั้งค่าน้ันใหม่ได้

สร้างค่าล่วงหน้าสําหรบัการพิมพ์
1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เลือกไดรเวอร์

3. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์

4. ใช่อง Presets (ค่าล่วงหน้า) ให้คลิก Save As... (บันทึกเป็น) และพิมพ์ชื่อท่ีต้องการตั้งเป็นค่าล่วงหน้า

5. คลิก OK (ตกลง)

ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรบัพิมพ์
1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เลือกไดรเวอร์

3. ในช่อง Presets (ค่าล่วงหน้า) ให้เลือกค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ์ท่ีคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: หากต้องการใช้การต้ังค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก Standard (มาตรฐาน)

การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพ์ลงในขนาดกระดาษที่กาํหนดเอง
คุณสามารถปรับขนาดเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกันได้

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เปิดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในส่วนของ Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ให้เลือก Scale to fit paper size (ปรับให้พอดีกับขนาดกระดาษ) แล้ว
เลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน์

4. หากคุณต้องการใช้กระดาษท่ีมีขนาดเล็กกว่าเอกสารเท่าน้ัน ให้เลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเท่าน้ัน)

การพิมพ์หน้าปก
ท่านสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพร้อมข้อความสําหรับเอกสารของท่านได้ตามต้องการ (เช่น “ความลับ”)

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เลือกไดรเวอร์
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3. เปิดเมนู Cover Page (ใบปะหน้า) แล้วเลือกว่าจะพิมพ์ใบปะหน้า Before Document (ก่อนเอกสาร) หรือ After Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหน้า) ให้เลือกข้อความท่ีคุณต้องการพิมพ์บนใบปะหน้า

หมายเหตุ: หากต้องการพิมพ์ใบปะหน้าแบบไม่มีข้อความใดๆ ให้ต้ังค่า Cover Page Type (ประเภทใบปะหน้า) เป็น Standard (มาตรฐาน)

การใช้ลายน้ํา
ลายนํ้าคือข้อความท่ีพิมพ์เป็นพ้ืนหลังในแต่ละหน้าของเอกสารเพ่ือเป็นข้อสังเกต เช่น “ความลับ”

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เปิดเมนู Watermarks (ลายนํ้า)

3. ถัดจาก Mode (โหมด) ให้เลือกประเภทของลายนํ้าท่ีจะใช้ เลือก Watermark (ลายนํ้า) เพื่อพิมพ์ข้อความก่ึงโปร่งแสง เลือก Overlay (โอเวอร์เลย์)
เพื่อพิมพ์ข้อความท่ีไม่โปร่งแสง

4. ถัดจาก Pages (หน้า) ให้เลือกว่าจะพิมพ์ลายนํ้าลงในทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรกเท่าน้ัน

5. ถัดจาก Text (ข้อความ) ให้เลือกข้อความมาตรฐานหน่ึงข้อความ หรือเลือก Custom (กําหนดเอง) แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ลงในช่อง

6. เลือกตัวเลือกต่างๆ ให้กับการต้ังค่าท่ีเหลือ

การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวใน Macintosh

ท่านสามารถพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวได้ คุณสมบัติน้ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบร่าง

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เลือกไดรเวอร์

3. เปิดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจากหน้า Pages per Sheet (จํานวนหน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีท่านต้องการพิมพ์ในแต่ละหน้า (1, 2, 4, 6, 9, หรือ 16)

5. ถัดจากหน้า Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพื่อเลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. ถัดจากหน้า Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

การพิมพ์ท้ังสองด้านของกระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงปัญหากระดาษติด โปรดอย่าใส่กระดาษท่ีหนักกว่า 105 g/m2 (กระดาษบอนด์ 28 ปอนด์) สําหรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
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ใช้การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
1. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษให้เพียงพอสําหรับงานพิมพ์ หากท่านป้อนกระดาษชนิดพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษโดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ข้ึนและป้อนท้ายกระดาษเข้าในเคร่ืองพิมพ์ก่อน

● สําหรับถาดอื่นๆ ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหน้าท่ีต้องการพิมพ์ และป้อนหัวกระดาษเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์ก่อน

2. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

3. เปิดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. ถัดจาก Two-Sided (สองหน้า) ให้เลือกว่าต้องการ Long-Edge Binding (เย็บเล่มตามแนวยาว) หรือ Short-Edge Binding (เย็บเล่ม
ตามแนวส้ัน)

5. คลิก Print (พิมพ์)

การพิมพ์งานสองด้านด้วยตนเอง
1. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษให้เพียงพอสําหรับงานพิมพ์ หากท่านป้อนกระดาษชนิดพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษโดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี

● สําหรับถาด 1 ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ข้ึนและป้อนท้ายกระดาษเข้าในเคร่ืองพิมพ์ก่อน

● สําหรับถาดอื่นๆ ให้ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําหน้าท่ีต้องการพิมพ์ และป้อนหัวกระดาษเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์ก่อน

2. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

3. ในเมนู Finishing (ตกแต่ง) ให้เลือก Manually Print on 2nd Side (พิมพ์บนกระดาษด้านท่ีสองด้วยตนเอง)

4. คลิก Print (พิมพ์) ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้าต่างแบบป๊อปอัปท่ีปรากฏข้ึนก่อนป้อนกระดาษท่ีพิมพ์แล้วกลับเข้าไปในถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าท่ีสอง

5. ไปที่เคร่ืองพิมพ์และหยิบกระดาษเปล่าท่ีอยู่ในถาด 1 ออก

6. ใส่ปึกกระดาษท่ีพิมพ์แล้ว โดยให้ด้านท่ีพิมพ์แล้วหงายข้ึน และขอบด้านล่างหันเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์ในถาด 1 คุณ ต้อง พิมพ์ด้านท่ีสองจากถาด 1

7. หากมีข้อความปรากฏข้ึน กดปุ่มบนแผงควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อดําเนินการต่อ

การตั้งค่าตวัเลือกสี
คุณสามารถใช้เมนูป๊อปอัป Color Options (ตัวเลือกสี) เพื่อควบคุมการอ่านค่าสีและการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้

1. คลิก Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสูง)

2. ปรับค่าต่างๆ ในแต่ละส่วนให้กับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

ใช้เมนบูริการ
หากเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ใช้เมนู Services (การบริการ) เพื่อรับข้อมูลเคร่ืองพิมพ์และสถานะของอุปกรณ์ส้ินเปลือง

1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)

2. เปิดเมนู Services (การบริการ)
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5 การเช่ือมต่อ

● ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายท่ีสนับสนุน

● การเชื่อมต่อ USB

● โปรโตคอลเครือข่ายท่ีใช้ได้

● การกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย
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ระบบปฏิบัตกิารของเครือข่ายท่ีสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการต่อไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพ์ในเครือข่าย:

● Windows Vista (Starter Edition, 32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Vista Server 2008 (32 บิต)

● Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

● Windows XP (64 บิต, Service Pack 1)

● Windows Server 2003 (Service Pack 1)

● Windows 2000 (Service Pack 4)

● Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 และ v10.6

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการบางอย่างเท่าน้ันท่ีสนับสนุนการติดต้ังซอฟต์แวร์ท้ังหมด โปรดดูท่ี ระบบปฏิบัติการ Windows ท่ีสนับสนุน ในหน้า 18 และ ระบบ
ปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh ในหน้า 26

การปฏเิสธความรับผิดชอบการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน
HP ไม่สนับสนุนการเชือ่มต่อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคุณลักษณะน้ีเป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่ใช่ไดรเวอร์ของเคร่ืองพิมพ์
HP โปรดเข้าสู่ Microsoft ท่ี www.microsoft.com
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การเช่ือมต่อ USB
หมายเหตุ: ห้าม เชื่อมต่อสาย USB ก่อนติดต้ังซอฟต์แวร์ โปรแกรมการติดต้ังจะแจ้งให้ทราบว่าควรเชื่อมต่อสาย USB ในข้ันตอนใด

ผลิตภณัฑ์น้ีสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วย USB 2.0 คุณต้องใช้สายเคเบิล USB ชนิด A-ถึง-B สําหรับงานพิมพ์

โปรโตคอลเครอืข่ายท่ีใช้ได้
เคร่ืองพิมพ์สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่าย TCP/IP ซ่ึงเป็นโปรโตคอลเครือข่ายท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางท่ีสุด บริการผ่านระบบเครือข่ายหลายบริการใช้
โปรโตคอลน้ี และเคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ด้วย ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการบริการผ่านระบบเครือข่าย/โปรโตคอลท่ีได้รับการสนับสนุนในเคร่ืองพิมพ์

ตาราง 5-1  การพิมพ์
ชือ่บริการ คาํอธิบาย

port 9100 (โหมดตรง) บรกิารพิมพ์

Line printer daemon (LPD) บรกิารพิมพ์

ws-print โซลชัูนการพมิพ์แบบ Plug-and-Play ของ Microsoft

ตาราง 5-2  การค้นหาเคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย
ชือ่บริการ คาํอธิบาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ์ ใช้ในการค้นหาและกําหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของอุปกรณ์ในเครือข่าย
ใช้โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft เป็นหลกั

Bonjour (ท่ีรู้จักกันในว่า “Rendezvous” หรือ “mDNS”) โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ์ ใช้ในการค้นหาและกําหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของอุปกรณ์ในเครือข่าย
ใช้โดยแอปพลิเคชันของ Apple Macintosh เป็นหลกั

ws-discovery ใช้โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft
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ตาราง 5-3  ข้อความและการจัดการ
ชือ่บริการ คาํอธิบาย

HTTP (hypertext transfer protocol) ช่วยให้เว็บเบราเซอร์สามารถส่ือสารกับเวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว

SNMP (Simple Network Management Protocol) ใช้โดยโปรแกรมเครือข่ายสําหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ สนับสนุนวตัถุ SNMP V1 และ MIB-II
(Management Information Base) มาตรฐาน

ตาราง 5-4  การใช้ IP แอดเดรส
ชือ่บริการ คาํอธิบาย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): IPv4 และ IPv6 สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอตัโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ DHCP มีผลิตภัณฑ์ท่ีมี IP แอดเดรส โดย
ปกติแล้ว ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องดําเนินการ เพื่อให้เครือ่งพิมพ์รับค่า IP แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

BOOTP (Bootstrap Protocol) สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอตัโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ BOOTP จะระบุ IP แอดเดรสให้กับ
เครื่องพมิพ์ ผู้ดูแลระบบต้องระบุแอดเดรสฮาร์ดแวร์ MAC ของเครือ่งพิมพ์ในไฟล์ HOSTS ของ
เซิร์ฟเวอร์ BOOTP เพื่อให้เครื่องพมิพ์รับค่า IP แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์น้ัน

IP อัตโนมัติ สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสโดยอตัโนมัติ หากไม่มท้ัีงเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรอืเซิร์ฟเวอร์
BOOTP บรกิารน้ีจะอนุญาตให้เครื่องพมิพ์สร้าง IP แอดเดรสเฉพาะขึ้นมา

เมื่อกําหนดแอดเดรส IP ด้วยตัวเอง คุณสามารถระบุ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์
แอดเดรสด้วยตัวเอง
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การกําหนดค่าเครื่องพิมพ์บนเครอืข่าย
ในการกําหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายบนเคร่ือง ใช้แผงควบคุมของเคร่ือง หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows ให้ใช้ซอฟต์แวร์
HP ToolboxFX สําหรับ Mac OS X ให้ใช้ปุ่ม Utility (ยทิูลิตี)

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่าย
HP ขอแนะนําให้ คุณใช้ตัวติดต้ังซอฟต์แวร์ของ HP ในแผ่นซีดีรอมท่ีมาพร้อมผลิตภัณฑ์ เพื่อต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับเครือข่าย

หมายเหตุ: สําหรับบระบบปฏิบัติการ Windows คุณ ต้อง ต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับเครือข่ายก่อนเร่ิมการติดต้ังซอฟต์แวร์

เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย 10/100 Base-T เสียบสายเคเบิลเครือข่ายกับเคร่ืองพิมพ์และการเชื่อมต่อเคร ือข่ายของคุณ

ดูการตั้งค่า
รายงานสรุปเครือข่าย

รายงานสรุปเครือข่ายจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน และคุณสมบัติของการ์ดเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ์ ในการพิมพ์รายงานสรุปเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์ ให้ทําตามข้ันตอนต่อไป
น้ี

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุม่ลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก สรุปเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

หน้าแสดงค่าคอนฟิก
หน้าการกําหนดค่าจะแสดงการต้ังค่าปัจจุบัน และคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ์ ในการพิมพ์หน้าการกําหนดค่าจากเคร่ืองพิมพ์ ให้ทําตามข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงต่อไปน้ี

ใช้ปุ่มบนแผงควบคุม
▲ ท่ีแผงควบคุม ให้กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้  และกดปุ่มยกเลิก  พร้อมกัน
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การใช้เมนูของแผงควบคุม
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก รายงานการกําหนดค่า แล้วกดปุ่ม OK

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับภาษาท่ัวไปท่ีผู้คนใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
กัน เพียงแต่ TCP/IP เป็นชดุโปรโตคอลท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่อกําหนดวิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย

IP แอดเดรส
เคร่ืองพิมพ์ทุกเคร่ืองบน IP แอดเดรสต้องมี IP แอดเดรสท่ีไม่ซํ้ากัน ผู้ใช้สามารถต้ังค่าแอดเดรสน้ีได้ด้วยตัวเอง หรือขอรับได้โดยอัตโนมัติ ข้ึนอยู่กับบริการท่ีมีของเครือ
ข่าย

ท่ีอยู่ IPv4 จะมีข้อมูลจํานวนส่ีไบต์ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะมีข้อมูลหน่ึงไบต์ IP แอดเดรสมีรูปแบบต่อไปน้ี

xxx.xxx.xxx.xxx

หมายเหตุ: ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคําแนะนําจากผู้ดูแล IP แอดเดรสทุกคร้ัง การตั้งค่าแอดเดรสท่ีไม่ถูกต้องอาจเป็นการยกเลิกการทํางานของอุปกรณ์
อื่นบนเครือข่าย หรือเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร

การกําหนดค่าพารามิเตอร์ IP

คุณสามารถกําหนดค่าพารามิเตอร์ IP ได้ด้วยตนเอง หรืออาจดาวน์โหลดค่าโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ DHCP หรือ BOOTP ทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ืองพิมพ์

เม่ือเปิดเคร่ือง เคร่ืองพิมพ์ใหม่ท่ีไม่สามารถเรียก IP แอดเดรสท่ีถูกต้องจากเครือข่ายได้ จะระบุ IP แอดเดรสท่ีเป็นค่าเร่ิมต้นให้โดยอัตโนมัติ บนเครือข่ายส่วนตัวท่ีมีขนาด
เล็ก จะกําหนด IP แอดเดรสเฉพาะท่ีอยู่ในช่วง 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 รายการ IP แอดเดรสสําหรับเคร่ืองพิมพ์แสดงอยู่ในหน้ากําหนดค่าและ
รายงานเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ ์โปรดดู เมนูแผงควบคุม ในหน้า 9

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP ช่วยให้กลุ่มอุปกรณ์สามารถใช้ชดุ IP แอดเดรสท่ีดูแลรักษาโดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP เคร่ืองพิมพ์จะส่งคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ และหากมี IP แอดเดรสท่ีใช้ได้อยู่
เซิร์ฟเวอร์จะกําหนด IP แอดเดรสน้ันให้กับเคร่ืองพิมพ์

BOOTP

BOOTP คือ Bootstrap Protocol ท่ีใช้ดาวน์โหลดพารามิเตอร์การกําหนดค่าและข้อมูลโฮสต์จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

เคร่ืองพิมพ์จะกระจายกลุ่มคําขอเร่ิมทํางานท่ีมีแอดเดรสฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์จะตอบรับด้วยกลุ่มการตอบกลับการเร่ิมทํางานที่มีข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์ในการกําหนดค่า

ซับเน็ต
เม่ือแอดเดรสของเครือข่าย IP สําหรับคลาสเครือข่ายเฉพาะถูกกําหนดให้กับองค์กร การจัดแบ่งใด ๆ สําหรับเครือข่ายมากกว่าหน่ึงเครือข่ายท่ีจะปรากฏในตําแหน่งน้ันจะไม่
ปรากฎ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายท้องถ่ินใช้ซับเน็ตเพ่ือพาร์ติชัน่เครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อยหลาย ๆ เครือข่าย การแยกเครือข่ายเป็นซับเน็ตจะช่วยปรับปรุงด้านสมรรถนะ และ
ช่วยให้ใช้เน้ือที่แอดเดรสเครือข่ายท่ีมีจํากัดให้ได้ดียิ่งข้ึน
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ซับเน็ตมาสก์
ซับเน็ตมาสก์ คือ กลไกท่ีนํามาใช้เพื่อแบ่งเครือข่าย IP เด่ียวเป็นเครือข่ายย่อยท่ีแตกต่างกันหลาย ๆ เครือข่าย สําหรับคลาสเครือข่ายท่ีให้ ส่วนของ IP แอดเดรสท่ีปกติ
ควรนํามาใช้เพื่อระบุถึงโหนดท่ีใช้ จะทําหน้าท่ีระบุถึงเครือข่ายย่อยแทน มีการจัดเตรียมซับเน็ตมาสก์ไว้ให้ IP แอดเดรสแต่ละแอดเดรส เพื่อระบุถึงส่วนที่นํามาใช้สําหรับ
เครือข่ายย่อย และส่วนท่ีนํามาใช้เพื่อระบุถึงโหนด

เกตเวย์
เกตเวย์ (เราเตอร์) นํามาใช้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน เกตเวย์คืออุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวแปลระหว่างระบบต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ใช้โปรโตคอลการส่ือสาร การจัดรูปแบบ
ข้อมูล โครงการ ภาษา หรือสถาปัตยกรรมเดียวกัน เกตเวย์จะบรรจุแพ็คเก็ตข้อมูลอีกคร้ัง และเปล่ียนซินแท็กซ์เพื่อให้ตรงกับท่ีอยู่ในระบบปลายทาง เม่ือเครือข่ายถูกแบ่ง
ออกเป็นซับเน็ต จาํเป็นต้องใช้เกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างซับเน็ตต่าง ๆ

เกตเวย์เริ่มต้น
เกตเวย์ท่ีเป็นค่าเร่ิมต้นคือ IP แอดเดรสของเกตเวย์หรือเราเตอร์ท่ีย้ายแพ็คเก็ตระหว่างเครือข่าย

หากมีเกตเวย์หรือรูตเตอร์เป็นจํานวนมาก เกตเวย์เร่ิมต้นมักจะเป็นแอดเดรสของเกตเวย์หรือรูตเตอร์อันแรกหรือท่ีใกล้เคียงท่ีสุด หากไม่มีเกตเวย์หรือรูตเตอร์อยู่เลย
เกตเวย์เร่ิมต้นมักสันนิษฐานว่าคือ IP แอดเดรสของโหนดเครือข่าย (เช่น เวิร์คสเตชั่นหรือเคร่ืองพิมพ์)

IP แอดเดรส
คุณสามารถกําหนดค่าคอนฟิก IP แอดเดรสด้วยตัวเองหรือกําหนดแบบอัตโนมัติผ่าน DHCP, BootP หรือ Auto IP

หมายเหตุ: ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคําแนะนําจากผู้ดูแล IP แอดเดรสทุกคร้ัง การตั้งค่าแอดเดรสท่ีไม่ถูกต้องอาจเป็นการยกเลิกการทํางานของอุปกรณ์
อื่นบนเครือข่าย หรือเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร

ค่าคอนฟิเกอเรชนัที่ตัง้ด้วยตนเอง
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิกเกอเรชัน TCP/IP แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุม่ลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ด้วยตนเอง แล้วกดปุ่ม OK

5. กดปุ่มลูกศรขวา  เพื่อเพ่ิมค่าสําหรับส่วนแรกของ IP แอดเดรส กดปุ่มลูกศรซ้าย  เพื่อลดค่า เม่ือค่าถูกต้องแล้ว กดปุ่ม OK ทําตามข้ันตอนน้ีซํ้าสําหรับอีก
สามส่วนของ IP แอดเดรส

6. หากท่ีอยู่ถูกต้อง ใช้ปุม่ลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ใช่ แล้วกดปุ่ม OK เลือกซับเน็ตมาสก์และทําซํ้าข้ันตอนท่ี 5 สําหรับการต้ังค่าเกตเวย์ท่ีเป็นค่าเร่ิมต้น

-หรือ-

หาก IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง ใหใ้ช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ไม่ แล้วกดปุ่ม OK ทําข้ันตอนท่ี 5 ซํ้าเพ่ือป้อน IP แอดเดรสท่ีถูกต้อง แล้วเลือกซับเน็ตมาสก์และ
ทําข้ันตอนท่ี 5 ซํ้าสําหรับการต้ังค่าเกตเวย์ท่ีเป็นค่าเร่ิมต้น

ค่าคอนฟิเกอเรชนัแบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือก อตัโนมัติ เป็นการต้ังค่า ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย ค่าคอนฟิกเกอเรชัน TCP/IP เร่ิมต้น
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1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิกเกอเรชัน TCP/IP แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก อตัโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK

อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อทําให้ IP แอดเดรสแบบอัตโนมัติพร้อมสําหรับการนํามาใช้

หมายเหตุ: ในการปิดหรือเปิดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เช่น BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) ให้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว หรือ
HP ToolboxFX
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แสดงหรือซ่อน IP แอดเดรสบนแผงควบคุม
หมายเหตุ: เม่ือการต้ังค่า แสดง IP แอดเดรส เป็น เปิด IP แอดเดรสจะปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู แสดง IP แอดเดรส แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ใช่ หรือ ไม่ แล้วกดปุ่ม OK

การตั้งค่าครอสโอเวอร์อตัโนมัติ
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ครอสโอเวอร์อัตโนมตัิ แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปิด หรือ ปิด แล้วกดปุ่ม OK

การตั้งค่าบริการของเครือข่าย
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู บริการของเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู IPv4 หรือ IPv6 แล้วกดปุ่ม OK

5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปิด หรือ ปิด แล้วกดปุ่ม OK

การเลือกตัวเลือก ปิด จะปิดการเชื่อมต่อเคร่ือข่าย IPv4/IPv6 ของเคร่ืองพิมพ์

ตั้งค่าความเร็วลิงค์
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ความเร็วลิงค์ แล้วกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วลิงค์อันใดอันหน่ึง แล้วกดปุ่ม OK
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เรียกคืนค่าเร่ิมต้น (การตั้งค่าเครือข่าย)

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู ค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู เรียกคืนค่าเริม่ต้น แล้วกดปุ่ม OK

4. กดปุ่ม OK เพื่อเรียกคืนการต้ังค่าเครือข่ายเร่ิมต้น กดปุ่มยกเลิก  เพื่อออกจากเมนูโดยไม่เรียกคืนการต้ังค่าเครือข่ายเร่ิมต้น
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6 กระดาษและวัสดุพิมพ์

● การทําความเข้าใจเร่ืองกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์

● กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้

● ประเภทกระดาษท่ีรองรับและความจุของถาด

● ขนาดกระดาษท่ีสามารถใช้ได้กับการพิมพ์สองด้าน

● ข้อกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์

● การใส่กระดาษลงในถาด
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การทําความเข้าใจเรื่องกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์
ผลิตภณัฑ์น้ีสนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพ์หลายชนิด ตรงตามข้อกําหนดท่ีปรากฏในคู่มือผู้ใช้น้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ท่ีไม่ตรงตามข้อกําหนดอาจทําให้เกิดปัญหาต่อไปน้ี:

● งานพิมพ์มีคุณภาพตํ่า

● กระดาษติดมากข้ึน

● ผลิตภัณฑ์สึกหรอเร็วกว่ากําหนด ทําให้ต้องมีการซ่อมบํารุง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพิมพ์ท่ีดีท่ีสุด โปรดใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ของ HP ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้กับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือใช้งานอเนกประสงค์ อย่าใช้กระดาษหรือวสัดุพิมพ์
ท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต HP Company ไม่ขอแนะนําให้ใช้วสัดุพิมพ์ของบริษัทอื่นเน่ืองจาก HP ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้

อาจเป็นไปได้ท่ีถึงแม้กระดาษท่ีใช้จะตรงตามคําแนะนําในคู่มือผู้ใช้น้ีแล้ว แต่ก็ยงัไม่ให้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดการท่ีไม่เหมาะสม อุณหภมิูและ/หรือระดับ
ความชื้นท่ีใช้ไม่ได้ หรือตัวแปรอื่นๆ ท่ี HP ไม่อาจควบคุมได้

ข้อควรระวัง: การใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ท่ีไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP อาจก่อให้เกิดปัญหาของเคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงทําให้ต้องซ่อมแซมเคร่ือง การซ่อมแซมน้ีไม่
อยู่ในการรับประกันและข้อตกลงการบริการของ HP
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กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนขนาดกระดาษท่ีหลากหลาย และสามารถใช้ได้กับส่ือประเภทต่างๆ

หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์การพิมพ์ที่ดีท่ีสุด ให้เลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอร์พิมพ์ของคุณก่อนพิมพ์

ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2 ถาดเสริม 3

Letter 216 x 279 มม. (8.5 x 11 น้ิว)

Legal 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 น้ิว)

Executive 184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 น้ิว)

A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 น้ิว)

A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 น้ิว)  

A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 น้ิว)   

B4 (JIS) 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 น้ิว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 น้ิว)

8k 270 x 390 มม. (10.6 x 15.4 น้ิว)

260 x 368 มม. (10.2 x 14.5 น้ิว)

273 x 394 มม. (10.75 x 15.5 น้ิว)

16K 184 x 260 มม. (7.24 x 10.23 น้ิว)

195 x 270 มม. (7.68 x 10.62 น้ิว)

197 x 273 มม. (7.75 x 10.75 น้ิว)

 

8.5 x 13 (Folio) 216 x 330 มม. (8.5 x 13 น้ิว)

บัตรดชันี 76 x 127 มม. (3 x 5 น้ิว)1

107 x 152 มม. (4 x 6 น้ิว)

127 x 203 มม. (5 x 8 น้ิว)

  

10 x 15 ซม. 100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 น้ิว)   

11 x 17
(Tabloid)

279 x 432 มม. (11 x 17 น้ิว)

12 x 18 (Arch B) 305 x 457 มม. (12 x 18 น้ิว)   
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ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้ (ต่อ)
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2 ถาดเสริม 3

RA3 305 x 430 มม. (12 x 16.9 น้ิว)   

SRA3 320 x 450 มม. (12.6 x 17.7 น้ิว)   

กําหนดเอง ตํ่าสุด: 76 x 127 มม. (3 x 5 น้ิว)

สูงสุด: 320 x 470 มม. (12.6 x 18.5 น้ิว)

  

ตํ่าสุด: 148 x 182 มม. (5.8 x 7.1 น้ิว)

สูงสุด: 297 x 432 มม. (11.7 x 17 น้ิว)

  

ตํ่าสุด: 210 x 148 มม. (8.3 x 5.8 น้ิว)

สูงสุด: 297 x 432 มม. (11.7 x 17 น้ิว)

  

1 ขนาดน้ีไม่ได้แสดงในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์หรือเฟิร์มแวร์ผลิตภัณฑ์ แต่ได้รับการสนับสนุนเป็นขนาดท่ีกําหนดเอง

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการ์ดท่ีใช้ได้
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม. (4.13 x 9.49 น้ิว)  

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 น้ิว)  

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม. (6.93 x 9.84 น้ิว)  

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม. (6.7 x 9.8 น้ิว)  

ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม. (3.9 x 7.5 น้ิว)  

โปสการ์ด (JIS) 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 น้ิว)  

Double Postcard 148 x 200 มม. (5.83 x 7.87 น้ิว)
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ประเภทกระดาษท่ีรองรับและความจุของถาด
ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ขนาดบรรจ2ุ แนวกระดาษ

กระดาษ รวมท้ังประเภทต่อไปน้ี

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษหัวจดหมาย

● กระดาษสี

● กระดาษแบบฟอร์ม

● กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ

● กระดาษรีไซเคลิ

ความหนาตํ่าสุดของถาด 1:
76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)

ความหนาสูงสุดของถาด 1:
320 x 470 มม.
(12.6 x 18.5 น้ิว)

ความหนาตํ่าสุดของถาด 2: 148 x
182 มม. (5.8 x 7.1 น้ิว)

ความหนาตํ่าสุดของถาด 3: 210 x
148 มม. (8.3 x 5.8 น้ิว)

ความหนาสูงสุดของถาด 2 หรือถาด 3:
297 x 432 มม. (11.7 x 17 น้ิว)

60 ถึง 105 g/m2

(16 ถึง 28 ปอนด์)
ถาด 1: ไม่เกิน 100 แผ่น

ถาด 2 สูงสุด 250 แผ่นสําหรบั 75 g/
m2 (กระดาษบอนด์ 20 ปอนด์)

ถาด 3 สูงสุด 500 แผ่นสําหรบั 75 g/
m2 (กระดาษบอนด์ 20 ปอนด์)

ถาด 1: คว่ําด้านท่ีพมิพ์ลงและให้ขอบด้าน
บนอยู่ด้านหลังของถาด

ถาด 2 และ 3: หงายด้านท่ีพมิพ์ข้ึนและให้
ขอบด้านบนอยู่ด้านหลังของถาด

กระดาษหนา เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ถาด 2 และ 3: สูงสุด 120 g/m2

(32 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
25 มม. (0.98 น้ิว)

ถาด 3 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
51 มม. (2 น้ิว)

ถาด 1: คว่ําด้านท่ีพมิพ์ลงและให้ขอบด้าน
บนอยู่ด้านหลังของถาด

ถาด 2 และ 3: หงายด้านท่ีพมิพ์ข้ึนและให้
ขอบด้านบนอยู่ด้านหลังของถาด

กระดาษ Cover เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ถาด 2 และ 3: สูงสุด 120 g/m2

(32 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
25 มม. (0.98 น้ิว)

ถาด 3 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
51 มม. (2 น้ิว)

ถาด 1: คว่ําด้านท่ีพมิพ์ลงและให้ขอบด้าน
บนอยู่ด้านหลังของถาด

ถาด 2 และ 3: หงายด้านท่ีพมิพ์ข้ึนและให้
ขอบด้านบนอยู่ด้านหลังของถาด

กระดาษผิวมัน

กระดาษภาพถ่าย

เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ถาด 2 และ 3: สูงสุด 160 g/m2

(43 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
25 มม. (0.98 น้ิว)

ถาด 3 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
51 มม. (2 น้ิว)

ถาด 1: คว่ําด้านท่ีพมิพ์ลงและให้ขอบด้าน
บนอยู่ด้านหลังของถาด

ถาด 2 และ 3: หงายด้านท่ีพมิพ์ข้ึนและให้
ขอบด้านบนอยู่ด้านหลังของถาด

แผ่นใส กระดาษ A4 หรือ Letter ความหนา: 0.12 ถึง 0.13 มม. (4.7
– 5.1 มิล)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว) คว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงและให้ขอบด้านบนอยู่
ด้านหลังของถาด

ฉลาก3 กระดาษ A4 หรือ Letter ความหนา: ไม่เกิน 0.23 มม. (9 มิล) ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว) คว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงและให้ขอบด้านบนอยู่
ด้านหลังของถาด
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ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ขนาดบรรจ2ุ แนวกระดาษ

ซองจดหมาย ● COM 10

● MONARCH

● DL

● C5

● B5

สูงสุด 90 g/m2 (24 ปอนด์) ถาด 1: ไม่เกิน 10 ซอง คว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงและให้ด้านตรา
ไปรษณียากรอยู่ด้านหลงัของถาด

โปสการ์ดหรือบัตรดัชนี 100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 น้ิว)  ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว) คว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงและให้ขอบด้านบนอยู่
ด้านหลังของถาด

1 เครื่องพมิพ์สามารถรองรบัส่ือสําหรับพมิพ์ได้หลากหลายรปูแบบ ท้ังขนาดมาตรฐานและขนาดท่ีกําหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์เก่ียวกับขนาดท่ีนํามาใช้ได้
2 ขนาดบรรจุอาจต่างกันไปตามนํ้าหนักและความหนาของสื่อท่ีใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม
3 ความเรียบ: 100 – 250 (เชฟฟิลด์)

ขนาดกระดาษท่ีสามารถใช้ได้กับการพิมพ์สองด้าน
● ตํ่าสุด: 148 x 182 มม. (5.8 x 7.1 น้ิว)

● สูงสุด: 320 x 450 มม. (12.6 x 18 น้ิว)

หมายเหตุ: สําหรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ โปรดอย่าใส่กระดาษท่ีหนักกว่า 105 g/m2 (กระดาษบอนด์ 28 ปอนด์) ใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเองสําหรับ
พิมพ์บนกระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง โปรดดู ต้ังค่าตัวเลือกการตกแต่งเอกสาร ในหน้า 56 สําหรับ Windows หรือ
การพิมพ์งานสองด้านด้วยตนเอง ในหน้า 31 สําหรับ Mac
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ข้อกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนการพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ใช้คําแนะนําต่อไปน้ีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจ เม่ือใช้กระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่า
ประเภท และขนาดในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด

ข้อควรระวัง: เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ใช้ฟิวเซอร์ทําหน้าท่ียดึอนุภาคของผงหมึกแห้งบนกระดาษเป็นจุดท่ีมีความแม่นยํามาก HP Laser Paper ได้
รับการออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนสูง การใช้กระดาษอิงค์เจ็ตอาจทําให้เคร่ืองพิมพ์เกิดความเสียหายได้

ชนิดวัสดพุิมพ์ ควร ไม่ควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายให้เรยีบเสมอกัน

● ใช้ซองจดหมายที่รอยต่อของซองยาวไปจนถึงมุมของซอง
จดหมาย

● ใช้แถบกาวท่ีลอกออกได้ท่ีผ่านการอนุมัติให้ใช้กับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์

● ห้ามใช้ซองจดหมายที่ย่น มีรอยแหว่ง ติดกัน หรือความ
เสียหายอื่นๆ

● ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีท่ีหนีบ แถบสําหรับดึง ช่อง หรือ
ซองท่ีบุรองและเคลือบ

● ห้ามใช้แถบกาวในตัวหรือวสัดสัุงเคราะห์อืน่

ฉลาก ● ใช้เฉพาะฉลากที่ด้านหลังไม่มีส่ิงใดติดอยู่เท่าน้ัน

● ใช้ฉลากท่ีเรียบแบน

● ใช้ฉลากท้ังแผ่น

● ห้ามใช้ฉลากท่ีย่นหรอืเป็นฟอง หรือชํารุดเสียหาย

● ห้ามพิมพ์ลงบางส่วนของฉลาก

แผ่นใส ● ใช้เฉพาะแผ่นใสท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพมิพ์เลเซอร์
เท่าน้ัน

● วางแผ่นใสบนพื้นผิวท่ีเรียบหลงัจากนําออกจากเครือ่งพิมพ์

● ห้ามใช้วัสดุพมิพ์ประเภทแผ่นใสท่ีไม่ได้รับอนุมติัให้ใช้กับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์

แบบฟอร์มท่ีมหัีวจดหมายและท่ีมีการพมิพ์มาก่อนแล้ว ● ใช้เฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มท่ีอนุมตัิให้ใช้
กับเครือ่งพมิพ์เลเซอร์เท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษหัวจดหมายท่ียกข้ึนหรือเป็นโลหะ

กระดาษหนา ● ใช้เฉพาะกระดาษหนาที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์ และตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดเรือ่งนํ้าหนัก
สําหรบัผลิตภัณฑ์น้ีเท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษที่หนักกว่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดราย
ละเอียดท่ีแนะนําของส่ือสําหรับผลติภัณฑ์น้ี เว้นแต่
กระดาษนั้นจะเป็นกระดาษของ HP ท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์น้ี

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใช้เฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบท่ีได้รับอนุมัติ
ให้ใช้กับเครื่องพมิพ์เลเซอร์เท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษผิวมนัหรือกระดาษเคลือบท่ีออกแบบมาให้
ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบอิงค์เจ็ต

THWW ข้อกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์ 49



การใส่กระดาษลงในถาด
ใส่ถาด 1

1. เปิดถาด 1

2. หากใส่กระดาษท่ีมีขนาดยาว ให้ดึงท่ีรองรับกระดาษของถาดออกมา
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3. ขยายตัวก้ันกระดาษออกมาจนสุด (ภาพประกอบ 1) แล้วใส่ปึกกระดาษเข้าไปในถาด 1 (ภาพประกอบ 2) ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ

หมายเหตุ: ใส่กระดาษในถาด 1 โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพ์ลง และให้ขอบด้านบน (กระดาษท่ีหมุน) หรือขอบด้านขวาหันเข้าหาเคร่ืองพิมพ์

ใส่ถาด 2 หรือ 3

1. ดึงถาดออกมาจากเคร่ือง

2. เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกว้างของกระดาษ
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3. ใส่กระดาษหงานข้ึนลงในถาดและตรวจสอบว่ากระดาษเรียบเสมอกันท้ังส่ีมุม เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกว้างของกระดาษให้ชิดกับปึกกระดาษ

หมายเหตุ: ไม่ควรหมุนกระดาษขนาดต่อไปน้ี: letter, A4, Executive และ B5 (JIS) ใส่กระดาษชนิดดังกล่าว โดยให้ขอบด้านยาวติดกับด้าน
ขวาของถาด

4. กดกระดาษลงเพื่อให้ปึกกระดาษอยู่ตํ่ากว่าแท็บขีดจํากัดกระดาษท่ีด้านข้างของถาด

5. เล่ือนถาดกลับเข้าไปในเคร่ือง
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7 งานพิมพ์

● การยกเลิกการพิมพ์

● ใช้คุณลักษณะต่างๆ ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับ Windows
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การยกเลิกการพิมพ์
คุณสามารถหยุดคําส่ังพิมพ์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณก็ได้ สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการหยุดคําส่ังพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ในเครือ
ข่าย ดูวิธใีช้ออนไลน์สําหรับซอฟต์แวร์เครือข่าย

หมายเหตุ: หลังจากคุณส่ังยกเลิกงานพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการลบงานพิมพ์ท้ังหมด

ยกเลิกงานที่กําลังพิมพ์ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์
กดปุ่มยกเลิก  บนแผงควบคุม

หมายเหตุ: หากงานพิมพ์ดําเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์น้ัน

การยกเลิกงานท่ีกาํลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์
กล่องโต้ตอบจะปรากฏข้ึนบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์

หากมีคําส่ังพิมพ์จํานวนมากจากโปรแกรมส่งไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ คําส่ังเหล่าน้ันอาจจะรออยู่ในคิวการพิมพ์ (ตัวอย่างเช่นใน Windows Print Manager) ดูในเอกสาร
กํากับของซอฟต์แวร์น้ันๆ สําหรับคําส่ังในการยกเลิกคําส่ังพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

หากงานพิมพ์รออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์) หรือสปูลเลอร์การพิมพ์ (Windows 2000, XP หรือ Vista) ให้ลบงานพิมพ์ท่ีน่ัน

สําหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista คลิก เร่ิม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร หรือคลิก เร่ิม คลิก
แผงควบคุม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพ์ เพื่อเปิดสปูลเลอร์การพิมพ์ เลือกงานพิมพ์ท่ีคุณต้องการยกเลิก แล้ว
คลิก ยกเลิก หรือ ลบ ภายใต้เมนู เอกสาร หากงานพิมพ์ไม่ได้รับการยกเลิก คุณอาจต้องเร่ิมต้นการทํางานของคอมพิวเตอร์อีกคร้ัง
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ใช้คุณลักษณะต่างๆ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สําหรบั Windows

เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ฉนัจะ: ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

เปิดไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ ในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลกิ Print (พิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก
Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับตัวเลือกการพมิพ์ต่างๆ คลิกสัญลักษณ์ ? ทางมุมบนด้านขวาของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ แล้วคลกิรายการใดๆ ในไดรเวอร์

เครื่องพมิพ์ ข้อความป๊อปอัปจะปรากฏเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับรายการ หรอืคลิก วธีิใช้ เพือ่เปิดวิธี
ใช้แบบออนไลน์

การใช้ชอ็ตคัทสาํหรับการพิมพ์
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ์

หมายเหตุ: ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ HP ก่อนหน้า คุณสมบัติน้ีเรียกว่า การตั้งค่าแบบด่วน

ฉนัจะ: ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

ใช้ช็อตคัทสําหรบัการพมิพ์ เลือกช็อตคทัอย่างใดอยางหนึ่งแล้วคลิก ตกลง เพื่อพิมพ์งานท่ีมีการต้ังค่าไว้แล้ว

สร้างช็อตคัทท่ีกําหนดเองสําหรับการพมิพ์ a) เลือกช็อตคัทท่ีมีอยู่มาเป็นต้นแบบ b) เลือกตัวเลือกการพมิพ์ของช็อตคัทใหม่ c) คลิก บันทึก
เป็น พมิพ์ช่ือของช็อตคัท แล้วคลิก ตกลง

ตั้งค่าตวัเลือกกระดาษและคุณภาพการพมิพ์
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

ฉนัจะ: ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

เลอืกขนาดกระดาษ เลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ

เลอืกขนาดหน้าท่ีกําหนดเอง a) คลิก กําหนดเอง กล่องโต้ตอบ ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง จะเปิดข้ึน

b) พมิพ์ช่ือของขนาดท่ีกําหนดเอง ระบุขนาด แล้วคลิก ตกลง

เลอืกแหล่งกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ

เลอืกประเภทกระดาษ เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ

พมิพ์หน้าปกบนกระดาษชนิดอืน่

พมิพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น

a) ในส่วน หน้าพิเศษ ให้คลิก ปก หรือ พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น แล้วคลิก

การตั้งค่า b) เลือกตัวเลอืกเพื่อพิมพ์หน้าว่าง หรือปกหน้า, ปกหลังท่ีพิมพ์ไว้แล้ว หรอืท้ังสองตัว
เลือก หรือเลือกตัวเลือกเพือ่พมิพ์หน้าแรกหรอืหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น c) เลอืกตัวเลอืกจาก
รายการแบบดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ และ ประเภทกระดาษ แล้วคลิก เพ่ิม
d) คลิก ตกลง
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ตั้งค่าลักษณะเอกสาร
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ ลักษณะ

ฉนัจะ: ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

กําหนดสเกลของหน้าให้พอดกัีบขนาดกระดาษที่เลือก คลิกท่ี พิมพ์เอกสารบน แล้วเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน์

กําหนดสเกลของหน้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดจริง คลิกท่ี % ของขนาดจริง แล้วพิมพ์ค่าเปอร์เซ็นต์ หรือปรับแถบเลือ่น

พมิพ์ลายน้ํา a) เลือกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน์ ลายน้ํา b) ในการพิมพ์ลายน้ําบนหน้าแรกเท่าน้ัน ให้

คลิกท่ี หน้าแรกเท่านัน้ มฉิะน้ัน เครื่องจะพิมพ์ลายน้ําบนหน้าแต่ละหน้า

เพ่ิมหรือแก้ไขลายนํ้า

หมายเหต:ุ ไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ต้องติดต้ังในคอมพิวเตอร์ของคณุไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เพือ่ให้
คณุสมบัติน้ีทํางาน

a) ในส่วน ลายน้ํา ให้คลกิ แก้ไข กล่องโต้ตอบ รายละเอยีดลายน้ํา จะเปิดข้ึน

b) ระบุการต้ังค่าสําหรบัลายน้ํา แล้วคลิก ตกลง

ตั้งค่าตวัเลือกการตกแต่งเอกสาร
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ ตกแต่ง

ฉนัจะ ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

พมิพ์ท้ังสองด้าน (การพิมพ์สองด้าน) คลิก พิมพ์ทั้งสองด้าน หากคุณต้องการเย็บเล่มเอกสารตามแนวขอบหัวกระดาษ ให้คลิกท่ี

พลิกหน้าขึ้น

ในการพิมพ์งานพิมพ์แบบสองหน้าด้วยตนเอง คลิก พิมพ์ทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง)
หากคุณจะเย็บเล่มเอกสารท่ีขอบด้านบน คลิก พลิกหน้าด้านบนขึ้น เครื่องจะพิมพ์หน้าท่ีมี
หมายเลขหน้าเป็นเลขคู่ก่อน แล้วจากนั้นการแจ้งข้อมูลบนหน้าจอจะปรากฏข้ึนบนคอมพิวเตอร์ ทําตาม
คําแนะนําหน้าจอเพือ่ใส่กระดาษลงในถาด 1 แล้วจึงกดปุ่ม OK เพื่อดําเนินงานพมิพ์ต่อไป

พมิพ์หนังสือเล่มเล็ก a) คลิก พิมพ์ทั้งสองด้าน b) ในรายการแบบดรอปดาวน์ รูปแบบหนงัสือเล่ม
เล็ก ให้คลกิ การเย็บเล่มด้านซ้าย หรือ การเยบ็เล่มด้านขวา ตัวเลือก
จาํนวนหน้าต่อแผ่น จะเปลีย่นเป็น 2 หน้าต่อแผ่น โดยอตัโนมัติ

พมิพ์หลายหน้าในหน้าเดียว a) เลือกจํานวนหน้าต่อแผ่นจากรายการแบบดรอปดาวน์ จาํนวนหน้าต่อแผ่น b) เลือกตัว
เลือกท่ีถูกต้องสําหรับ พิมพ์ขอบหน้า, ลําดบัหน้า และ การวางแนว
กระดาษ

เลอืกการวางแนวกระดาษ a) ในส่วน การวางแนวกระดาษ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน b) ในการ
พิมพ์ภาพในหน้ากระดาษแบบคว่ําลง ให้คลกิ หมุน 180 องศา

รับการสนบัสนนุและข้อมลูสถานะของเคร่ือง
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ การบริการ

ฉนัจะ ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

รบัข้อมูลการสนับสนุนสําหรบัเครื่องพมิพ์และส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองทางออนไลน์ ในรายการแบบดรอปดาวน์ บริการอนิเตอร์เนต็ เลอืกตัวเลอืกการสนับสนุน แล้วคลิก ไป
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การตั้งค่าตวัเลือกในการพิมพ์ขัน้สูง
ในการดําเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี ให้เปิดไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์แล้วคลิกแถบ ขั้นสูง

ฉนัจะ: ข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการ

เลอืกตัวเลอืกในการพมิพ์ข้ันสูง ในส่วนใดๆ คลิกท่ีการต้ังค่าในปัจจุบันเพื่อเปิดรายการแบบดรอปดาวน์เพือ่ท่ีคณุจะสามารถเปลี่ยนแปลง
การต้ังค่าได้

เปลี่ยนจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพ์

หมายเหต:ุ หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีคณุใช้อยู่น้ันไม่มีวิธกีารเลือกจํานวนสําเนาที่ต้องการ
พมิพ์ คุณสามารถเลือกจํานวนสําเนาได้ในไดรเวอร์

การเปลี่ยนแปลงการต้ังค่าน้ีจะมีผลต่อจํานวนสําเนาสําหรับงานพมิพ์ท้ังหมด หลังจากพมิพ์งานเสร็จแล้ว
ให้เปลี่ยนการต้ังค่าน้ีกลับไปเป็นค่าเดิม

เปิดส่วน กระดาษ/เอาต์พุต แล้วป้อนจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพ์ หากคณุเลือก 2 สําเนา
หรือมากกว่าน้ันข้ึนไป คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหน้าได้

พมิพ์ข้อความชนิดสีเป็นสีดําแทนท่ีจะพมิพ์เป็นเฉดสีเทา a) เปิดส่วน ตัวเลือกเอกสาร จากนั้นเปิดส่วน คุณสมบัตเิครื่องพิมพ์ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน์ พิมพ์ข้อความทั้งหมดเป็นสีดํา เลอืก ใช้งาน

ป้อนกระดาษท่ีมีหัวจดหมายหรือท่ีพมิพ์ไว้ล่วงหน้าในทิศทางเดยีวกันสําหรับงานพมิพ์ท้ังหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการพิมพ์ด้านเดียวหรอืพมิพ์ท้ังสองด้าน

a) เปิดส่วน ตัวเลือกเอกสาร จากนั้นเปิดส่วน คุณสมบัตเิครื่องพิมพ์ b) ใน
รายการแบบดรอปดาวน์ โหมดกระดาษหัวจดหมายอืน่ เลือก เปิด c) ท่ี
เครื่องพมิพ์ ให้ป้อนกระดาษในทิศทางเดียวกันกับท่ีคุณป้อนในการพิมพ์สองด้าน

เปลี่ยนแปลงลําดับในการพิมพ์หน้าต่างๆ a) เปิดส่วน ตัวเลือกเอกสาร จากนั้นเปิดส่วน ตัวเลือกรูปแบบ b) ในรายการแบ
บดรอปดาวน์ ลําดบัหน้า เลือก จากหน้าไปหลัง เพื่อพิมพ์หน้าต่างๆ ในลําดับตาม
ต้นฉบับเอกสาร หรอืเลือก จากหลังไปหน้า เพื่อพิมพ์หน้าต่างๆ ในลําดับย้อนหลัง
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8 สีสําหรับ Windows

● การจัดการสี

● การเทียบสี

● การใช้สีข้ันสูง
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การจัดการสี
จัดการสีโดยเปล่ียนการต้ังค่าในแถบสีในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

อัตโนมัติ
โดยท่ัวไปแล้วการต้ังตัวเลือกสีเป็น อัตโนมตัิ จะทําให้ได้งานพิมพ์สีท่ีมีคุณภาพสูงสุด ตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสีแบบ อตัโนมัติ จะปรับคุณภาพของสีเทา ฮาล์ฟ
โทน และความคมชัดของขอบให้กับแต่ละองค์ประกอบในเอกสาร สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีวิธใีช้แบบออนไลน์ของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ค่า อัตโนมัติ คือค่าเร่ิมต้นของเคร่ืองพิมพ์ และเป็นค่าท่ีแนะนําให้ใช้ในการพิมพ์เอกสารสีทุกประเภท

การพิมพ์แบบเกรย์สเกล
เลือกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา จากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นขาวดํา ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับการพิมพ์เอกสารสีท่ีจะนําไปถ่ายเอกสารหรือส่ง
แฟกซ์

เม่ือเลือก พิมพ์ในสเกลสีเทา เคร่ืองพิมพ์จะใช้โหมดขาวดํา ซ่ึงลดการใช้หมึกของตลับหมึกพิมพ์สี

การปรับสีด้วยตนเอง
ใช้ตัวเลือกการปรับสีแบบ ด้วยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชดัของขอบสําหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย เข้าไปท่ีตัวเลือกสี
ท่ีกําหนดเองจากแถบ ส ีเลือก ด้วยตนเอง จากน้ันเลือก การตั้งค่า

ตัวเลือกสีสําหรับการปรับด้วยตนเอง
ใช้ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเองเพื่อปรับค่าตัวเลือก สีเทากลาง, ฮาล์ฟโทน และ ควบคุมขอบ สําหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

ตาราง 8-1  ตัวเลือกสีสําหรับการปรับด้วยตนเอง
รายละเอียดการตั้งค่า ตัวเลือกการต้ังค่า

สเีทากลาง

ค่า สีเทากลาง จะกําหนดวิธีท่ีใช้ในการสร้างสีเทาในการพิมพ์ข้อความ กราฟิก
และภาพถ่าย

● เฉพาะสีดํา จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใช้เฉพาะผงหมกึสีดํา ซ่ึงจะทําให้แน่ใจได้ว่าสีกลางท่ีได้
ไม่ได้เป็นสีจากการผสม การต้ังค่าน้ีจะให้ผลดีท่ีสุดสําหรับเอกสารและแผ่นใสโทนสีเทา

● 4 ส ีจะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจากผงหมึกท้ัง 4 สี วธิีน้ีทําให้ได้ระดับสีท่ีเรียบเนียนกว่า มี
การไล่สีไปเป็นสีอืน่ และสีดําท่ีได้จะเป็นสีดําท่ีมีความเข้มสูงสุด

ควบคุมขอบ

การต้ังค่า ควบคุมขอบ จะกําหนดวธิกีารสร้างขอบ การควบคุมขอบภาพมีองค์
ประกอบ 2 ประการ คือ การปรบัฮาล์ฟโทนและการเกลี่ยขอบ การปรับฮาล์ฟโทนจะช่วย
เพ่ิมความคมชัดของขอบภาพ ส่วนการเกลี่ยขอบจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการ
ทับกันของสี ด้วยการเกลี่ยให้ขอบขององค์ประกอบในภาพท่ีอยู่ติดกันเหลื่อมทับกันเล็ก
น้อย

● สูงสุด คือค่าสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

● ปกติ ต้ังค่าการเกลี่ยขอบท่ีระดับปานกลาง เปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

● บาง ต้ังค่าการเกลี่ยขอบท่ีระดับตํ่าสุด เปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

● ปิด ไม่มีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาล์ฟโทน

ธมีสี
ใช้ธีมสีเพื่อปรับค่าตัวเลือก ส ีRGB สําหรับท้ังหน้า
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รายละเอียดการตั้งค่า ตัวเลือกการต้ังค่า

ส ีRGB ● ค่าเริ่มต้น (sRGB) ให้เครือ่งพิมพ์แปลค่าสี RGB เป็น sRGB มาตรฐาน sRGB เป็นมาตรฐานท่ี
ได้รบัการยอมรับของ Microsoft และ the World Wide Web Consortium
(www.w3.org)

● สดใส (sRGB) ให้เครือ่งพิมพ์เพิม่ความอิม่ตัวของสีในระดับกลาง ส่วนท่ีมสีีจางจะได้รบัการเพิ่มให้มีสี
มากข้ึน การต้ังค่าน้ีเป็นค่าท่ีแนะนําให้ใช้ในการพมิพ์กราฟิกสําหรับธุรกิจ

● ภาพถ่าย (sRGB) จะแปลสี RGB ให้เหมือนกับพมิพ์เป็นภาพถ่ายโดยใช้เครื่องล้างอดัรูปมินิแล็บ
ระบบดิจิตอล ซ่ึงให้สีท่ีคมชัดมากกว่าโหมด ค่าเริ่มต้น (sRGB) ใช้ค่าน้ีสําหรับการพมิพ์ภาพถ่าย

● ภาพถ่าย (Adobe RGB 1998) ใช้สําหรับภาพถ่ายดิจิตอลที่ใช้สี Adobe RGB มากกว่า
sRGB เมื่อพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพท่ีใช้ Adobe RGB ควรปิดการจัดการสีใน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ และให้เครื่องพมิพ์จัดการสี

● ไม่มี กําหนดให้เครื่องพมิพ์พิมพ์ข้อมลู RGB ในโหมดอปุกรณ์ดั้งเดิม เพื่อสร้างภาพถ่ายท่ีถูกต้องเมื่อเลอืก

ตัวเลือกน้ี คุณต้องจัดการสีในโปรแกรมซ่ึงคณุทํางานอยู่ หรือในระบบปฏบิัติการ
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การเทียบสี
สําหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ วิธีท่ีดีที่สุดสําหรับการเทียบสีคือการส่ังพิมพ์สีแบบ sRGB

ข้ันตอนในการเทียบสีในงานท่ีพิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์น้ันค่อนข้างยุ่งยาก เพราะวิธใีนการสร้างสีของเคร่ืองพิมพ์และคอมพิวเตอร์น้ันแตกต่างกัน หน้าจอจะ
แสดงสีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (red, green, blue) แต่เคร่ืองพิมพ์พิมพ์สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan,
magenta, yellow และ black)

มีปัจจัยหลายประการท่ีมีผลต่อการทําให้สีในงานท่ีพิมพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอ

● วสัดุท่ีนํามาใช้พิมพ์

● สารสร้างสีของเคร่ืองพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยกีารพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แท่นพิมพ์ หรือเลเซอร์)

● แสงไฟจากเคร่ืองฉาย

● ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละบุคคล

● โปรแกรมซอฟต์แวร์

● ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

● จอภาพ

● การ์ดวิดีโอและไดรเวอร์

● สภาพแวดล้อมในการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ (เช่น ความชื้น)

หากสีบนหน้าจอไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานท่ีพิมพ์ออกมาก็อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ข้างต้น

การเทียบสโีดยใช้พาเลตต์ Microsoft Office Basic Colors

คุณสามารถใช้ HP ToolboxFX เพื่อพิมพ์พาเลตต์ของ Microsoft Office Basic Colors ได้ ใช้พาเลตต์น้ีเพ่ือเลือกสีท่ีคุณต้องการใช้ในเอกสารท่ีจะพิมพ์
ซ่ึงจะแสดงสีจริงท่ีพิมพ์ออกมาเม่ือคุณเลือกสีพื้นฐานเหล่าน้ีในโปรแกรมของ Microsoft Office

1. ใน HP ToolboxFX ให้เลือกโฟลเดอร์ ความช่วยเหลือ
2. ในส่วน เครื่องมือการพิมพ์สี ให้เลือก พิมพ์สีพ้ืนฐาน
3. ปรับสีในเอกสารของคุณให้ตรงกับสีต่างๆ ในพาเลตต์สีท่ีพิมพ์

เทียบสโีดยใช้เคร่ืองมือเทียบสพีื้นฐานของ HP

เคร่ืองมือเทียบสีพื้นฐานของ HP ช่วยให้คุณปรับสีผสมพิเศษในงานพิมพ์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่สีของโลโก้บริษัทของคุณบนงานพิมพ์ของคุณได้ คุณ
สามารถบันทึกและใช้ชุดสีใหม่สําหรับบางเอกสาร หรือเอกสารท้ังหมดท่ีพิมพ์ หรือคุณสามารถสร้างชุดสีหลายชุดที่คุณสามารถเลือกได้ในภายหลัง

ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้เคร่ืองมือซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์น้ีได้ ก่อนท่ีคุณจะสามารถใช้เคร่ืองมือได้ คุณต้องดาวน์โหลดเคร่ืองมือจากเว็บผ่าน HP ToolboxFX หรือแผ่น
ซีดีซอฟต์แวร์ท่ีมีมาพร้อมกับผลิตภณัฑ์ของคุณ
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ใช้ข้ันต่อไปน้ีเพื่อดาวน์โหลดเคร่ืองมือเทียบสีพื้นฐานของ HP โดยใช้แผ่นซีดีซอฟต์แวร์

1. ใส่แผ่นซีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอม แผ่นซีดีจะทํางานโดยอัตโนมัติ

2. เลือก ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเตมิ
3. เลือก เทียบสีพ้ืนฐานของ HP เคร่ืองมือจะดาวน์โหลดและติดต้ังเอง ไอคอนบนเดสก์ทอปจะถูกสร้างข้ึน

ใช้ข้ันต่อไปน้ีเพื่อดาวน์โหลดเคร่ืองมือเทียบสีพื้นฐานของ HP โดยใช้ HP ToolboxFX

1. เปิด HP ToolboxFX.

2. เลือกโฟลเดอร์ วิธีใช้
3. ในส่วน เครื่องมือการพิมพ์สี ให้เลือก เทียบสพ้ืีนฐาน เคร่ืองมือจะดาวน์โหลดและติดต้ังเอง ไอคอนบนเดสก์ทอปจะถูกสร้างข้ึน

เม่ือดาวน์โหลดและติดต้ังเคร่ืองมือเทียบสีพื้นฐานของ HP แล้ว จะสามารถใช้งานเครื่องมือน้ีได้จากไอคอนบนเดสก์ทอปหรือจาก HP ToolboxFX (คลิกโฟลเดอร์
วิธีใช้ และ เครื่องมือการพิมพ์ส ีและ เทียบสีพ้ืนฐาน) เคร่ืองมือจะแนะนําคุณในการเลือกสี สีซ่ึงตรงกันท้ังหมดท่ีเลือกไว้จะถูกบันทึกไว้เป็นธีมสี
และสามารถเข้าใช้ได้ในอนาคต

เทียบสโีดยใช้ดูสแีบบกาํหนดเอง
คุณสามารถใช้ HP ToolboxFX พิมพ์พาเลตต์สีแบบกําหนดเอง ในส่วน เครื่องมือการพิมพ์สีของกล่องเครื่องมือ ให้คลิกแถบ ดูสีแบบ
กําหนดเอง เพื่อไปยังหน้าสีท่ีต้องการและพิมพ์หน้าปัจจุบัน ในเอกสารของคุณ ให้พิมพ์ค่าสีแดง เขียว และนํ้าเงินลงในเมนูสีแบบกําหนดเองของซอฟต์แวร์ เพื่อ
เปล่ียนค่าสีต่างๆ ให้ตรงกับสีในพาเลตต์
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การใช้สขีั้นสูง
เคร่ืองพิมพ์มีคุณสมบัติการปรับสีอัตโนมัติซ่ึงให้ผลลัพธ์สีท่ีดีท่ีสุด ด้วยความใส่ใจในการออกแบบและทดสอบกับตารางสี ช่วยให้สีท่ีได้มีความถูกต้องและเน้ือสีเรียบสมํ่าเสมอ
สําหรับสีท่ีพิมพ์ออกมา

เคร่ืองพิมพ์ยังมีเคร่ืองมือข้ันสูงสําหรับมืออาชพีท่ีมีความเชีย่วชาญ

ผงหมกึ HP ColorSphere

HP ออกแบบระบบการพิมพ์ (เคร่ืองพิมพ์, ตลับหมึกพิมพ์, ผงหมึก และกระดาษ) ให้ทํางานร่วมกันเพ่ือคุณภาพการพิมพ์, ความน่าเชื่อถือของผลิตภณัฑ์ และประสิทธิผล
ของผู้ใช้ที่ดีท่ีสุด ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP ประกอบด้วยผงหมึก HP ColorSphere ท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ ซ่ึงจะให้สีสันท่ีสดใสและหลากหลาย
ช่วยให้คุณสร้างสรรค์เอกสารระดับมืออาชีพท่ีมีความคมชัดของตัวอักษรและกราฟิก และภาพถ่ายท่ีพมิพ์อย่างคมชดั

ผงหมึก HP ColorSphere ให้ความสมํ่าเสมอและความเข้มในคุณภาพการพิมพ์ท่ีคุณวางใจได้บนกระดาษชนิดต่างๆ ซ่ึงหมายความว่าคุณสามารถสร้างเอกสารท่ีจะ
ช่วยคุณสร้างความประทับใจท่ีดี และกระดาษเพ่ือใช้ประจําวนัรองรับวัตถุประสงค์พิเศษคุณภาพมืออาชพีของ HP (รวมกระดาษของ HP ประเภทและน้ําหนักนํ้าหนักท่ี
แตกต่างกัน) ออกแบบมาเพ่ือการทํางานของคุณ

HP ImageREt 3600

ImageREt 3600 จะให้คุณภาพการพิมพ์สีแบบเลเซอร์เทียบเท่ากับ 3600 dpi ด้วยกระบวนการพิมพ์หลายระดับ กระบวนการน้ีจะควบคุมคุณภาพสีอย่างแม่นยํา
ด้วยการผสมสีมากถึง 4 สีในหน่ึงจุดสีและใช้จํานวนผงหมึกแตกต่างกันไปในพื้นท่ีน้ัน ImageREt 3600 ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึนสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี โดยการ
ปรับปรุงคร้ังน้ีได้ใช้เทคโนโลยีการเกล่ียขอบ ซ่ึงให้การควบคุมการลงจุดสีได้ดีข้ึน และการควบคุมความแม่นยําของคุณภาพสีของจุดสีดีข้ึน เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่าน้ี เม่ือ
ผนวกกับกระบวนการพิมพ์แบบหลายระดับของ HP ทําให้ได้เคร่ืองพิมพ์ในระดับความละเอียด 600 x 600 จุดต่อน้ิว ที่ให้คุณภาพระดับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 3600
จุดต่อน้ิวซ่ึงให้สีได้หลายล้านสี

การเลือกกระดาษ
เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพท่ีพิมพ์ เลือกประเภทของกระดาษให้เหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟต์แวร์เคร่ืองพิมพ์ หรือจากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

ตัวเลือกสี
ตัวเลือกสีจะช่วยให้ได้งานพิมพ์สีคุณภาพเย่ียมโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกดังกล่าวจะใช้วิธีการตรวจจับออบเจกต์ ซ่ึงทําให้ได้สีคุณภาพสูงสุดและการต้ังค่าฮาล์ฟโทนสําหรับใช้ใน
ออบเจกต์ต่างๆ (ข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย) ในหน้าแต่ละหน้า ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะดูว่าในแต่ละหน้ามีออบเจกต์ใด และจะใช้ค่าฮาล์ฟโทนและสีซ่ึงจะให้งานพิมพ์
คุณภาพดีท่ีสุดสําหรับออบเจกต์แต่ละออบเจกต์

ในการใช้งานใน Windows ค่า อัตโนมัติ และ ปรับด้วยตนเอง จะอยู่ท่ีแถบ สี ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

Standard red-green-blue (sRGB)

Standard red-green-blue (sRGB) เป็นสีมาตรฐานท่ีใช้กันท่ัวโลก พัฒนาข้ึนโดย HP และ Microsoft เพื่อให้เป็นภาษาสําหรับสีซ่ึงใช้ร่วมกันสําหรับ
จอภาพ, อุปกรณ์รับข้อมูล (สแกนเนอร์และกล้องดิจิตอล) และอุปกรณ์ส่งข้อมูล (เคร่ืองพิมพ์และพลอตเตอร์) และยังเป็นข้อมูลสีเร่ิมต้นท่ีใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ HP, ระบบ
ปฏิบัติการของ Microsoft, เวิลด์ไวด์เว็บ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในสํานักงานปัจจุบัน มาตรฐาน sRGB ใช้ในจอภาพท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ท่ัวไป และเป็น
มาตรฐานสําหรับโทรทัศน์ท่ีมีความละเอียดระดับสูง

หมายเหตุ: ปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของจอภาพท่ีใช้ หรือการวางแสงไฟภายในห้อง จะมีผลต่อสีบนจอภาพของคุณ หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเทียบสี
ในหน้า 62

64 บท 8   สีสําหรับ Windows THWW



เวอร์ชันล่าสุดของ Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office, และโปรแกรมอื่นๆ อีกมาล้วนใช้ sRGB เพื่อแสดงสี เน่ืองจาก sRGB
เป็นข้อมูลสีเร่ิมต้นท่ีใช้ในระบบปฏิบัติการของ Microsoft ดังน้ัน sRGB จึงถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลาย เม่ือโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ sRGB ในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลสี ผู้ใช้ท่ัวไปจะได้รับการเทียบสีท่ีได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของคุณในการจับคู่สีระหว่างเคร่ืองพิมพ์, จอคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านสี
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9 การจัดการและบํารุงรักษา

● หน้าข้อมูล

● HP ToolboxFX

● เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

● การจัดการอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์

● หน่วยความจําและแบบอักษร DIMM

● การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์

● อัปเดตเฟิร์มแวร์
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หน้าข้อมูล
ใช้แผงควบคุมเพ่ือพิมพ์หน้าข้อมูลท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์และการตั้งค่าปัจจุบัน

1. กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนู

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และจากน้ันกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนไปตามรายงานต่างๆ แล้วจึงกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์รายงาน

4. พิมพ์ปุ่ม ยกเลิก  เพื่อออกจากเมนู

หน้าข้อมูลต่อไปน้ีจะปรากฏข้ึน

● หน้าตัวอย่าง

● โครงสร้างเมนู

● รายงานการกําหนดค่า

● สถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● สรุปเครือข่าย

● หน้าแสดงการใช้

● รายการแบบอักษร PCL

● รายการแบบอักษร PS

● รายการแบบอักษร PCL6

● ล็อกการใช้สี

● หน้าบริการ

● หน้าการวินิจฉัย
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HP ToolboxFX

เปิด HP ToolboxFX

เปิด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหน่ึงต่อไปน้ี:

● ในซิสเต็มเทรย์ของ Windows ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน HP ToolboxFX ( )

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ให้คลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ใน Windows XP และ
Vista) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet CP5225 Series และคลิก HP ToolboxFX

HP ToolboxFX ประกอบด้วยโฟลเดอร์ต่อไปน้ี:

● สถานะ (โปรดดูท่ี สถานะ ในหน้า 70)

● การแจ้งข้อมูล (โปรดดูท่ี การแจ้งข้อมูล ในหน้า 71)

● ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (โปรดดูที่ ข้อมูลผลิตภณัฑ์ ในหน้า 71)

● วิธีใช้ (โปรดดูท่ี ความช่วยเหลือ ในหน้า 72)

● การตั้งค่าระบบ (โปรดดูท่ี การตั้งค่าระบบ ในหน้า 73)

● การตั้งค่าการพิมพ์ (โปรดดูท่ี การตั้งค่าการพิมพ์ ในหน้า 76)

● การตั้งค่าเครือข่าย (เฉพาะรุ่นเครือข่าย) (โปรดดูท่ี การตั้งค่าเครือข่าย ในหน้า 76)
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สถานะ
โฟลเดอร์ สถานะ มีลิงค์ไปยังหน้าหลักเหล่าน้ี:

● สถานะอปุกรณ์ หน้าน้ีจะแสดงสภาวะต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เช่น กระดาษติด หรือถาดวางเปล่า หลังการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพิมพ์แล้ว คลิกที่ รีเฟรช
สถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ์

● สถานะวัสดุสิ้นเปลือง ดูรายละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของหมึกพิมพ์ท่ีเหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์ และจํานวนหน้าโดยประมาณท่ีได้พิมพ์
โดยตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบัน หน้าน้ียังมีลิงค์สําหรับการส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองและค้นหาข้อมูลการรีไซเคิลอีกด้วย

● การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ รวมถึงจํานวนหน่วยความจําที่ติดต้ัง และมี
การติดต้ังถาดเสริมหรือไม่

● สรปุเครือข่าย ดูคําอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายในปัจจุบัน รวมท้ัง IP address และสถานะเครือข่าย

● รายงาน พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและหน้าข้อมูลอื่นๆ เช่น หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง โปรดดู หน้าข้อมูล ในหน้า 68

● บนัทึกงานการใช้สี ดูข้อมูลการใช้สีสําหรับเอกสารท่ีพิมพ์ล่าสุด
● ล็อกแสดงบนัทึกการทํางาน ดูประวัติข้อผิดพลาดของเคร่ืองพิมพ์ แสดงเหตุการณ์ล่าสุดก่อน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน คือตารางท่ีประกอบด้วยรหัสท่ีสอดคล้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดท่ีปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ รายละเอียดโดยย่อ
ของข้อผิดพลาดแต่ละข้อ และจํานวนหน้าท่ีพิมพ์เม่ือเกิดข้อผิดพลาดแต่ละคร้ัง สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูท่ี แปลข้อความบนแผง
ควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ ในหน้า 95
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การแจ้งข้อมูล
โฟลเดอร์ การแจ้งเตอืน มีลิงค์ไปยังหน้าหลักเหล่าน้ี:

● ตัง้ค่าการแจ้งสถานะ ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์เพื่อให้ส่งการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น อายุการใช้ตลับหมึกเหลือน้อย

● ตัง้ค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์เพื่อให้ส่งการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ถึงคุณเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น อายุการใช้ตลับหมึก
เหลือน้อย

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสถานะ
ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์ส่งการแจ้งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเม่ือกระดาษติด อายกุารใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ HP เหลือน้อย ตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้ไม่ใช่
ของ HP ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า และเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง

เลือกเพ่ือรับการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัป, ไอคอนซิสเต็มเทรย์, บนเดสก์ท็อป หรือแบบผสม การแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปและบนเดสก์ท็อปจะปรากฏข้ึนเฉพาะในกรณีท่ี
เคร่ืองพิมพ์กําลังทําการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ท่ีคุณต้ังค่าการแจ้งเตือนเอาไว้ การแจ้งเตือนของเดสก์ทอปจะปรากฏให้เห็นชั่วขณะหน่ึง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปล่ียนการต้ังค่า เกณฑ์ตลับหมึกใกล้หมด ซ่ึงจะกําหนดระดับผงหมึกท่ีจะทําให้เคร่ืองแจ้งเตือนว่าผงหมึกใกล้หมด ในหน้า การตั้งค่าระบบ

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์
ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อกําหนดค่าอีเมล์แอดเดรสได้ถึง 2 อีเมล์แอดเดรสเพ่ือรับการแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง คุณสามารถระบุเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกันสําหรับแต่ละอีเมล์
แอดเดรสได้ ใช้ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ท่ีจะส่งการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถกําหนดค่าให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้เฉพาะจากเซิร์ฟเวอร์ท่ีไม่จําเป็นต้องใช้การตรวจสอบผู้ใช้ หากเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ของคุณต้องการให้
คุณล็อกอินด้วยชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะใช้การแจ้งเตือนอีเมล์ไม่ได้

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ข้อมูลผลิตภณัฑ์
โฟลเดอร์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยลิงค์ไปยังหน้าต่อไปน้ี:

● หน้าสาธติ พิมพ์หน้าท่ีแสดงคุณภาพการพิมพ์สีท่ีเป็นไปได้ และลักษณะการพิมพ์ท้ังหมดของเคร่ืองพิมพ์

ตั้งค่ารหสัผ่าน
ใช้ HP ToolboxFX หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัวเพ่ือต้ังค่ารหัสผ่านระบบ

1. ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คลิกแถบ ระบบ
ใน HP ToolboxFX คลิกท่ีแถบ การตั้งค่าอุปกรณ์

2. คลิก ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
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3. ในช่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านท่ีคุณต้องการตั้ง และในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านน้ีอีกคร้ังเพ่ือยืนยันส่ิงท่ีคุณเลือก

4. คลิก ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

หมายเหตุ: หากมีการต้ังค่ารหัสผ่านแล้ว เคร่ืองจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ใช้

ความช่วยเหลือ
โฟลเดอร์ ความช่วยเหลือ ประกอบด้วยลิงค์ไปยังหน้าหลักต่อไปน้ี:

● การแก้ไขปัญหา ดูหัวข้อวิธีใช้การแก้ไขปัญหา พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ และเปิด Microsoft Office Basic
Colors สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูท่ี การเทียบสี ในหน้า 62

● กระดาษและวัสดุพิมพ์ พิมพ์ข้อมูลเก่ียวกับวธิีใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ดีท่ีสุดจากเคร่ืองพิมพ์ของคุณ
● เครื่องมือการพิมพ์สี เปิด Microsoft Office Basic Colors หรือจานสีท้ังหมดพร้อมค่า RGB ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

Microsoft Office Basic Colors โปรดดูท่ี การเทียบสี ในหน้า 62 ใช้ HP Basic Color Match เพื่อปรับค่าสีผสมพิเศษในงานพิมพ์ของคุณ

● การสาธิตท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ดูภาพเคล่ือนไหวท่ีสาธิตวธิีการดําเนินงานท่ัวไปกับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ เช่น วิธกีารพิมพ์ให้ได้งานพิมพ์ท่ีมี
คุณภาพสูงสุด วิธกีารดึงกระดาษท่ีติดออก และวธิีการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์

● คู่มือผู้ใช้ ดูข้อมูลเก่ียวกับการใช้ การประกัน ข้อกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ์ คู่มือผู้ใช้มีท้ังรูปแบบ HTML และ PDF
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การตั้งค่าระบบ
โฟลเดอร์ การตัง้ค่าระบบ มีลิงค์ท่ีเชื่อมโยงไปยงัหน้าหลักต่อไปน้ี:

● ข้อมูลอุปกรณ์ ดูข้อมูล เช่น รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ์ และบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้

● การตั้งค่ากระดาษ กําหนดค่าถาดหรือเปล่ียนแปลงการต้ังค่าการจัดการกระดาษของเคร่ืองพิมพ์ เช่น ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่เป็นค่าเร่ิมต้น

● คุณภาพการพิมพ์ เปล่ียนการต้ังค่าคุณภาพการพิมพ์

● ความเข้มในการพิมพ์ เปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเข้มในการพิมพ์ เช่น ความเข้ม, ไฮไลต์, สีกลาง และเงา

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนแปลงการตั้งค่าโหมดสําหรับวสัดุพิมพ์แต่ละประเภท เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ หรือกระดาษมัน

● โหมดการพิมพ์เพ่ิมเติม เปล่ียนการต้ังค่าโหมดฟิวเซอร์เพื่อเพ่ิมคุณภาพการพิมพ์

● การตั้งค่าระบบ เปล่ียนแปลงการต้ังค่าระบบ เช่น การแก้ไขกระดาษติด และการทํางานต่อโดยอัตโนมัติ เปล่ียนการต้ังค่า หมึกพิมพ์เหลือน้อย ซ่ึงต้ังค่า
ระดับผงหมึกท่ีจะทําให้เคร่ืองแจ้งเตือนว่าผงหมึกใกล้หมด

● บนัทึก/เรียกคืนการตั้งค่า บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์น้ีเพ่ือโหลดการต้ังค่าน้ีให้กับเคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองอื่น หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เคร่ืองพิมพ์กลับมาใช้การตั้งค่าน้ีในภายหลัง

● ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ต้ังค่ารหัสผ่านเพ่ือป้องกันการต้ังค่าผลิตภัณฑ์ เม่ือต้ังค่ารหัสผ่านแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านก่อนจะได้รับ
อนุญาตให้เปล่ียนการต้ังค่าผลิตภัณฑ์ การตั้งค่ารหัสผ่านบนหน้าน้ียังต้ังค่ารหัสผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวอีกด้วย

ข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์
หน้าน้ีจะเป็นท่ีเก็บข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป ข้อมูลท่ีคุณพิมพ์ในฟิลด์ต่างๆ ในหน้าน้ีจะปรากฏบนหน้าแสดงค่าคอนฟิก คุณสามารถพิมพ์อักขระใดๆ ลงใน
แต่ละช่องเหล่าน้ีได้

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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Paper setup (การตั้งค่ากระดาษ)

ใช้ตัวเลือกเหล่าน้ีเพื่อกําหนดค่าเร่ิมต้นของคุณ ตัวเลือกเหล่าน้ีเป็นตัวเลือกเดียวกันท่ีมีอยู่ในเมนูแผงควบคุมต่างๆ ในแผงควบคุม โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี เมนูแผงควบคุม
ในหน้า 9

ในกรณีท่ีกระดาษหมด จะมีตัวเลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพ์ดังต่อไปน้ี:

● เลือก รอป้อนกระดาษ
● เลือก รอตลอดไป จากรายการดรอปดาวน์ การดําเนินการเมื่อกระดาษหมด เพื่อรอต่อไปโดยไม่มีกําหนด

● เลือก ยกเลิก จากรายการดรอปดาวน์ การดําเนินการเมื่อกระดาษหมด เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

● เลือก แทนท่ี จากรายการดรอปดาวน์ การดําเนินการเมื่อกระดาษหมด เพื่อส่งงานพิมพ์ไปยงัถาดอื่น

ฟิลด์ เวลาเมื่อกระดาษหมด ระบุระยะเวลาท่ีเคร่ืองพิมพ์จะรอก่อนดําเนินการตามการเลือกของคุณ คุณสามารถระบุได้ต้ังแต่ 0 ถึง 3600 วินาที

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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คุณภาพการพิมพ์
ใช้ตัวเลือกเหล่าน้ีเพื่อปรับปรุงลักษณะของงานพิมพ์ของคุณ ตัวเลือกเหล่าน้ีเป็นตัวเลือกเดียวกันกับท่ีมีอยู่บนเมนูแผงควบคุม โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี เมนูแผงควบคุม
ในหน้า 9

การปรับเทียบมาตรฐานของสี
● การปรบัเทียบเมื่อเปิดเครื่อง ระบุว่าต้องการให้เคร่ืองพิมพ์ทําการปรับเทียบเม่ือคุณเปิดเคร่ืองหรือไม่

● เวลาการปรับเทียบ ระบุความถ่ีท่ีต้องการให้เคร่ืองทําการปรับเทียบ

● ปรับเทียบทันที ต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์ปรับเทียบทันที

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเข้มในการพิมพ์
ใช้การตั้งค่าเหล่าน้ีเพื่อช่วยในการปรับปริมาณสีแต่ละสีของผงหมึกท่ีใช้สําหรับเอกสารท่ีพิมพ์

● ความเข้ม ความเข้ม คือ ช่วงความแตกต่างระหว่างสีอ่อน (ไฮไลต์) และสีเข้ม (แรเงา) หากต้องการเพิ่มช่วงระหว่างสีอ่อนและสีเข้มโดยรวม ให้เพิ่มการต้ัง
ค่า ความเข้ม

● ไฮไลต์ ไฮไลต์คือสีท่ีอ่อนลงใกล้เคียงกับสีขาว หากต้องการเพิ่มความเข้มให้กับสีอ่อน ให้เพิ่มการต้ังค่า ไฮไลต์ การปรับน้ีจะไม่มีผลกับสีกลางหรือสีเข้ม

● มดิโทน สีกลางคือสีท่ีมีความหนาแน่นอยู่ระหว่างสีอ่อนและสีเข้ม หากต้องการเพิ่มความเข้มให้กับสีกลาง ให้เพิ่มการต้ังค่า มดิโทน การปรับน้ีไม่ส่งผลต่อ
สีสว่างหรือสีแบบเงา

● แรเงา แรเงาคือสีท่ีมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับสีเข้ม หากต้องการเพิ่มความเข้มให้กับสีเข้ม ให้เพิ่มการต้ังค่า แรเงา การปรับน้ีจะไม่มีผลกับสีอ่อนหรือสี
กลาง

ประเภทกระดาษ
ใช้ตัวเลือกเหล่าน้ีเพื่อกําหนดโหมดการพิมพ์ท่ีสอดคล้องกับกระดาษประเภทต่างๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเป็นการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน ให้เลือก เรียกคืน
โหมด

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

โหมดการพิมพ์เพ่ิมเติม
ใช้ตัวเลือกเหล่าน้ีเพื่อกําหนดโหมดฟิวเซอร์เพิ่มเติมของเคร่ืองพิมพ์เพื่อเพ่ิมคุณภาพการพิมพ์

การตั้งค่าระบบ
ใช้การตั้งค่าระบบเหล่าน้ีเพื่อกําหนดค่าการพิมพ์เบ็ดเตล็ด การตั้งค่าเหล่าน้ีไม่มีอยู่ในแผงควบคุม

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า
บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์น้ีเพื่อโหลดการต้ังค่าน้ีให้กับเคร่ืองพิมพ์เคร่ืองอื่น หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เคร่ืองพิมพ์กลับมา
ใช้การตั้งค่าน้ีในภายหลัง
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ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
ต้ังค่ารหัสผ่านเพ่ือป้องกันการต้ังค่าผลิตภัณฑ์ หลังจากท่ีต้ังค่ารหัสผ่านแล้ว ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านก่อนท่ีจะสามารถเข้าไปยังหน้า HP ToolboxFX ใดๆ
ท่ีอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเคร่ืองพิมพ์ การตั้งค่ารหัสผ่านบนหน้าน้ียังต้ังค่ารหัสผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวอีกด้วย

การตั้งค่าการพิมพ์
โฟลเดอร์ การตัง้ค่าการพิมพ์ มีลิงค์ท่ีเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปน้ี:

● การพิมพ์ เปล่ียนการต้ังค่าพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ท่ีเป็นค่าเร่ิมต้น เช่น จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL5. เปล่ียนการต้ังค่า PCL

● PostScript เปล่ียนการต้ังค่า PS

ขณะพิมพ์
ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อกําหนดค่าสําหรับฟังก์ชันการพิมพ์ท้ังหมด ตัวเลือกเหล่าน้ีเป็นตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยู่บนแผงควบคุม โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี เมนูแผงควบคุม ในหน้า 9

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PCL5

ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อกําหนดค่าเม่ือคุณใช้ภาษาการพิมพ์ PCL

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PostScript

ใช้ตัวเลือกน้ีเม่ือคุณกําลังใช้ภาษาการพิมพ์ PostScript เม่ือใช้มีการเปิดตัวเลือก ข้อผิดพลาดการพิมพ์ PostScript หน้าข้อผิดพลาด
PostScript จะพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดข้อผิดพลาด PostScript

หมายเหตุ: คุณต้องคลิกท่ี ใช้ การเปล่ียนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตั้งค่าเครือข่าย
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบน้ีเพื่อควบคุมการต้ังค่าเก่ียวกับเครือข่ายสําหรับเคร่ืองพิมพ์ เม่ือได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP

ซื้อวัสดุสิน้เปลือง
ปุ่มท่ีอยู่ด้านบนของทุกหน้าน้ีจะลิงค์กับเว็บไซต์ท่ีคุณสามารถส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํารองได้ คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้คุณลักษณะน้ี

ลิงค์อ่ืนๆ
ในส่วนน้ีจะมีลิงค์ต่างๆ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ลิงค์เหล่าน้ี หากคุณใช้การเชือ่มต่อแบบ Dial-up และไม่ได้เชือ่มต่ออยู่เม่ือคุณ
เปิด HP ToolboxFX เป็นคร้ังแรก คุณจะต้องเช่ือมต่อก่อนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่าน้ี การเชื่อมต่ออาจจําเป็นต้องให้คุณปิด HP ToolboxFX แล้วเปิด
ใหม่อีกคร้ัง
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● การสนับสนุนและการแก้ปัญหา เชื่อมต่อกับเวบ็ไซต์สนับสนุนของเคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงคุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือสําหรับปัญหาต่างๆ ได้

● การลงทะเบยีนผลิตภัณฑ์ เชือ่มต่อไปยงัเวบ็ไซต์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ HP 
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เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตวั
เม่ือมีการเชือ่มต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับเครือข่าย เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะใช้งานได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเข้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวผ่านเว็บเบราเซอร์มาตรฐานได้

หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองพิมพ์เชือ่มต่อกับคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยตรง ให้ใช้ HP ToolboxFX เพื่อดูสถานะเคร่ืองพิมพ์

ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพ่ือดูสถานะเคร่ืองพิมพ์และเครือข่าย และจัดการฟังก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนการใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● ดูข้อมูลสถานะควบคุมอุปกรณ์

● กําหนดประเภทกระดาษท่ีใส่ไว้ในถาดบรรจุกระดาษแต่ละถาด

● ตรวจสอบอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของอุปกรณ์ส้ินเปลืองท้ังหมด และส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองใหม่

● ดูและเปล่ียนแปลงค่าคอนฟิกของถาดกระดาษ

● ดูและเปล่ียนแปลงการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์

● ดูและเปล่ียนแปลงค่าคอนฟิกระบบเครือข่าย

● ดูเน้ือหาการสนับสนุนสําหรับสถานะปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์

ในการใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว คุณต้องมี Microsoft Internet Explorer 6 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า, Netscape Navigator 7 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า, Safari 1.2
หรือรุ่นท่ีสูงกว่า, Konqueror 3.2 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า, Firefox 1.0 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า, Mozilla 1.6 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า หรือ Opera 7 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ในตัวทํางานได้เม่ือมีการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์กับเครือข่ายท่ีใช้ IP เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ IPX หรือ AppleTalk คุณไม่
จําเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งานเวบ็เซิร์ฟเวอร์น้ีได้

ดูเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP

1. ในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ท่ีสนับสนุนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ลงในฟิลด์แอดเดรส/URL (ในการค้นหา IP แอดเดรส ให้พิมพ์
หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูท่ี หน้าข้อมูล ในหน้า 68)

หมายเหตุ: เม่ือเปิด URL ได้แล้ว คุณอาจจะบันทึก URL น้ีไว้ เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในคร้ังต่อไป

หมายเหตุ: ในระบบปฏิบัติการ Macintosh คลิกปุ่ม Utility

2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวมีแถบ 4 แถบซ่ึงประกอบด้วยการต้ังค่าและข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์ ได้แก่ แถบ สถานะ แถบ ระบบ แถบ พิมพ์ และแถบ
เครือข่าย ให้เลือกคลิกแถบท่ีคุณต้องการดู

ต่อไปน้ีคือข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับแถบท้ังสามแถบ
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ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้มาด้วย
ตารางด้านล่างแสดงหน้าจอท่ัวไปของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีให้มาด้วย

แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ สถานะ

แสดงข้อมูลเครื่องพมิพ์ สถานะ และการกําหนดค่า

● สถานะของอปุกรณ์: แสดงสถานะเครื่องพมิพ์และแสดงอายุการใช้งานท่ีเหลือโดยประมาณของอปุกรณ์ส้ินเปลือง HP

● สถานะอุปกรณ์สิน้เปลือง: แสดงอายุการใช้งานท่ีเหลอืโดยประมาณของอุปกรณ์ส้ินเปลอืง HP โดยที่หน้านี้จะมีหมายเลข
อปุกรณ์ส้ินเปลืองด้วย

● การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์

● สรุปเครือข่าย: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าแสดงสรุปเครอืข่ายของเครื่องพมิพ์

● รายงาน: อนุญาตให้คุณพมิพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลอืง สรุปเครือข่าย หน้าแสดงการใช้ หน้าการวนิิจฉัย
ลอ็กการใช้สี รายการแบบอักษรPCL รายการแบบอกัษร PCL 6 และรายการแบบอักษร PS ท่ีเครื่องพิมพ์สร้างข้ึน

● พิมพ์ล็อกการใช้สี: แสดงงานพมิพ์สีของผู้ใช้ในแต่ละงาน

● ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน: แสดงรายการท้ังหมดเก่ียวกับการทํางานและข้อผิดพลาดของเครื่องพมิพ์

● ปุ่ม สนบัสนนุ: มีลงิค์หน้าบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปุ่ม สนบัสนนุ สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้ ดูท่ี ต้ังค่า

รหัสผ่าน ในหน้า 71

● ปุ่ม ซ้ืออปุกรณ์สิน้เปลือง: แสดงลิงค์ไปยังหน้าท่ีคุณสามารถสั่งซ้ือวสัดส้ิุนเปลืองให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ปุ่ม ซ้ืออุปกรณ์
ส้ินเปลือง สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้ ดูท่ี ต้ังค่ารหัสผ่าน ในหน้า 71

แถบ ระบบ

ให้คุณสามารถกําหนดการต้ังค่าระบบจากคอมพวิเตอร์ได้

● ข้อมูลอุปกรณ์: ให้คุณต้ังช่ือเครื่องพิมพ์และกําหนดหมายเลขสินทรัพย์ของเครือ่งได้ ใส่ช่ือของบุคคลท่ีจะได้รบัข้อมูลเก่ียวกับ

เครื่องพมิพ์

● การตั้งค่ากระดาษ: ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าเริม่ต้นในการจัดการกระดาษของเครื่องพมิพ์ได้

● คณุภาพการพิมพ์: ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นคุณภาพการพมิพ์ของเครื่องพมิพ์ได้ รวมถึงการต้ังค่าการปรับเทียบด้วย

● ความเข้มในการพิมพ์: ช่วยให้คณุเปลีย่นแปลงค่าความเข้ม, ไฮไลต์, สีกลาง และเงาของวัสดุส้ินเปลืองแต่ละอย่างได้

● ประเภทกระดาษ: ช่วยให้คุณกําหนดค่าโหมดการพมิพ์ท่ีสอดคล้องกับประเภทกระดาษที่เครื่องพมิพ์ยอมรับได้

● โหมดการพิมพ์เพ่ิมเตมิ: ให้คุณสามารถกําหนดโหมดฟิวเซอร์เพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์เพ่ือเพิ่มคณุภาพการพมิพ์ได้

● การตั้งค่าระบบ: ให้คุณสามารถตั้งค่าหน่วงเวลาพักเครื่อง เปอร์เซ็นต์อปุกรณ์ส้ินเปลืองข้ันตํ่าท่ีผู้ใช้ระบุ และภาษาของเครื่องพิมพ์

● บรกิาร: ช่วยให้คณุเริ่มต้นกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพมิพ์ได้

● ความปลอดภยัผลิตภณัฑ์: อนุญาตให้คณุต้ังค่ารหัสผ่านของระบบ

● ปุ่มสนบัสนนุ: แสดงลิงค์ไปยังหน้าท่ีแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุน ปุ่ม สนับสนุน จะมีรหัสผ่านป้องกันไว้

● ปุ่ม ซ้ืออปุกรณ์สิน้เปลือง: แสดงลิงค์ไปยังหน้าท่ีคุณสามารถสั่งซ้ือวสัดส้ิุนเปลืองให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ปุ่ม ซ้ืออุปกรณ์
ส้ินเปลือง สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้

หมายเหต:ุ คุณสามารถป้องกันแถบ ระบบ ด้วยรหัสผ่านได้ โปรดดูท่ี ต้ังค่ารหัสผ่าน ในหน้า 71 หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่าย ให้

ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือ่งพิมพ์ก่อนเปลี่ยนการต้ังค่าท่ีแถบน้ี
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แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ พิมพ์

ให้คุณสามารถกําหนดค่าผลิตภัณฑ์เฉพาะสําหรับ PDL
ได้

● การพิมพ์: ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นในการพมิพ์ของเครื่องพมิพ์ได้

● PCL 5c: ช่วยให้คุณเปลีย่นแปลงค่าเริ่มต้นของ PCL 5c ของเครื่องพมิพ์ได้

● PostScript: ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของ PostScript ของเครื่องพมิพ์ได้

● ปุ่มสนบัสนนุ: แสดงลิงค์ไปยังหน้าท่ีแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุน ปุ่ม สนับสนุน จะมีรหัสผ่านป้องกันไว้

● ปุ่ม ซ้ืออปุกรณ์สิน้เปลือง: แสดงลิงค์ไปยังหน้าท่ีคุณสามารถสั่งซ้ือวสัดส้ิุนเปลืองให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ปุ่ม ซ้ืออุปกรณ์
ส้ินเปลือง สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้

หมายเหต:ุ คุณสามารถป้องกันแถบ เครอืข่าย, ระบบ และ พิมพ์ ด้วยรหัสผ่านได้ โปรดดูท่ี ต้ังค่ารหัสผ่าน ในหน้า 71

แถบเครือข่าย

ให้คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าเครอืข่ายจากคอมพวิเตอร์
ของคุณได้

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบน้ีเพื่อควบคมุการต้ังค่าเก่ียวกับเครือข่ายสําหรับเครือ่งพิมพ์ เมื่อได้เช่ือมต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP

หมายเหต:ุ คุณสามารถป้องกันแถบ เครอืข่าย, ระบบ และ พิมพ์ ด้วยรหัสผ่านได้ โปรดดูท่ี ต้ังค่ารหัสผ่าน ในหน้า 71
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การจัดการอุปกรณ์สิน้เปลือง
อายุของอุปกรณ์สิน้เปลือง

ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2006 International Organization for Standardization (ISO) ได้ตีพิมพ์มาตรฐานอายุการใช้งานตลับผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี ISO/IEC 19798 HP ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนามาตรฐานน้ีและสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการนํามาตรฐานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้าง
ขวางในอุตสาหกรรม มาตรฐานน้ีระบุถึงขอบเขตอันกว้างขวางของปัจจัยที่สําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจํานวนหน้าท่ีพิมพ์ได้และการวัดจําหนวนหน้าท่ีพิมพ์ได้ รวมทั้งเอกสาร
ทดสอบ ขนาดของงานพิมพ์ โหมดคุณภาพการพิมพ์ การส้ินสุดอายุการใช้งาน ขนาดตัวอย่างและสภาวะของสภาพแวดล้อม มาตรฐานอันเข้มงวดท่ีได้รับการนําไปใช้อย่าง
กว้างขวางแสดงถึงการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงในการนําเสนอข้อมูลจํานวนหน้าท่ีพิมพ์ได้ของลูกค้าท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบได้อย่างแม่นยํา คุณสามารถดูข้อมูลจํานวน
หน้าท่ีตลับหมึกเฉพาะพิมพ์ได้ท่ี: h10060.www1.hp.com/pageyield/index.html.

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์
อย่านําตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องบรรจุจนกว่าจะถึงเวลาใช้งานจริงๆ

ข้อควรระวัง: ไม่ควรให้ตลับหมึกโดนแสงสว่างนานเกิน 2-3 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ท่ีไม่ใช่ของ HP

HP ไม่แนะนําให้ใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนํามาผลิตใหม่

หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเคร่ืองพิมพ์ขัดข้องหรือชาํรุดเสียหายอันเน่ืองมาจากการใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการเคร่ืองพิมพ์สําหรับเหตุขัดข้องและชํารุดเสียหาย

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอมและเว็บไซต์
โทรศัพท์ไปท่ีศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปท่ีเว็บไซต์ www.hp.com/go/
anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ของ HP แล้วมีข้อความบนเคร่ืองพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกท่ีติดต้ังไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะช่วยตรวจสอบว่า
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมท้ังจะดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับหมึกพิมพ์ของคุณอาจไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นส่ิงต่อไปน้ี

● คุณพบปัญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น แถบดึงสีส้มหายไป หรือหีบห่อไม่เหมือนหีบห่อของ HP)
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พิมพ์เมื่อตลับหมึกถึงกําหนดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว
ข้อความ <อปุกรณ์สิ้นเปลือง> ต่ํา ซ่ึง <อุปกรณ์ส้ินเปลือง> เป็นตลับหมึกสี จะปรากฏข้ึน เม่ือตลับหมึกพิมพ์กําลังจะส้ินสุดอายุการใช้งาน <อ ุปกรณ์
สิ้นเปลือง> ต่ํามาก ข้อความจะปรากฏข้ึนเม่ือตลับหมึกพิมพ์มาถึงกําหนดหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนําให้
เปล่ียนตลับหมึกพิมพ์เม่ือข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้นเปลือง> ต่ํามาก ดังกล่าวปรากฏข้ึน ปัญหาคุณภาพการพิมพ์อาจเกิดข้ึนได้เม่ือใช้ตลับหมึกพิมพ์ท่ีหมดอายุ
การใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ทําให้ส้ินเปลืองวัสดุพิมพ์และผงหมึกจากตลับหมึกอื่นๆ การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์เม่ือ <อ ุปกรณ์สิน้เปลือง> ต่ํามาก ข้อความ
ดังกล่าวปรากฏข้ึนสามารถป้องกันการส้ินเปลืองน้ีได้ อุปกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็นต้องได้รับการเปล่ียนในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป เม่ือ
อุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP มาถึงระดับ “ตํ่ามาก” การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

คําเตือน! การใช้การต้ังค่า ดําเนินการต่อ น้ีอาจก่อให้เกิดคุณภาพการพิมพ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ

คําเตือน! ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ส้ินเปลืองท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน เม่ือใช้อุปกรณ์ส้ินเปลือง HP อย่างต่อเน่ืองกันในโหมดท่ีตํ่ามาก จะ
ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวสัดุหรือการผลิตของอุปกรณ์ส้ินเปลือง ตามในข้อความเก่ียวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ของ HP

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติ ดําเนินการต่อ เม่ือใดก็ได้ และไม่จําเป็นต้องเปิดอีกคร้ังหน่ึงเม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่ เม่ือมีการตั้งค่าเมนู ระดับต่ํา
มาก ไว้ท่ี ดําเนินการต่อ ผลิตภณัฑ์น้ีจะพิมพ์ต่อไปโดยอัตโนมัติเม่ือตลับหมึกพิมพ์มาถึงระดับท่ีแนะนําสําหรับการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ ข้อความ
<อ ุปกรณ์สิ้นเปลือง> ต่ํามาก น้ีจะปรากฏข้ึนขณะท่ีมีการใช้ตลับหมึกพิมพ์ในโหมดดําเนินการต่อไปในระดับตํ่ามาก

เปิดหรือปิดคุณลักษณะดําเนินการต่อไปในระดับต่ํามากจากแผงควบคุม
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู การตั้งค่าระบบ จากน้ันกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู ระดับต่ํามาก จากน้ันกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู ตลับหมึกพิมพ์สดีํา หรือเมนู ตลับหมึกสี แล้วกดปุ่ม OK

5. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการต่อ เพื่อเปิดคุณลักษณะดําเนินการต่อไปในระดับตํ่ามาก

● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อปิดคุณลักษณะดําเนินการต่อไปในระดับตํ่ามาก

● เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ดําเนินการต่อไปก่อนท่ีเคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์งานพิมพ์

● เลือกตัวเลือก พิมพ์สีดํา (เฉพาะเมนูตลับหมึกสี) เพื่อบังคับให้เคร่ืองพิมพ์พิมพ์ด้วยตลับหมึกพิมพ์สีดําเท่าน้ันเม่ือหน่ึงในตลับหมึกพิมพ์สีอยู่
ในสถานะตํ่ามาก

82 บท 9   การจัดการและบํารุงรักษา THWW



การเปล่ียนตลับหมกึพิมพ์
เม่ือตลับหมึกพิมพ์ใกล้หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ แผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนําให้คุณส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพ์มาเปล่ียน เคร่ืองพิมพ์ยังคงสามารถพิมพ์งานได้โดย
ใช้ตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบันจนกว่าแผงควบคุมจะแสดงข้อความแนะนําให้คุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ เว้นแต่คุณได้เลือกตัวเลือกเพ่ือยกเลิกข้อความน้ีโดยใช้เมนู เปล่ียน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเมนู เปล่ียนอุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดูท่ี เมนูการตั้งค่าระบบ ในหน้า 11

หมายเหตุ: อายกุารใช้งานท่ีเหลืออยู่ของตลับหมึกจะใช้พิจารณาว่าอุปกรณ์ส้ินเปลืองใกล้หมดหรือหมดลงแล้ว อายกุารใช้งานท่ีเหลืออยู่ของตลับหมึกเป็นการ
ประมาณการเท่าน้ัน และจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารท่ีพิมพ์และปัจจัยอื่นๆ

ผลิตภณัฑ์น้ีใช้สี 4 สี และมีตลับหมึกพิมพ์แยกสําหรับแต่ละสี สีดํา (K) สีแดง (M) สีนํ้าเงิน (C) และสีเหลือง (Y)

คุณสามารถเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์เม่ือการพิมพ์มีคุณภาพในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ นอกจากน้ี ข้อความแผงควบคุมยังแสดงสีของตลับหมึกท่ีหมดอายุการใช้งานท่ี
ประมาณไว้ (สําหรับตลับหมึกท่ีไม่มีการใช้งาน) คําแนะนําในการเปล่ียนจะมีอยู่บนฉลากของตลับหมึกพิมพ์

ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเป้ือนเส้ือผ้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบผงหมึกออกก่อน แล้วซักผ้าในนํ้าเย็น นํ้าร้อนจะทําให้ผงหมึกฝังลึกลงไปในเน้ือผ้า

หมายเหตุ: ข้อมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์

การเปล่ียนตลับหมกึพิมพ์
1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว

2. จับท่ีตัวจับของตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้ว และดึงออกมา

3. เก็บตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วไว้ในถุงป้องกัน ข้อมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์
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4. นําตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากถุงป้องกัน

หมายเหตุ: ระวังอย่าทําให้แท็กหน่วยความจําในตลับหมึกพิมพ์เสียหาย

5. จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ท้ังสองข้างแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายท่ัวท้ังตลับ
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6. แกะฝาครอบป้องกันสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์ วางฝาครอบลงบนตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้เพ่ือปกป้องตลับหมึกระหว่างการขนส่ง

ข้อควรระวัง: หลีกเล่ียงการถูกแสงเป็นระยะเวลานาน

ข้อควรระวัง: อย่าจับลูกกล้ิงสีเขียว เพราะอาจทําให้ตลับหมึกเสียหายได้

7. จัดตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับหมึกพิมพ์จนกระท่ังเข้าท่ี

8. ปิดฝาด้านหน้า
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หน่วยความจําและแบบอักษร DIMM

หน่วยความจําของเคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์มีช่องเสียบ Dual Inline Memory Module (DIMM) 1 ช่อง ใช้ช่องเสียบ DIMM เพื่ออัปเกรดเคร่ืองพิมพ์ด้วยอุปกรณ์ต่อไปน้ี

● หน่วยความจําเคร่ืองพิมพ์ท่ีมากข้ึน (DIMM มีให้เลือกท้ังแบบ 64, 128 และ 256 MB)

● ภาษาเคร่ืองพิมพ์และตัวเลือกเคร่ืองพิมพ์บน DIMM อื่นๆ

● ชดุอักขระภาษาท่ีสนับสนุน (เช่น อักษรภาษาจีน หรืออักษรไซริลลิก)

หมายเหตุ: หากต้องการส่ังซ้ือ DIMM โปรดดู วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม ในหน้า 127

คุณอาจต้องการเพิ่มหน่วยความจําเคร่ืองพิมพ์ หากคุณพิมพ์กราฟิกท่ีซับซ้อนหรือเอกสาร HP postscript level 3 emulation เป็นประจํา หรือใช้แบบอักษรท่ี
ดาวน์โหลดจํานวนมาก นอกจากน้ี หน่วยความจําเพ่ิมจะช่วยให้เคร่ืองพิมพ์สามารถพิมพ์สําเนาหลายชุดโดยมีการเรียงชุดด้วยความเร็วสูงสุด

ก่อนท่ีจะส่ังซ้ือหน่วยความจําเพ่ิมเติม โปรดดูขนาดหน่วยความจําที่ติดต้ังไว้ในปัจจุบันโดยการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดู หน้าข้อมูล ในหน้า 68

ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทําให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย ขณะท่ีติดต้ัง DIMM ให้สวมแถบรัดข้อมือป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต หรือหม่ันแตะท่ี
ผิวซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM แล้วแตะท่ีส่วนท่ีเป็นโลหะของเคร่ืองพิมพ์

การติดตั้ง DIMM สําหรับหน่วยความจําและแบบอักษร
1. ปิดเคร่ืองพิมพ์ และถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมด

2. ท่ีด้านหลังของเคร่ืองพิมพ์ เปิดฝาช่องใส่ DIMM
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3. ถอดปิดฝาช่องใส่ DIMM

4. ในการเปล่ียน DIMM ท่ีติดต้ังอยู่ในปัจจุบัน ให้ขยายตัวล็อคแต่ละข้างของช่อง DIMM และยก DIMM ข้ึน เพื่อถอดออก

5. นํา DIMM ออกจากซองบรรจุแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต และจัดแนวตัวยดึให้ตรงกันกับด้านล่างของ DIMM
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6. ในขณะท่ีถือ DIMM โดยจับท่ีขอบ จัดวางรอยบากบน DIMM ให้ตรงกับแถบในช่อง DIMM ในแนวเอียง

7. กด DIMM ลงจนยึดกับตัว DIMM หากการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ หน้าสัมผัสโลหะจะไม่ปรากฏให้เห็น

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในการใส่ DIMM ตรวจดูให้แน่ใจว่ารอยบากด้านล่างของ DIMM อยู่ในแนวแถบในช่อง หาก DIMM ไม่เข้าไปด้านใน
ตรวจดูว่าคุณใช้ประเภท DIMM ท่ีถูกต้อง
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8. ใส่ฝาปิด DIMM ใหม่

9. ปิดฝาช่องใส่ DIMM

10. ต่อสายไฟและสายเคเบิล USB หรือเครือข่าย และเปิดเคร่ืองพิมพ์

11. หลังการต้ังต้ังหน่วยความจํา DIMM ดูท่ี การเปิดใช้หน่วยความจํา ในหน้า 90
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การเปิดใช้หน่วยความจํา
หากคุณติดต้ังหน่วยความจํา DIMM แล้ว ให้ต้ังค่าไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เพื่อให้รับรู้ถึงหน่วยความจําใหม่ท่ีติดต้ัง

การใช้หน่วยความจําใน Windows

1. บนเมนู Start ชี้ไปท่ี Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxes

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์น้ี จากน้ันเลือก คุณสมบัติ
3. ท่ีแถบ จัดโครงแบบ ให้คลิก เพ่ิมเติม
4. ในฟิลด์ หน่วยความจําท้ังหมด ให้พิมพ์หรือเลือกขนาดหน่วยความจําท้ังหมดท่ีได้รับการติดต้ังในตอนน้ี

5. คลิก OK

ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM

เปิดเคร่ืองพิมพ์ ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะ พร้อม หลังจากผ่านลําดับของการเร่ิมเปิดเคร่ืองแล้ว หากข้อความแสดงข้อผดิพลาดปรากฏข้ึน ให้ดําเนินการดังต่อ
ไปน้ี:

1. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดู หน้าข้อมูล ในหน้า 68

2. ตรวจสอบส่วน การตั้งค่าและตัวเลือกท่ีติดต้ังไว้ ในหน้าแสดงค่าคอนฟิก และเปรียบเทียบกับหน้าแสดงค่าคอนฟิกท่ีคุณพิมพ์ไว้ก่อนการติดต้ัง DIMM

3. DIMM อาจติดต้ังไม่ถูกต้อง ติดต้ังอีกคร้ังโดยทําตามข้ันตอนเดิม

-หรือ-

DIMM อาจมีข้อบกพร่อง ลองใช้ DIMM ใหม่

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ์
ระหว่างกระบวนการพิมพ์ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุ่นสะสมอยู่ภายในเคร่ืองพิมพ์ เม่ือเวลาผ่านไป ส่ิงท่ีสะสมอยู่อาจทําให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น จุดหรือ
รอยเป้ือนของผงหมึก เคร่ืองพิมพ์น้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่าน้ีได้

ทําความสะอาดเครื่องโดยใช้ HP ToolboxFX

1. เปิด HP ToolboxFX โปรดดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

2. คลิกโฟลเดอร์ การตัง้ค่าระบบ จากน้ันคลิกหน้า บริการ
3. ในพ้ืนท่ีสําหรับ โหมดการทําความสะอาด คลิกปุ่ม เร่ิม เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์หน่ึงหน้า แล้วกลับไปสู่สถานะ พร้อม เม่ือกระบวนการทําความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

ทําความสะอาดเครื่องโดยใช้แผงควบคุม
1. กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนู

2. กดปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนแถบสว่างไปท่ีเมนู บรกิาร จากน้ันกดปุ่ม OK
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3. กดปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนแถบสว่างไปท่ีเมนู โหมดการทําความสะอาด จากน้ันกดปุ่ม OK

4. ทําตามคําแนะนําของแผงควบคุมเพ่ือดําเนินกระบวนการให้เสร็จส้ิน

ทําความสะอาดเครื่องโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
1. เปิดใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

2. คลิกแถบ ระบบ
3. คลิกท่ีเมนู บริการ
4. คลิกปุ่ม เร่ิม
5. ทําตามคําแนะนําของแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์เพื่อดําเนินกระบวนการให้เสร็จส้ิน

อัปเดตเฟิร์มแวร์
ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์จาก www.hp.com/go/cljcp5220series_software และบันทึกไฟล์ใน
เครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูท่ีหมายเหตุการติดต้ังเคร่ืองสําหรับคําแนะนําในการติดต้ังไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ในเคร่ือง
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10 การแก้ปัญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

● แปลข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ

● เรียกคืนการต้ังค่าจากโรงงาน

● แก้ปัญหากระดาษติด

● แก้ปัญหาคุณภาพของภาพ

● การแก้ปัญหาประสิทธิภาพการทํางาน

● ปัญหาท่ีเก่ียวกับซอฟต์แวร์เคร่ืองพิมพ์

● การแก้ไขปัญหา Windows โดยท่ัวไป 

● ปัญหาบนเคร่ือง Macintosh
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รายการตรวจสอบสาํหรับการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
หากคุณพบปัญหาเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์ ให้ใช้รายการท่ีต้องตรวจสอบต่อไปน้ีในการค้นหาสาเหตุของปัญหา

● ปล๊ักไฟเคร่ืองพิมพ์เสียบอยู่หรือไม่

● เคร่ืองพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่

● เคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะ พร้อม หรือไม่

● สายเคเบิลท่ีจําเป็นท้ังหมดเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

● ติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองของแท้ของ HP แล้วหรือไม่

● ตลับหมึกท่ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือเร็วๆ น้ีได้รับการติดต้ังอย่างถูกต้องหรือไม่ และดึงแท็บท่ีตลับหมึกออกแล้วหรือยัง

โปรดดูท่ีคู่มือเร่ิมต้นหากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดต้ังและการตั้งค่า

หากคุณไม่พบวธิีแก้ปัญหาในคู่มือเล่มน้ี โปรดไปท่ี www.hp.com/support/cljcp5220series

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธภิาพของเคร่ืองพมิพ์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อเวลาท่ีใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายประการดังน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ์ โดยคิดเป็นหน้าต่อนาที (ppm)

● การใช้กระดาษพิเศษ (เช่น แผ่นใส, กระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก และกระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพ์และเวลาการดาวน์โหลด

● ความซับซ้อนและขนาดของกราฟิก

● ความเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีคุณใช้

● การเชื่อมต่อ USB
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แปลข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเคร่ืองพิมพ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ท่ีต้องมีการดําเนินการ

ข้อความการแจ้งข้อมูลสถานะจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (นอกเหนือจากข้อความบนแผงควบคุม) เม่ือเคร่ืองพิมพ์มีปัญหาบางอย่าง หากมีข้อความการแจ้งข้อมูล
สถานะ  จะปรากฏในคอลัมน์ การแจ้งข้อมูลสถานะ ในตารางต่อไปน้ี

ข้อความบนแผงควบคุมจะปรากฏข้ึนชั่วขณะ และคุณอาจต้องรับทราบข้อความโดยกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์งานต่อหรือโดยการกดปุ่ม ยกเลิก  เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ บาง
คร้ังเม่ือมีข้อความ งานพิมพ์ท่ีค้างอยู่อาจพิมพ์ไม่เสร็จ หรืออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ หากข้อความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และคุณสมบัติทําต่อโดยอัตโนมัติ
เปิดอยู่ เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์งานต่อหลังจากข้อความปรากฏข้ึน 10 วินาทีโดยท่ีคุณไม่ต้องดําเนินการใดๆ

สําหรับบางข้อความ การรีสตาร์ทเคร่ืองพิมพ์อาจแก้ปัญหาได้ หากยงัเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนําเคร่ืองพิมพ์ส่งซ่อม

ข้อความบนแผงควบคมุ การแจ้งข้อมูลสถานะ คําอธิบาย การดําเนนิการท่ีแนะนํา

10.10.XX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิด
พลาด

● 10.1000 = หน่วยความจําอุปกรณ์สีดํา
หายไป

● 10.1001 = หน่วยความจําอุปกรณ์สีนํา
เงนิหายไป

● 10.1002 = หน่วยความจําอุปกรณ์สีม่วง
แดงหายไป

● 10.1003 = หน่วยความจําอุปกรณ์สี
เหลืองหายไป

ตรวจสอบ E-label หากได้รับความเสียหาย ให้
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ์

ตรวจสอบว่าตลับหมึกพมิพ์ติดต้ังอยู่ในตําแหน่งท่ีถูก
ต้อง

นําเอาตลบัหมึกพมิพ์ออกและติดต้ังใหม่ แล้วเปิดใช้งาน
เครื่องพิมพ์อกีรอบ

หากข้อผิดพลาดเกิดกับตลับหมกึพมิพ์สี ให้เปลี่ยนตลับ
กับหมึกพิมพ์สีอืน่ในถาด หากข้อความเดิมปรากฏข้ึน
แสดงว่าเครื่องมีปัญหา หากข้อความ 10.10.XX อืน่
ปรากฏ ให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์

10.XXXX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิด
พลาด

หน่วยความจําอปุกรณ์ของตลับหมึกพมิพ์อนัใดอนัหน่ึง
ไม่สามารถอ่านได้หรือหายไป

● 10.0000 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจํา
อปุกรณ์สีดํา

● 10.0001 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจํา
อปุกรณ์สีนํ้าเงนิ

● 10.0002 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจํา
อปุกรณ์สีม่วงแดง

● 10.0003 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจํา
อปุกรณ์สีเหลือง

การติดตั้งตลับหมกึพมิพ์อีกครั้ง

ปิดเครือ่งพิมพ์แล้วเปิดใหม่

หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลีย่นตลบัหมึก

49 ข้อผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP
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50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดเก่ียวกับฟิวเซอร์ ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 25 นาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

51.XX ผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

54.XX ผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ภายในตัวใด
ตัวหน่ึง

● 54.15 = สีเหลอืง

● 54.16 = สีม่วงแดง

● 54.17 = สีนํ้าเงินปนเขียว

● 54.18 = สีดํา

1. เปิดฝาเพือ่ไปท่ีถาดตลับหมกึพมิพ์ และเลื่อน
ถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา

2. ตรวจสอบกลไกสีขาวในตลบัหมึกพมิพ์ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงจะอยู่ท่ีด้านขวาของตลบัหมึก
พมิพ์

3. กดกลไกช้าๆ ธงสีดําจะปรากฏข้ึนเมื่อกด และ
ควรเลือ่นผ่านอย่างสม่ําเสมอ หากไม่ ให้กด
ซํ้าๆ ทําให้ไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ

4. กดถาดตลับหมึกพิมพ์และปิดฝา

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

55.X ผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP
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57.X พัดลมผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์มีปัญหาเก่ียวกับพัดลมในเครื่อง ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

59.X ผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์มีปัญหาเก่ียวกับมอเตอร์ตัวใดตัวหน่ึง ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

79 ข้อผิดพลาด

ปิดแล้วเปิด

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผดิพลาดจากเฟิร์มแวร์ภายในเครื่อง ปิดเครือ่งพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วนิาที จากน้ันเปิด
เครื่องพิมพ์อกีครั้ง และรอให้เครือ่งเริม่ต้นการทํางาน
ใหม่

หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอด
ออก เสียบปลั๊กเครือ่งพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนัง
โดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

79 เกิดข้อผิดพลาดที่บริการ

ปิดแล้วเปิด

มีการติดต้ัง DIMM ท่ีไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ 1. ปิดเครือ่งพิมพ์

2. ติดตั้ง DIMM ท่ีเครือ่งพิมพ์สนับนสนุน
โปรดดรูายการ DIMM ท่ีเครื่องสนับสนุนท่ี
การบริการและการสนับสนุน ในหน้า 129
โปรดดคูําแนะนําในการติดต้ัง DIMM ท่ี การ
ติดตั้ง DIMM สําหรับหน่วยความจําและแบบ
อกัษร ในหน้า 86

3. เปิดเครื่องพิมพ์

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

<สี> อยู่ในตําแหน่งไม่ถูกต้อง ติดต้ังตลับหมกึพมิพ์ไว้ในช่องท่ีไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลบัหมึกพมิพ์แต่ละตลับอยู่ใน
ช่องท่ีถูกต้อง การติดต้ังตลบัหมึกพมิพ์จะเรียงลําดบั
จากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังน้ี สีดํา, สีนํ้าเงิน, สีแดง
ม่วง, สีเหลอืง
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<อ ุปกรณ์สิ้นเปลือง> ต่ํามาก รายการเมนู การตั้งค่าระบบ ระดบัต่ํา
มาก ได้รบัการต้ังค่าไว้ท่ี ดําเนนิการต่อ

คณุยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่า
คณุภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานจริงท่ี
เหลืออยู่ของตลับหมกึอาจแตกต่างกัน

เมือ่อปุกรณ์ส้ินเปลืองของ HP มาถึงระดบั “ตํ่ามาก”
การรบัประกันการคุ้มครองของ HP ในอปุกรณ์ส้ิน
เปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

โปรดดท่ีู เมนูการต้ังค่าระบบ ในหน้า 11

กระดาษติดใน <ตาํแหน่ง> เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามกีระดาษติดอยู่ นํากระดาษท่ีติดออกจากตําแหน่งท่ีระบุ เครื่องควรจะ
เริม่พิมพ์ต่อ หากเครือ่งไม่ทํางานต่อ ให้ลองส่ังพมิพ์งาน
อกีครั้ง

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

กระดาษติดในถาด <X>

ดึงกระดาษท่ีตดิออกและกด [OK]

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามกีระดาษติดอยู่ นํากระดาษท่ีติดออกจากตําแหน่งท่ีระบุ และกดปุ่ม
OK

หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ
HP

การพิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง

ใส่ถาด X กด [OK]

ด้านแรกของงานพมิพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการ
พมิพ์แล้ว และต้องใส่กระดาษเพือ่พมิพ์หน้าท่ีสอง

ใส่กระดาษในถาดที่ระบุโดยให้ด้านท่ีพิมพ์แล้วหงายข้ึน
และด้านบนของกระดานหันออกจากตัวคุณ และกดปุ่ม
OK

ขนาดที่ไม่ทราบในถาด #

ใส่กระดาษ<ขนาด> กด [OK]

เครื่องพิมพ์ตรวจพบกระดาษท่ีพมิพ์ในถาดที่ไม่ตรงกับ
การกําหนดค่าของถาดนั้น

ใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาด หรือกําหนดค่าถาดตาม
ขนาดกระดาษที่ใส่ลงไป โปรดดท่ีู การใส่กระดาษลงใน
ถาด ในหน้า 50

ติดตั้งตลับหมึก <สี> ยังไม่ได้ติดต้ังตลบัหมึกพมิพ์หรือติดต้ังในเครื่องพมิพ์
ไม่ถูกต้อง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพมิพ์
ในหน้า 83

ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีใช้แล้ว

ในการยอมรับให้กด [OK]

ติดต้ังตลับหมกึพมิพ์เก่า กดปุ่ม OK เพือ่ดําเนินการต่อ

ป้อนด้วยมือ <ประเภท> <ขนาด>

กด [OK] สําหรับวสัดุพิมพ์ที่มีอยู่

ต้ังค่าเครื่องพมิพ์ไว้ในโหมดป้อนด้วยตนเอง กดปุ่ม OK เพือ่ลบข้อความ หรอื ใส่วสัดุท่ีใช้พมิพ์ท่ี
ถูกต้องลงในถาด 1

ฝาครอบด้านขวาเปิดอยู่ ฝาครอบด้านขวาของเครือ่งพิมพ์เปิดอยู่ ปิดฝา

ฝาครอบด้านหน้าเปิดอยู่ ฝาปิดด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ปิดฝา

ฝาปิดด้านหลังเปิดอยู่ ฝาปิดด้านหลังของเครือ่งพิมพ์เปิดอยู่ ปิดฝา

พิมพ์ผิด

กด [OK]

กระดาษอาจดเีลย์เล็กน้อยเมื่อเลือ่นผ่านเครือ่งพิมพ์ กดปุ่ม OK เพือ่ลบข้อความ
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พิมพ์ไม่สําเร็จ

กด [OK]

หรือ

หากข้อผิดพลาดยังเกิดขึ้นอีก ให้
ปิดเครื่องก่อนเปิดใหม่

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถประมวลผลหน้าได้ กดปุ่ม OK เพือ่พมิพ์งานต่อ แต่งานพิมพ์อาจได้รับ
ผลกระทบ

หากปัญหายังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
ส่งงานพิมพ์ใหม่

มีการติดตั้ง <color> ท่ีใช้แล้ว

ในการยอมรับให้กด [ตกลง]

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีการติดต้ังตลับหมึกท่ีใช้แล้ว กดปุ่ม OK เพือ่ดําเนินการต่อ

มีการติดตั้งตลับหมึกท่ีใช้แล้ว

ในการยอมรับให้กด [ตกลง]

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีการติดต้ังตลับหมึกท่ีใช้แล้ว
หลายตลับ

กดปุ่ม OK เพือ่ดําเนินการต่อ

มีการใช้ตลับหมึก <สี> ที่ใช้แล้ว ตรวจพบและยอมรบัตลบัหมึกพมิพ์เก่า ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

มีการใช้อุปกรณ์สิน้เปลืองท่ีใช้
แล้ว

ติดต้ังตลับหมกึพมิพ์เก่า ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

หน่วยความจาํเหลือน้อย

กด [OK]

ลองใหม่ภายหลังหรือปิดและเปิด

หน่วยความจําของเครื่องพิมพ์เกือบเต็ม กดปุ่ม OK เพือ่ดําเนินการให้เสร็จส้ิน หรือกดปุ่ม

ยกเลิก  เพือ่ยกเลิกงานพิมพ์

แยกงานพมิพ์น้ันออกเป็นงานพมิพ์ท่ีเล็กลงกว่าเดิม
โดยมจีํานวนหน้าท่ีลดน้อยลง

สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการเพิม่หน่วยความจําของ
เครื่องพิมพ์ โปรดดู การติดต้ัง DIMM สําหรบัหน่วย
ความจําและแบบอกัษร ในหน้า 86

หมุนกระดาษ 90 องศา

ในถาด X

กระดาษในถาดที่ระบุใส่ไม่ถูกต้อง เปิดถาด, หมุนส่ือท่ีใช้พมิพ์ให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง แล้ว
จึงปิดถาด

อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ที่ตดิตั้ง ติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองของแท้ของ HP ข้อความน้ีจะ
ปรากฏข้ึนช่ัวครู่หลังจากติดต้ังอปุกรณ์ส้ินเปลือง และ

แทนท่ีด้วยข้อความ พร้อม

ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง ติดต้ังตลับหมึกพมิพ์ในช่องท่ีไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่ง
ตลับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลบัหมึกพมิพ์แต่ละตลับอยู่ใน
ช่องท่ีถูกต้อง การติดต้ังตลบัหมึกพมิพ์จะเรียงลําดบั
จากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังน้ี สีดํา, สีนํ้าเงิน, สีแดง
ม่วง, สีเหลอืง

เกิดข้อผิดพลาดท่ีอุปกรณ์

กด [OK]

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กดปุ่ม OK เพือ่ดําเนินงานต่อ

เปลี่ยนตลับหมึก<สี> เครื่องพิมพ์สามารถกําหนดค่าให้หยุดพิมพ์เมื่อวัสดุส้ิน
เปลืองอยู่ในระดับตํ่ามาก อุปกรณ์ส้ินเปลืองอาจจะยังให้
คุณภาพการพมิพ์ท่ียอมรับได้

เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ์หากการพมิพ์มีคุณภาพในระดับท่ี
ไม่สามารถยอมรับได้ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์
ในหน้า 83
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ข้อความบนแผงควบคมุ การแจ้งข้อมูลสถานะ คําอธิบาย การดําเนนิการท่ีแนะนํา

เปลี่ยนอุปกรณ์ส้ินเปลือง อปุกรณ์ส้ินเปลอืงท่ีใกล้หมดมีมากกว่าหน่ึงอย่าง ตรวจดูเครื่องวัดระดบัหมึกบนแผงควบคุม หรือ หาก
เป็นไปได้ พิมพ์หน้าสถานะอปุกรณ์ส้ินเปลอืงออกมา
เพ่ือดวู่าตลับใดมีหมึกเหลอืน้อย โปรดดู หน้าข้อมูล
ในหน้า 68

โปรดดขู้อมูลเพิ่มเติมได้จาก วสัดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์
เสริม ในหน้า 127

แกะตัวล็อคสําหรับการขนส่ง
ออกจากตลับหมึก<สี>

ตัวลอ็คสําหรับการขนส่งของตลบัหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวลอ็คสําหรับการขนส่งของ
ตลับหมึกพิมพ์แออกแล้ว

แกะตัวล็อคสําหรับการขนส่ง
ออกจากตลับหมึกท้ังหมด

ตัวลอ็คสําหรับการขนส่งของตลบัหมึกพมิพ์ติดต้ังอยู่ใน
ตลับหมึกพิมพ์หน่ึงตลบัหรือหลายตลบั

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวลอ็คสําหรับการขนส่งของ
ตลับหมึกพมิพ์แต่ละตลบัออกแล้ว

แกะวสัดุที่มาพร้อมกับการจัดส่ง
ออกจากฝาครอบด้านหลัง

ไม่ได้นําเอาตัวล็อคสําหรับการขนส่งสองตัวออกจากลูก
กลิ้งด้านหลัง

เปิดฝาปิดด้านหลัง และนําเอาตัวล็อคสําหรับการขนส่ง
ออก

ใส่กระดาษ ทุกถาดว่างเปล่า ใส่กระดาษ

ใส่ถาด # <ประเภท> <ขนาด> มีการกําหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องการ
สําหรบังานพิมพ์ในถาดแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่กระดาษใน
ถาดน้ัน

ใส่ส่ือท่ีใช้พมิพ์ท่ีถูกต้องลงในถาด หรอืกดปุ่ม OK เพือ่
ใช้ส่ือท่ีใช้พมิพ์ในถาดอื่น

ใส่ถาด 1 <ประเภท> <ขนาด> ไม่ได้กําหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษท่ีต้องการ
สําหรบังานพิมพ์ในถาดใด

ใส่ส่ือท่ีใช้พมิพ์ท่ีถูกต้องลงในถาด 1 หรอืกดปุ่ม OK
เพ่ือใช้ส่ือท่ีใช้พิมพ์ในถาดอืน่

ใส่ถาด 1 ธรรมดา <ขนาด>

โหมดการทําความสะอาด [ตกลง]
เพื่อเริ่มต้น

เครื่องพิมพ์พร้อมสําหรับกระบวนการทําความสะอาด ใส่กระดาษเปล่าขนาดตามที่ระบุลงในถาด 1 แล้วจาก
น้ันกดปุ่ม OK

ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง

กด [OK]

คุณกําลังใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง เลอืกไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ให้ถูกต้อง

ไม่ได้ใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ
HP

ติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP ข้อความน้ีเป็นข้อความช่ัวคราว และจะหายไปในอกีไม่
ก่ีวนิาที

หากคุณเช่ือว่าคุณซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP โปรด
ไปท่ี www.hp.com/go/
anticounterfeit

บรกิารหรือการซ่อมอันเป็นผลมาจากการใช้อปุกรณ์ส้ิน
เปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่ครอบคลมุอยู่ในการรับ
ประกันของ HP
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เรียกคืนการตัง้ค่าจากโรงงาน
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู บริการ จากน้ันกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู เรียกคืนค่าเริม่ต้น แล้วกดปุ่ม OK

4. กดปุ่ม OK เพื่อเรียกคืนการต้ังค่าท่ีต้ังจากโรงงาน กดปุ่มยกเลิก  เพื่อออกจากเมนูโดยไม่เรียกคืนการต้ังค่าท่ีต้ังจากโรงงาน
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แก้ปัญหากระดาษติด
สาเหตุท่ัวไปของปัญหากระดาษตดิ

สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด1

สาเหตุ วิธีแก้ไข

ปรับตัวก้ันความยาวและความกว้างของกระดาษไม่ถูกต้อง ปรับตัวก้ันให้ชิดกับปึกกระดาษ

กระดาษไม่ตรงตามข้อกําหนด ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกําหนดของ HP เท่าน้ัน โปรดดท่ีู กระดาษและวสัดุพิมพ์ ในหน้า 43

กระดาษที่คณุบรรจุน้ันเคยใช้งานกับเครือ่งพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว อย่าใช้กระดาษที่ผ่านการพมิพ์หรือถ่ายเอกสารมาแล้ว

บรรจุกระดาษในถาดป้อนไม่ถูกวธิี นํากระดาษส่วนท่ีเกินออกจากถาดป้อนกระดาษ ตรวจดูว่าปึกกระดาษอยู่ใต้เครือ่งหมายแสดงจํานวน
กระดาษสูงสุดในถาด โปรดดท่ีู การใส่กระดาษลงในถาด ในหน้า 50

กระดาษเบี้ยว ปรับตัวก้ันกระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษเพือ่ให้พอดีกับปึกกระดาษโดยไม่
ทําให้บิดเบี้ยว

กระดาษโค้งงอหรือเกาะติดกัน นํากระดาษออกจากถาดแล้วงอหรอืบิด 180 องศา หรอืคว่ํากระดาษลง ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาด

หมายเหต:ุ อย่าคลี่ปึกกระดาษ การกรดีกระดาษทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซ่ึงอาจทําให้กระดาษ
เกาะติดกันได้

มกีารนํากระดาษออกไปก่อนท่ีจะออกมาทางถาดกระดาษออก รอให้หน้าท่ีพิมพ์แล้วออกมาท่ีถาดกระดาษออกอย่างเรยีบร้อย ก่อนหยิบออกมา

กระดาษหนักเกินไป อย่าใช้กระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกว่าท่ีถาดป้อนกระดาษรองรับ โปรดดู ประเภทกระดาษที่รองรับและความ
จุของถาด ในหน้า 47

อย่าใช้กระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกว่าท่ีการพมิพ์สองหน้าอตัโนมัติรองรับ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สามารถ
ใช้ได้กับการพมิพ์สองด้าน ในหน้า 48

สภาพกระดาษท่ีใช้ไม่ดี เปลี่ยนกระดาษ

ลกูกลิง้ภายในจากถาดไม่ดึงกระดาษ นําส่ือท่ีใช้พิมพ์แผ่นบนสุดออกจากถาด หากส่ือท่ีใช้พมิพ์หนักเกินไป เครื่องอาจไม่สามารถดึงกระดาษ
จากถาดได้ โปรดดู ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด ในหน้า 47

กระดาษที่ใช้มีขอบที่ไม่เรียบหรือเป็นหยัก เปลี่ยนกระดาษ

กระดาษที่มกีารเจาะรูหรือมีลายนูน กระดาษท่ีเป็นรูหรือมลีายนูนจะดงึแยกจากกันได้ยาก ให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น

เก็บรักษากระดาษไม่ถูกต้อง เปลี่ยนกระดาษในถาดใหม่ ควรให้กระดาษอยู่ในหีบห่อเดิมท่ีได้มาและเก็บในท่ีท่ีเหมาะสม

1 หากเคร่ืองพิมพ์ยังคงเกิดปัญหากระดาษติดอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาตของ HP
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ตําแหน่งท่ีกระดาษติด
ใช้ภาพประกอบน้ีเพื่อระบุตําแหน่งที่กระดาษติด นอกจากน้ี คําแนะนําจะปรากฏบนแผงควบคุมเพ่ือแนะนําเก่ียวกับตําแหน่งกระดาษติดและวิธีนํากระดาษออกมา

หมายเหตุ: บริเวณภายในของเครื่องพิมพ์ท่ีอาจต้องเปิดออกเพ่ือนํากระดาษติดออกจะมีท่ีจับสีเขียวหรือติดฉลากสีเขียว

ภาพ 10-1  ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

1 2

3

4

5

6

1 บริเวณถาดกระดาษออก

2 บริเวณอุปกรณ์พมิพ์งานสองด้าน

3 บริเวณถาด 1

4 ถาดกระดาษเสริม 500 แผ่นและวัสดุพิมพ์ท่ีมีนํ้าหนักมาก (ถาด 3)

5 บริเวณดึงกระดาษของถาด 2

6 บริเวณฟิวเซอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขกระดาษตดิ
เม่ือเปิดคุณลักษณะการแก้ไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์หน้าท่ีเสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

ใชเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพ่ือเปิดคุณลักษณะการแก้ปัญหากระดาษติด

1. เปิด EWS

2. คลิกแถบ ระบบ แล้วคลิกหน้า การตั้งค่าระบบ
3. ในรายการดรอปดาวน์ การแก้ปัญหากระดาษติด เลือกตัวเลือก เปิด

การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านขวา
ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเคร่ืองพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ

1. เปิดฝาปิดด้านขวา
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2. ถ้ามองเห็นกระดาษกําลังจะเข้าสู่ด้านล่างของฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงลงเพ่ือนํากระดาษออกมา

ข้อควรระวัง: อย่าจับลูกกล้ิง การเกิดรอยใดๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์

3. ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในของฝาด้านขวา ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
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4. หากมีกระดาษติดอยู่ในทางผ่านการพิมพ์แบบสองหน้า ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาตรงๆ

5. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษของถาด 2 หรือถาด 3

6. อาจมีกระดาษติดอยู่ด้านในของฟิวเซอร์ท่ีมองไม่เห็น เปิดฟิวเซอร์ออกเพ่ือตรวจดูว่ามีกระดาษติดอยู่ด้านในหรือไม่

ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เยน็ลงก่อนจะจัดการ

a. ยกแถบสีเขียวทางด้านขวาของฟิวเซอร์เพื่อเปิดบริเวณกระดาษติดท่ีฟิวเซอร์ ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงออกมาตรงๆ เพื่อนํากระดาษ
ออกมา หากกระดาษฉีกขาด ให้ดึงเศษกระดาษออกให้หมด

ข้อควรระวัง: แม้ว่าตัวฟิวเซอร์จะเย็นลงแล้ว แต่ลูกกล้ิงท่ีอยู่ด้านในอาจยังคงร้อนอยู ่อย่าสัมผสัถูกลูกกล้ิงของฟิวเซอร์จนกว่าลูกกล้ิงจะเย็นลง
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b. หากมองไม่เห็นกระดาษในฟิวเซอร์ อาจมีกระดาษติดอยู่ใต้ฟิวเซอร์ ในการถอดฟิวเซอร์ออก ให้ดึงท่ีจับฟิวเซอร์ ยกข้ึนเล็กน้อย และดึงออกมาตรงๆ

c. หากมีกระดาษติดอยู่ในช่องฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาตรงๆ

106 บท 10   การแก้ปัญหา THWW



d. ติดต้ังฟิวเซอร์กลับเข้าไป

7. ปิดฝาปิดด้านขวา

การแก้ปัญหากระดาษตดิในบริเวณถาดกระดาษออก
1. หากมองเห็นกระดาษจากถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ และดึงออก
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2. หากมองเห็นกระดาษท่ีติดอยู่ในบริเวณทางออกของอุปกรณ์พิมพ์งานสองด้าน ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา

การแก้ปัญหากระดาษตดิในถาด 1

1. หากมองเห็นกระดาษท่ีติดอยู่ในถาด 1 ในนํากระดาษท่ีติดออกโดยการดึงกระดาษออกมาตรงๆ กดปุ่ม OK เพื่อลบข้อความ

2. หากคุณไม่สามารถดึงกระดาษออกได้ หรือมองไม่เห็นกระดาษท่ีติดอยู่ในถาด 1 ให้ปิดถาด 1 และเปิดฝาด้านขวา
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3. ถ้ามองเห็นกระดาษติดอยู่ด้านในของฝาด้านขวา ให้ค่อยๆ ดึงขอบกระดาษเพ่ือนํากระดาษออกมา

4. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษ

5. ปิดฝาปิดด้านขวา
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การแก้ปัญหากระดาษตดิในถาด 2

ข้อควรระวัง: การเปิดถาดเม่ือกระดาษติดอาจทําให้กระดาษฉีกขาด และมีเศษกระดาษอยู่ในถาด ซ่ึงอาจทําให้กระดาษติดอีกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านํากระดาษท่ี
ติดออกก่อนเปิดถาด

1. เปิดถาด 2 และตรวจดูว่ามีการจัดเรียงกระดาษอย่างถูกต้อง นํากระดาษท่ีติดหรือเสียออก

2. ปิดถาด
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การแก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษเสริม 500 แผ่นและวัสดุพิมพ์ที่มนี้ําหนกั
มาก (ถาด 3)

1. เปิดถาด 3 และตรวจดูว่ามีการจัดเรียงกระดาษอย่างถูกต้อง นํากระดาษท่ีเสียหรือติดออก

2. ปิดถาด 3

การแก้ปัญหากระดาษตดิออกในฝาปิดด้านขวาล่าง (ถาด 3)

1. เปิดฝาปิดด้านขวาล่าง
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2. หากมองเห็นกระดาษ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษข้ึนหรือลงเพ่ือดึงออกมา

3. ปิดฝาปิดด้านขวาล่าง
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แก้ปัญหาคุณภาพของภาพ
คุณอาจประสบกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในบางคร้ังเน้ือหาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน

ระบุและแก้ไขข้อบกพร่องในการพิมพ์
ใช้รายการตรวจสอบและแผนภมิูแสดงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในส่วนน้ี เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
โดยปกติแล้ว ปัญหาของคุณภาพการพิมพ์สามารถแก้ไขได้โดยใช้รายการตรวจสอบต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่านําเอาล็อคสําหรับการขนส่งออกจากลูกกล้ิงในฝาด้านหลังแล้ว

2. ตรวจสอบว่ากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพ์ท่ีคุณใช้ตรงตามข้อกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ท่ีดีกว่า

3. หากคุณใช้ส่ือสําหรับพิมพ์แบบพิเศษ เช่น ฉลาก แผ่นใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์ตามประเภทแล้ว

4. พิมพ์หน้าแสดงการกําหนดค่าและหน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง โปรดดู หน้าข้อมูล ในหน้า 68

● ตรวจสอบหน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองเพ่ือดูว่าอุปกรณ์ส้ินเปลืองใดอยู่ในระดับตํ่าหรือหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว สําหรับตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้ว
จะไม่มีการแสดงข้อมูลใดๆ

● หากเคร่ืองพิมพ์หน้าข้อมูลเหล่าน้ีอย่างไม่ถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีฮาร์ดแวร์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดูท่ี การบริการและการสนับสนุน
ในหน้า 129 หรือแผ่นพับท่ีให้มาในกล่อง

5. พิมพ์หน้าตัวอย่างจาก HP ToolboxFX หากเคร่ืองพิมพ์หน้าข้อมูลน้ีออกมา แสดงว่าเกิดปัญหาที่ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

6. ลองพิมพ์จากโปรแกรมอื่นหากเคร่ืองพิมพ์หน้าข้อมูลออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีโปรแกรมท่ีคุณใช้พิมพ์

7. เร่ิมต้นการทํางานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ใหม่ แล้วลองพิมพ์อีกคร้ัง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงต่อไปน้ี:

● หากปัญหาน้ีปรากฏในทุกหน้าท่ีพิมพ์ โปรดดูท่ี ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยทั่วไป ในหน้า 114

● หากปัญหาน้ีปรากฏในหน้าท่ีพิมพ์สีเท่าน้ัน โปรดดูท่ี การแก้ปัญหาท่ีเกิดกับเอกสารสี ในหน้า 117

THWW แก้ปัญหาคุณภาพของภาพ 113



ปัญหาคุณภาพการพิมพ์โดยท่ัวไป
ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างจากกระดาษขนาด Letter ท่ีใส่ขอบด้านส้ันเข้าเคร่ืองพิมพ์ก่อน ตัวอย่างเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดกับเอกสารท่ีคุณพิมพ์ทุกหน้า ไม่
ว่าจะพิมพ์สีหรือพิมพ์สีดําเท่าน้ัน หัวข้อต่อไปน้ีจะแสดงสาเหตุท่ัวไปและวธิีแก้ไขปัญหาของตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

งานพิมพ์สีซีดหรือจาง ส่ือท่ีใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดรายละเอยีดของ HP ใช้ส่ือที่ตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดของ HP 

ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลบัหรือหลายตลับอาจมข้ีอบกพร่อง พิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลอืงเพื่อตรวจสอบอายุการใช้
งานท่ีเหลืออยู่ โปรดดูท่ี หน้าข้อมลู ในหน้า 68

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าเพือ่แทนที่ข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้น
เปลือง> ต่าํมาก และเพือ่ดําเนินการพมิพ์ต่อไป

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

การต้ังค่าความเข้มในการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลง ตั้งค่าความเข้มในการพมิพ์เป็น 0

อาจจําเป็นต้องปรับเทียบเครือ่งพิมพ์ ทําการปรับเทียบ โปรดดท่ีู การปรับเทียบเครือ่งพิมพ์
ในหน้า 120

มผีงหมึกเลอะเป็นจุด วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ใช้วสัดพุิมพ์ท่ีตรงตามข้อกําหนดของ HP

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
เครือ่งพิมพ์ ในหน้า 90

ตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหน่ึงตลับอาจรั่ว ลองตรวจสอบผงหมึกสีท่ีเลอะเป็นจุด และตรวจดูการรั่วของตลบั
หมกึพิมพ์

อาจเติมหมึกพมิพ์มากเกินไป ตรวจสอบรหัสข้อผดิพลาด 10.98.XX ในบันทึกการทํางาน
โปรดดูท่ี ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ในหน้า 70 ส่วน XX ของ
รหัสจะหมายถึงตลับหมกึพิมพ์ (00 หมายถึงสีดํา, 01 หมายถึง
สีนํ้าเงิน, 02 หมายถึงสีแดงม่วง, 03 หมายถึงสีเหลือง) หากมี
บันทึกข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ท่ีได้รับผลกระทบ

หมึกขาดเป็นช่วง อาจมีข้อบกพร่องเกิดข้ึนท่ีส่ือสําหรับพมิพ์แผ่นน้ันแผ่นเดียว ให้ลองพมิพ์งานใหม่อกีครั้ง

ความช้ืนของกระดาษไม่สม่ําเสมอ หรือพืน้ผิวของกระดาษชื้นเป็น
จุดๆ

ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์สี

ปึกกระดาษท่ีใช้คุณภาพไม่ดีกระบวนการผลิตอาจทําให้กระดาษบาง
บริเวณไม่รับผงหมกึ

ให้ลองใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์สี

มรีิ้วหรือแถบในแนวตั้งปรากฏบนหน้ากระดาษ

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

a
a
a
a
a

c
c
c
c
c

b
b
b
b
b

ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลบัหรือหลายตลับอาจมข้ีอบกพร่อง พิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลอืงเพื่อตรวจสอบอายุการใช้
งานท่ีเหลืออยู่ โปรดดูท่ี หน้าข้อมลู ในหน้า 68

ใช้ HP ToolboxFX เพื่อแก้ไขปัญหา

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าเพือ่แทนที่ข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้น
เปลือง> ต่าํมาก และเพือ่ดําเนินการพมิพ์ต่อไป

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83
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ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

โทนสีเทาที่พืน้หลังเข้มมากเกินไป สภาพอากาศที่แห้งมาก (ความช้ืนตํ่า) อาจทําให้โทนสีเทาที่พืน้หลงั
เข้มข้ึนได้

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครือ่งพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลบัหรือหลายตลับอาจมข้ีอบกพร่อง เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมึกเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าเพือ่แทนท่ีข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้น
เปลือง> ต่าํมาก และเพือ่ดําเนินการพมิพ์ต่อไป

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมึกเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

กระดาษเรียบจะแสดงพืน้หลังได้มากกว่ากระดาษธรรมดา ใช้กระดาษที่หยาบกว่า

มรีอยเป้ือนหมึกบนกระดาษ วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ใช้วสัดพุิมพ์ท่ีตรงตามข้อกําหนดของ HP

หากมผีงหมึกเปื้อนบนขอบของกระดาษ แสดงว่าตัวก้ันกระดาษ
สกปรก หรือมฝีุน่สะสมในเส้นทางผ่านกระดาษ

ทําความสะอาดตัวก้ันกระดาษ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
เครือ่งพิมพ์ ในหน้า 90

หมึกจะเลอะออกได้ง่ายเมื่อสัมผสัถูก ไม่ได้ต้ังเครื่องพมิพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนส่ือในชนิดที่คุณต้องการพิมพ์ ในไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า
ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใช้พิมพ์ความเร็วใน
การพิมพ์อาจลดลงหากคุณใช้กระดาษหนัก

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ใช้วสัดพุิมพ์ท่ีตรงตามข้อกําหนดของ HP

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
เครือ่งพิมพ์ ในหน้า 90

รอยเป้ือนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษด้านท่ีพิมพ์ ไม่ได้ต้ังเครื่องพมิพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนส่ือในชนิดที่คุณต้องการพิมพ์ ในไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า

ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใช้พิมพ์ความเร็วใน
การพิมพ์อาจลดลงหากคุณใช้กระดาษหนัก

ช้ินส่วนภายในเคร่ืองอาจเลอะหมึก ปัญหาน้ีมักจะหายไปเองหลังจากท่ีพมิพ์งานไปประมาณ 2-3 แผ่น

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
เครือ่งพิมพ์ ในหน้า 90

ฟิวเซอร์อาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดูว่าฟิวเซอร์มีปัญหาหรือไม่ ให้เปิด
HP ToolboxFX แล้วพิมพ์หน้าวนิิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ โปรด
ดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

ติดต่อฝ่ายบรกิารลูกค้าของ HP ดู การบริการและการสนับสนุน
ในหน้า 129 หรือแผ่นพบัที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์

ตลับหมึกอาจมีปัญหา ในการตรวจดูว่าตลบัหมึกพมิพ์มีปัญหาหรือไม่ ให้เปิด
HP ToolboxFX แล้วพิมพ์หน้าวนิิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ โปรด
ดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69
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รอยเป้ือนท่ีปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษด้านท่ีไม่พมิพ์ ช้ินส่วนภายในเครื่องอาจเลอะหมกึ ปัญหาน้ีมักจะหายไปเองหลังจากท่ีพมิพ์งานไปประมาณ 2-3 แผ่น

เส้นทางผ่านกระดาษอาจสกปรก จําเป็นต้องทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
เครือ่งพิมพ์ ในหน้า 90

ฟิวเซอร์อาจเสียหายหรือสกปรก ในการตรวจดูว่าฟิวเซอร์มีปัญหาหรือไม่ ให้เปิด
HP ToolboxFX แล้วพิมพ์หน้าวนิิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ โปรด
ดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

ติดต่อฝ่ายบรกิารลูกค้าของ HP ดู การบริการและการสนับสนุน
ในหน้า 129 หรือแผ่นพบัที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์

งานท่ีพิมพ์ได้มีตัวอกัษรผิดรูป วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําให้งานมีลักษณะเป็นคลื่น แสดงว่าคณุอาจ
ต้องปรบัเทียบเครื่องพิมพ์หรือนําเครื่องสแกนแบบเลเซอร์ส่งซ่อม

ให้ตรวจสอบว่าปัญหาน้ีปรากฏในหน้าแสดงการกําหนดค่าหรือไม่
หากมี ให้ติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ HP โปรดดูท่ี การบริการและ
การสนับสนุน ในหน้า 129 หรือใบปลิวสนับสนุนท่ีให้ไว้ในกล่อง

งานท่ีพิมพ์ได้ม้วนงอหรือเป็นคลื่น ไม่ได้ต้ังเครื่องพมิพ์ไว้เพื่อพิมพ์ลงบนส่ือในชนิดที่คุณต้องการพิมพ์ ในไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์ ให้เลือกแถบ กระดาษ และตั้งค่า
ประเภท ให้ตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใช้พิมพ์ความเร็วใน
การพิมพ์อาจลดลงหากคุณใช้กระดาษหนัก

รายการเมนู บรกิาร กระดาษม้วนน้อยลง ต้ังค่า
เป็น ปิด

ใช้เมนูแผงควบคมุเพือ่เปลีย่นการต้ังค่า โปรดดท่ีู เมนูแผงควบคุม
ในหน้า 9

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

อณุหภูมิและความชื้นสูงอาจทําให้กระดาษม้วนงอ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครือ่งพิมพ์ ปรับโหมดการโค้งงอจาก
แผงควบคุม HP ToolboxFX หรือ EWS

ข้อความหรือภาพกราฟิกในหน้าเอกสารท่ีพิมพ์ออกมาเอยีง ใส่ส่ือที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษหรือส่ือสําหรับพมิพ์อย่างถูกต้อง
และปรับตัวก้ันกระดาษไม่แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดูท่ี การใส่
กระดาษลงในถาด ในหน้า 50

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

หน้าเอกสารท่ีพมิพ์ออกมาย่นหรือพับ ใส่ส่ือที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่กระดาษอย่างถูกวิธี และตัวก้ันกระดาษไม่
แน่นหรือหลวมเกินไป โปรดดูท่ี การใส่กระดาษลงในถาด
ในหน้า 50

กลับปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ หรือให้ลองพลิกกระดาษใน
ถาด 180 องศา

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี
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มผีงหมึกกระจายรอบตัวอักษรท่ีพมิพ์ ใส่ส่ือที่ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง พลกิปึกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจมี
ความต้านทานสูง

ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

ภาพท่ีปรากฎด้านบนสุดของกระดาษ (เป็นสีดําเข้ม) ยังปรากฏซํ้า
ในส่วนท่ีเหลือของหน้ากระดาษ (เป็นโทนสีเทา)

การต้ังค่าซอฟต์แวร์อาจส่งผลกระทบต่อการพมิพ์ภาพ จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้เปลี่ยนโทน (ความเข้ม) ของ
พื้นท่ีท่ีเกิดภาพซํ้า

จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ ให้กลับหน้าเอกสาร 180 องศา
เพื่อพิมพ์ภาพท่ีอ่อนกว่าก่อน

ลําดบัของภาพท่ีพิมพ์อาจส่งผลต่อการพิมพ์ เปลีย่นลําดับภาพที่จะพิมพ์ตัวอย่างเช่น ให้ภาพท่ีอ่อนกว่าอยู่ท่ีด้าน
บนของหน้ากระดาษ และภาพที่เข้มกว่าอยู่ถัดลงมาด้านล่าง

การกระชากของไฟอาจมีผลต่อเครือ่งพิมพ์ หากเกิดปัญหาข้ึนกับงานพมิพ์อกี ให้ปิดเครือ่งพิมพ์ประมาณ 10
นาที แล้วเปิดเครือ่งพิมพ์เพือ่เริ่มพิมพ์งานใหม่ครั้ง

 ใช้กระดาษที่ไม่มันเพื่อช่วยลดความรุนแรงของปัญหา

การแก้ปัญหาท่ีเกิดกับเอกสารสี
ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนเม่ือคุณพิมพ์งานสี

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

เครื่องพิมพ์เอกสารสีออกมาเป็นสีดาํเท่าน้ัน คุณไม่ได้เลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพมิพ์หรอืการ
ต้ังค่าการอนุญาตให้ใช้สีปิดอยู่

เลือกโหมดสีแทนโหมดสเกลสีเทาหรือเปิดการต้ังค่าการอนุญาตให้
ใช้สี

ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท่ีเลือกในโปรแกรมไม่ถูกต้อง เลือกไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ให้ถูกต้อง

อาจมีการต้ังค่าคอนฟิกเคร่ืองพมิพ์ไม่ถูกต้อง พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดท่ีู หน้าข้อมูล ในหน้า 68) หาก
ไม่มสีีปรากฏในหน้าแสดงค่าคอนฟิก ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ
HP โปรดดูท่ี การบริการและการสนับสนุน ในหน้า 129 หรือ

ใบปลิวสนับสนุนท่ีให้ไว้ในกล่อง

ตลับหมึกพิมพ์สีหมดอายุการใช้งานและการตั้งค่าเมนู
<อ ุปกรณ์สิน้เปลือง> ต่าํมาก ต้ังไว้ท่ี พิมพ์สี
ดํา.

เปลีย่นอปุกรณ์ส้ินเปลืองสี
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เครื่องไม่พิมพ์สีใดสีหน่ึง หรือพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง เทปกาวอาจยังอยู่บนตลับหมกึพมิพ์ ตรวจดวูา่ได้ดงึเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ์จนหมดแล้ว

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

เครื่องพิมพ์อาจนํามาใช้งานท่ามกลางสภาพที่มีความช้ืนสูงมาก ตรวจดใูห้แน่ใจว่าความช้ืนในบริเวณท่ีใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกิน
ข้อกําหนดเก่ียวกับความช้ืน

ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลบัหรือหลายตลับอาจมข้ีอบกพร่อง เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าเพือ่แทนที่ข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้น
เปลือง> ต่าํมาก และเพือ่ดําเนินการพมิพ์ต่อไป

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

ตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหน่ึงตลับมีการใช้งานไม่ถูกต้องโดย
เครื่องพิมพ์

ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกและติดตั้งใหม่

สีท่ีพมิพ์ได้ไม่สม่ําเสมอหลงัจากเปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ใหม่ ตลับหมึกพิมพ์สีอื่นอาจเสียหาย ให้นําตลับหมกึพิมพ์ของสีท่ีพมิพ์ไม่สม่ําเสมอออกมา แล้วใส่กลบั
เข้าไปใหม่

เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าเพือ่แทนที่ข้อความ <อ ุปกรณ์สิ้น
เปลือง> ต่าํมาก และเพือ่ดําเนินการพมิพ์ต่อไป

เปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ท่ีหมกึเหลือน้อย โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพ์ ในหน้า 83

สีบนหน้าเอกสารที่พิมพ์ได้ไม่ตรงกับสีท่ีปรากฏบนหน้าจอ สีท่ีเห็นบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ต่างจากที่พมิพ์ออกมาจาก
เครื่องพิมพ์

โปรดดูท่ี การเทียบสี ในหน้า 62

หากเครื่องไม่พมิพ์สีท่ีอ่อนมากหรือสีท่ีเข้มมากซ่ึงปรากฏบนหน้าจอ
โปรแกรมซอฟต์แวร์อของคุณอาจตีความสีท่ีอ่อนมาก ว่าเป็นสีขาว
และสีท่ีเข้มมาก ว่าเป็นสีดํา

หากเป็นเพราะสาเหตุน้ี ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีท่ีเข้มมากๆ หรืออ่อน
มากๆ

วัสดพุิมพ์ไม่ตรงตามข้อกําหนดของ HP ให้ใช้กระดาษอืน่ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สี

ลวดลายบนเอกสารสีท่ีพมิพ์ได้ไมส่ม่ําเสมอ ส่ือท่ีใช้พิมพ์อาจหยาบเกินไป ให้ใช้กระดาษหรือส่ือสําหรับพมิพ์ท่ีเรียบ เช่น กระดาษคุณภาพสูง
สําหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยมากกระดาษที่เรียบกว่าย่อม
ให้งานพมิพ์ท่ีดีกว่า
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การใช้ HP ToolboxFX เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์
หมายเหตุ: ก่อนดําเนินการต่อ ให้พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองเพ่ือจํานวนหน้าท่ีเหลือโดยประมาณสําหรับตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ โปรดดูท่ี หน้าข้อมูล
ในหน้า 68

จากซอฟต์แวร์ HP ToolboxFX คุณสามารถพิมพ์หน้าท่ีช่วยระบุว่าตลับหมึกพิมพ์ท่ีกําหนดไว้ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ หรือปัญหาน้ันเป็นปัญหาท่ีตัวเคร่ืองพิมพ์เองหรือ
ไม่ หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์แถบระดับสี 5 แถบ ซ่ึงแบ่งออกเป็นส่วนท่ีเหล่ือมทับกัน 4 ส่วน ด้วยการพินิจพิเคราะห์แต่ละส่วน คุณจะแยกแยะข้อผิด
พลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหน่ึงได้

ส่วน ตลับหมึกพิมพ์

1 สีเหลอืง

2 สีนํ้าเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

หน้าน้ีจะช่วยระบุปัญหาท่ัวไปส่ีอย่างคือ

● สใีดสหีน่ึงเกิดริ้ว: ส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาของตลับหมึกพิมพ์ นําเอาตลับหมึกพิมพ์ออก และตรวจดูฝุ่นละอองสะสม หากไม่มีฝุ่นละอองสะสม และ
ปัญหายังคงอยู่หลังจากท่ีติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่แล้ว ให้เปล่ียนตลับหมึกพิมพ์

● สทุีกสเีกิดริ้ว (ในตําแหน่งเดียวกัน): ให้ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ และเข้ารับบริการหากปัญหายังคงอยู่

● เกิดปัญหาซ้ําในสตีา่งๆ หลายสี:
มีจุดซํ้าๆ ในสีต่างๆ หลายสี: หากมีจุดซํ้าประมาณ 57 หรือ 58 มม. ให้ใช้หน้าทําความสะอาดเพ่ือทําความสะอาดฟิวเซอร์ และใช้กระดาษขาวหลาย
หน้าทําความสะอาดลูกกล้ิง หากไม่เกิดจุด 57 หรือ 58 มม. ให้เปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ของสีท่ีเป็นจุด

มีแถบซ้ําๆ ในสีต่างๆ หลายสี: ควรติดต่อฝ่ายบริการของ HP

● เกิดจุดสหีน่ึงหรอืแถบหน่ึงในสใีดสีหน่ึง: พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมสามหรือส่ีหน้า หากแถบหรือจุดเป็นเฉพาะสีใดสีหน่ึงในหน้า
ส่วนใหญ่ ให้เปล่ียนตลับหมึกพิมพ์สีน้ัน หากแถบหรือจุดเปล่ียนไปเป็นสีอื่น ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

สําหรับการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม โปรกทําตามวิธต่ีอไปน้ี

● โปรดดูท่ี แก้ปัญหาคุณภาพของภาพ ในหน้า 113 ในคู่มือน้ี

● ไปที่ www.hp.com/support/cljcp5220series

● ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP โปรดดู การบริการและการสนับสนุน ในหน้า 129
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การพิมพ์หน้าการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
1. เปิด HP ToolboxFX โปรดดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

2. คลิกโฟลเดอร์ ความช่วยเหลือ แล้วคลิกหน้า การแก้ไขปัญหา
3. คลิกปุ่ม พิมพ์ แล้วทําตามคําแนะนําบนหน้าท่ีพิมพ์

การเพ่ิมและการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
ตรวจสอบทุกคร้ังให้แน่ใจว่าการต้ังค่า ประเภท ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ตรงกับประเภทของกระดาษท่ีคุณใช้อยู่

ใช้การตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ์ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์

ใช้ส่วน การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใน HP ToolboxFX เพ่ือปรับการต้ังค่าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

และใช้ HP ToolboxFX เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูที่ การใช้ HP ToolboxFX เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ในหน้า 119

การปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์
หากคุณประสบปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ให้ปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์

การปรับเทียบเครื่องพิมพ์โดยใช้ HP ToolboxFX

1. เปิด HP ToolboxFX โปรดดูท่ี เปิด HP ToolboxFX ในหน้า 69

2. คลิกโฟลเดอร์ การตัง้ค่าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกหน้า คุณภาพการพิมพ์
3. ในส่วน การปรับเทียบสี ให้เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย ปรับเทียบเด๋ียวน้ี
4. คลิก ใช้ เพื่อปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์ทันที

ปรับเทียบเครือ่งพิมพ์จากแผงควบคุม
1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK

2. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู การตั้งค่าระบบ จากน้ันกดปุ่ม OK

3. ใช้ปุม่ลูกศรในการเลือกเมนู คุณภาพการพิมพ์ จากน้ันกดปุ่ม OK

4. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกเมนู การปรับเทียบมาตรฐานของสี จากน้ันกดปุ่ม OK

5. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกตัวเลือก ปรับเทียบเดี๋ยวน้ี แล้วกดปุ่ม OK เพื่อปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์

120 บท 10   การแก้ปัญหา THWW



การแก้ปัญหาประสิทธิภาพการทํางาน
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

หน้าเอกสารท่ีพมิพ์ว่างเปล่า คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับหมกึพิมพ์ ตรวจดวู่าได้ดงึเทปกาวออกจากตลับหมกึพมิพ์จนหมดแล้ว

เอกสารน้ันอาจมหีน้าว่าง ตรวจสอบเอกสารที่กําลงัพมิพ์เพื่อดูว่าเน้ือหามีอยู่ครบทุกหน้าหรอื
ไม่

เครื่องพิมพ์อาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพมิพ์ ให้พิมพ์หน้าการกําหนดค่า

เครื่องพิมพ์กระดาษช้ามาก ส่ือสําหรับพิมพ์ประเภทท่ีมนํ้ีาหนักมากอาจเป็นสาเหตุให้พมิพ์งาน
ได้ช้า

ลองพมิพ์บนกระดาษอืน่

เอกสารท่ีมรีายละเอียดซับซ้อนอาจพิมพ์ได้ช้า การให้ความร้อนท่ีเหมาะสมอาจต้องใช้ความเร็วในการพมิพ์ต่ําลง
เพื่อให้งานพิมพ์มีคณุภาพสูงสุด

ต้ังค่าประเภทกระดาษไม่ถูกต้อง เลือกประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษ

ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร เครื่องพิมพ์อาจดงึส่ือสําหรับพิมพ์ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษในเครือ่งพิมพ์อย่างถูกต้อง
แล้ว

หากยังเกิดปัญหานี้อยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษและ
แผ่นแยกกระดาษใหม่ โปรดดูท่ี การบริการและการสนับสนุน
ในหน้า 129

วัสดพุิมพ์ติดอยู่ในเครือ่งพิมพ์ นํากระดาษท่ีติดออก โปรดดูท่ี แก้ปัญหากระดาษติด ในหน้า 102

หากกระดาษยังติดอยู่ ลองใช้กระดาษปึกใหม่

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรอืต่อไว้ไม่ถูกต้อง ● ถอดสายเคเบิล USB ท่ีต่ออยู่ท้ังสองด้านออก ก่อนต่ออีก
ครั้ง

● ลองพมิพ์งานท่ีเคยพิมพ์แล้วในอดีต

● ลองใช้สายเคเบิล USB เส้นอืน่

อปุกรณ์อืน่กําลังทํางานผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์ของคณุ เครือ่งพิมพ์ไม่สามารถใช้พอร์ต USB ร่วมกันได้ หากคณุมีฮาร์ด
ไดรฟ์แบบติดต้ังภายนอกหรือสวติช์บ็อกซ์ของเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อ
กับพอร์ตเดียวกันกับเคร่ือง อปุกรณ์อืน่ๆ เหล่าน้ีอาจรบกวนการ
ทํางานของเครื่องได้ หากต้องการเช่ือมต่อและใช้เครือ่งพิมพ์ คุณจะ
ต้องยกเลิกการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือต้องใช้พอร์ต USB
จํานวน 2 พอร์ตบนเครื่องคอมพวิเตอร์
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ปัญหาท่ีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ปัญหา วิธีแก้ไข

ไม่มีไดรเวอร์ของเครื่องพมิพ์ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ Printer ● ติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อกีครั้ง

หมายเหต:ุ ปิดโปรแกรมประยุกต์ท่ีกําลังทํางานอยู่ ในการปิดโปรแกรมประยุกต์ท่ีมี
ไอคอนอยู่ใน system tray ให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เข้าในพอร์ต USB พอร์ตอืน่ในเครื่องคอมพวิเตอร์

มขี้อความแสดงความผดิพลาดแสดงข้ึนระหว่างการติดต้ังซอฟต์แวร์ ● ติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อกีครั้ง

หมายเหต:ุ ปิดโปรแกรมประยุกต์ท่ีกําลังทํางานอยู่ ในการปิดโปรแกรมประยุกต์ท่ีมี
ไอคอนอยู่ในทาสก์บาร์ ให้คลิกปุ่มขวาของเมาล์บนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ตรวจสอบพื้นท่ีว่างในไดรฟ์ท่ีคณุกําลงัติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากจําเป็น ให้เพิ่มพืน้ท่ีว่าง
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ แล้วติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อกีครั้ง

● หากจําเป็น ให้เรียกใช้ Disk Defragmenter แล้วติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์อกีครั้ง

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อม แต่ไม่มงีานพิมพ์ออกมา ● พิมพ์หน้าแสดงการกําหนดค่า แล้วตรวจคุณสมบัติการทํางานของเครื่องพิมพ์

● ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลท้ังหมดถูกต้องตามข้อกําหนด ซ่ึงประกอบด้วยสาย USB และสาย
ไฟ ลองสายเคเบิลใหม่
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การแก้ไขปัญหา Windows โดยท่ัวไป 
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วิธีแก้ไข

ปิดโปรแกรมอื่นๆ ท้ังหมด รีสตาร์ท Windows แล้วลองอกีครั้ง

เลือกไดรเวอร์เครือ่งพมิพ์อื่น หากเลือกไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ PCL 6 ไว้ ให้สลับไปท่ีไดรเวอร์
เครื่องพมิพ์ PCL 5 หรือการจําลอง HP postscript level 3 ซ่ึงสามารถทําได้จากโปรแกรม
ซอฟต์แวร์

ลบไฟล์ช่ัวคราวออกจากไดเรคทอรีย่อย Temp ระบุช่ือไดเรคทอรีโดยเปิดไฟล์
AUTOEXEC.BAT และค้นหาข้อความว่า “Set Temp =” ช่ือหลังจากข้อความน้ีจะเป็นไดเรค
ทอรีช่ัวคราว ค่าเริม่ต้นคือ C:\TEMP แต่สามารถกําหนดใหม่ได้

ศึกษาจากเอกสารกํากับของ Microsoft Windows ท่ีมาพร้อมกับเครือ่งคอมพวิเตอร์ หาก
ต้องการรายละเอยีดเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อความแสดงข้อผดิพลาดของ Windows
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ปัญหาบนเคร่ือง Macintosh

แก้ไขปัญหากับ Mac OS X

หมายเหตุ: หากคุณกําลังติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB อย่า เชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับเคร่ืองพิมพ์และคอมพิวเตอร์ก่อนติดต้ังซอฟต์แวร์ การ
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB จะทําให้ Mac OS X ติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยอัตโนมัติ แต่การติดต้ังจะไม่ถูกต้อง คุณต้องยกเลิกการติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ ถอดสายเคเบิล USB ติด
ต้ังซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดีรอมของเคร่ืองพิมพ์ และเชือ่มต่อสายเคเบิล USB เม่ือซอฟต์แวร์แจ้งให้คุณดําเนินการ

ไม่มีรายชื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Print Center (ศูนย์การพิมพ์) หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิตกีารตั้งค่าเครื่องพิมพ์)

สาเหตุ วธีิแก้ไข

อาจไม่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรอืติดต้ังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าไฟล์ PPD ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: LIBRARY/

PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดย

<lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาท่ีคุณใช้ หากจําเป็น ให้ติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคําแนะนํา
ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD ลบไฟล์ PPD ออกจากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/

CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัว

อกัษรของภาษาท่ีคุณใช้ ติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดคูําแนะนําในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ชื่อเครือ่งพิมพ์, IP แอดเดรส หรือ Bonjour จะไม่ปรากฏในรายชือ่เครื่องพิมพ์ที่ Print & Fax Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วธีิแก้ไข

เครื่องพมิพ์อาจไม่พร้อมทํางาน ตรวจดูให้แน่ใจว่าเช่ือมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพมิพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากท่านไม่ได้เช่ือมต่อ
ผ่าน USB หรือฮับอเีธอร์เน็ต ให้ลองเช่ือมต่อเข้ากับคอมพวิเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น

อาจเลือกประเภทการเช่ือมต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าได้เลือก USB, IP Printing หรือ Bonjour โดยข้ึนอยู่กับชนิดของการเช่ือมต่อท่ีใช้อยู่

มีการใช้ช่ือเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต์ Bonjour ท่ีไม่ถูกต้อง พมิพ์หน้าสรุปเครือข่าย (โปรดดท่ีู หน้าข้อมลู ในหน้า 68) ตรวจสอบว่าช่ือเครื่องพิมพ์,ท่ีอยู่ IP หรือช่ือโฮสต์
Bonjour บนหน้าสรุปเครือข่ายตรงกับช่ือเครือ่งพิมพ์, ท่ีอยู่ IP หรือช่ือโฮสต์ Bonjour ใน Print
Center หรือ Printer Setup Utility หรือรายการ Print & Fax

สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชํารุดหรือมคีุณภาพตํ่า เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ท่ีมีคณุภาพสูง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ตัง้ค่าเครื่องพิมพ์ที่คณุเลือกโดยอัตโนมัติใน Print Center หรอื Printer Setup Utility

สาเหตุ วธีิแก้ไข

เครื่องพมิพ์อาจไม่พร้อมทํางาน ตรวจดูให้แน่ใจว่าเช่ือมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องพมิพ์แล้ว และไฟพร้อมสว่าง หากคุณเช่ือมต่อผ่านฮับ
USB ให้ลองเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือใช้พอร์ตอื่นๆ

อาจไม่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์ หรอืติดต้ังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าไฟล์ PPD ของเครื่องพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: LIBRARY/

PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดย

<lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาท่ีคุณใช้ หากจําเป็น ให้ติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดูคําแนะนํา
ในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
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ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้ตัง้ค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัตใิน Print Center หรอื Printer Setup Utility

สาเหตุ วธีิแก้ไข

มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD ลบไฟล์ PPD ออกจากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในฮาร์ดไดรฟ์: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/

CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ โดย <lang> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัว

อกัษรของภาษาท่ีคุณใช้ ติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ โปรดดคูําแนะนําในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชํารุดหรือมคีุณภาพตํ่า เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซเป็นสายใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ท่ีคุณต้องการ

สาเหตุ วธีิแก้ไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ์ เริม่คิวการพมิพ์อีกครั้ง เปิด Print Monitor และเลือก Start Jobs

มีการใช้ช่ือเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือช่ือ Bonjour ท่ีไม่ถูกต้อง พมิพ์หน้าสรุปเครือข่าย (โปรดดท่ีู หน้าข้อมูล ในหน้า 68) ตรวจสอบว่าช่ือเครื่องพิมพ์,ท่ีอยู่ IP หรือช่ือ
เครื่องพิมพ์ Bonjour บนหน้าสรุปเครือข่ายตรงกับช่ือเครือ่งพิมพ์, ท่ีอยู่ IP หรือช่ือเครื่องพมิพ์ Bonjour
ใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

ไฟล์ EPS พิมพ์ด้วยแบบอักษรท่ีไม่ถูกต้อง

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ปัญหานี้เกิดข้ึนในบางโปรแกรม ● ลองดาวน์โหลดตัวอกัษรท่ีอยู่ในไฟล์ EPS ให้กับเครื่องพมิพ์ก่อนท่ีจะพิมพ์

● ส่งไฟล์ในรปูแบบ ASCII แทนท่ีจะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วยเลขฐานสอง (Binary
Encoding)

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB อื่นได้

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ข้อผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนเมื่อไม่มีการติดต้ังซอฟต์แวร์สําหรับเครื่องพมิพ์ USB เมื่อเพิม่การ์ด USB ของผู้ผลิตรายอื่น คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card
Support เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์น้ีมีอยู่ในเว็บไซต์ Apple
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เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย USB เครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากที่เลือกไดรเวอร์

สาเหตุ วธีิแก้ไข

ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์

● ตรวจสอบว่าไม่ได้เสียบเครือ่งพิมพ์เข้ากับคีย์บอร์ด USB ของ Macintosh

● ตรวจสอบว่าระบบปฏบิัติการ Macintosh ของคุณเป็น Mac OS X v10.3 หรือใหม่กว่า

การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์

● ตรวจสอบว่าเครือ่งพิมพ์เปิดอยู่

● ตรวจสอบว่าเช่ือมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง

● ตรวจสอบดูว่าได้เสียบเครื่องพมิพ์เข้ากับเครือ่งคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยตรง ไม่ใช่พอร์ตของ
คีย์บอร์ด USB

● ตรวจสอบว่าคุณกําลงัใช้สายเคเบิล USB ท่ีมคีวามเร็วสูงตามความเหมาะสมใช้งาน

● ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่มีอปุกรณ์ USB จํานวนมากเกินไปท่ีใช้กระแสไฟจากแหล่งเช่ือมต่อท่ีพ่วงกัน
ปลดการเช่ือมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดจากแหล่งเช่ือมต่อท่ีพ่วงกันและเช่ือมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB
โดยตรงที่คอมพิวเตอร์โฮสต์

● ตรวจดูท่ีแผงควบคุมว่าการต้ังค่า ความเร็ว USB ได้ตั้งไว้ท่ีตัวเลือก เต็ม

● ตรวจดูว่ามฮีบั USB ท่ีไม่มไีฟเข้ามากกว่าหน่ึงฮบั เช่ือมต่อในแถวเดียวกันหรือไม่ ปลดการเช่ือมต่อ

อปุกรณ์ท้ังหมดจากแหล่งเช่ือมต่อท่ีพ่วงกันและเช่ือมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB โดยตรงที่
คอมพวิเตอร์โฮสต์

หมายเหตุ: คย์ีบอร์ด iMac เป็นฮับ USB ท่ีไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
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A วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม

● ส่ังซ้ือชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● หมายเลขชิ้นส่วน
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สัง่ซ้ือช้ินส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ส่ังซื้ออุปกรณ์ส้ินเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

ส่ังซื้อช้ินส่วนหรืออปุกรณ์เสริมของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

ส่ังซื้อผ่านผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บริการท่ีได้รบัสิทธิ์จาก HP

ส่ังซื้อโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP HP ToolboxFX ในหน้า 69

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว ในหน้า 78

หมายเลขช้ินส่วน
ตาราง A-1  วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม
ชิน้ส่วน หมายเลขชิ้นส่วน ชนดิ/ขนาด

ตลับหมึกพมิพ์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
จํานวนหน้าท่ีพิมพ์ได้ของตลับ
หมึกพมิพ์ โปรดดท่ีู
www.hp.com/go/
pageyield จํานวนหน้าท่ีพมิพ์
ได้จริงข้ึนอยู่กับการใช้งานเฉพาะ

CE740A ตลับหมกึพมิพ์สีดําท่ีใช้ผงหมึก HP ColorSphere

CE741A ตลับหมกึพมิพ์สีนํ้าเงินท่ีใช้ผงหมึก HP ColorSphere

CE742A ตลับหมกึพมิพ์สีเหลืองท่ีใช้ผงหมึก HP ColorSphere

CE743A ตลับหมกึพมิพ์สีแดงท่ีใช้ผงหมึก HP ColorSphere

ถาดเสริมท่ีรองรับได้ 500 หน้า
(ถาด 3)

CE860A ถาดเสรมิใส่กระดาษ 500 แผ่น

สายเคเบิล C6518A สายเคเบิลเครือ่งพิมพ์ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])

หน่วยความจํา CB421A

CB422A

CB423A

64MB DDR2 144-pin SDRAM DIMM

128MB DDR2 144-pin SDRAM DIMM

256MB DDR2 144-pin SDRAM DIMM

ข้อมูลอ้างอิง 5851-1468 คู่มือการใช้วสัดพุิมพ์สําหรบัตระกูลเครือ่งพมิพ์ HP LaserJet (โปรดดู www.hp.com/
support/ljpaperguide)
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B การบริการและการสนับสนุน

● ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

● การรับประกันการคุ้มครองของ HP: การรับประกันอย่างจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

● เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

● ข้อมูลท่ีเก็บบนตลับผงหมึก

● ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสํ์าหรับผู้ใช้ข้ันสุดท้าย

● OpenSSL

● บริการรับประกันโดยให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

● การสนับสนุนลูกค้า
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ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP
ผลติภัณฑ์ของ HP ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP5225 Series การรบัประกันหน่ึงปี

HP รับประกันกับท่านซ่ึงอยู่ในฐานะลูกค้าท่ีเป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หลังจากวัน
ท่ีซ้ือเป็นเวลาตามท่ีระบุไว้ หาก HP ได้รับแจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณาซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ์ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง
ผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม่

HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทํางานตามคําส่ังของโปรแกรม ด้วยสาเหตุจาก
ความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดต้ังและใช้งานอย่างเหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องดังกล่าวในช่วงเวลาการประกัน HP จะ
เปล่ียนซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่ปฏิบัติงานตามคําส่ังของโปรแกรม อันเป็นสาเหตุของความบกพร่องดังกล่าว

HP มิได้รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่เกิดข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่ในระยะเวลา
อันควรตามท่ีได้รับประกันไว้ หากท่านนําผลิตภณัฑ์มาคืนโดยทันที ท่านจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาท่ีชําระไป

ผลิตภณัฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนท่ีได้รับการผลิตซํ้าใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิน้ส่วนที่ผ่านการใช้งานโดยบังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ได้นํามาใช้กับการชํารุดท่ีเป็นผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสาน ชิน้ส่วน หรือ
อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลืองซ่ึงไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP (ค) การดัดแปลงท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (ง) การใช้งานท่ีอยู่นอกเหนือข้อกําหนดราย
ละเอียดด้านส่ิงแวดล้อมของเคร่ืองพิมพ์ดังท่ีแจ้งไว้ หรือ (จ) การจัดเตรียมท่ีต้ังผลิตภณัฑ์หรือการดูแลรักษาไม่เหมาะสม

ภายใต้กฎหมายในท้องถ่ิน การรับประกันข้างต้นน้ันเป็นการรับประกันอย่างจํากัด และไม่มีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ไม่ว่าจะ
โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณค่าการเป็นสินค้า คุณภาพท่ีข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด บางประเทศ/พื้นท่ี รัฐ หรือ
จังหวดั จะไม่อนุญาตให้มีข้อจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน การรับประกันท่ีจํากัดน้ีให้สิทธิทางกฎหมาย
บางประการแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซ่ึงต่างกันไปตามประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ/พื้นท่ีหรือสถานท่ีซ่ึง HP มีฝ่ายสนับสนุนผลิตภณัฑ์ดังกล่าว และ HP ได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ระดับของการให้บริการตามการรับประกันท่ีท่านได้รับอาจต่างกันไปตามมาตรฐานในท้องถ่ิน HP จะไม่แก้ไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สามารถทํางานได้ในประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีเจตนาไม่ดําเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถ่ินท่ีระบุไว้น้ัน การชดใช้ค่าเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเป็นการชดใช้สําหรับท่านเพียงผู้เดียวและเป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากท่ี
ระบุไว้ข้างต้นน้ี HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบการตกหล่นของข้อมูลท้ังโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือข้อมูล)
หรือความเสียหายอื่นตามท่ีระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด บางประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดเก่ียวกับความ
เสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน

ข้อความรับประกันท่ีปรากฏอยู่ในข้อกําหนดน้ี ไม่ได้เป็นการยกเว้น จํากัด หรือดัดแปลง หากแต่เป็นส่วนเพ่ิมเติมของข้อกําหนดเร่ืองสิทธิ ซ่ึงใช้บังคับการขายผลิตภณัฑ์น้ีให้
กับท่าน
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สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ และมอลตา
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the
HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

THWW ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP 131

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


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

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

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

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

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

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

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

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

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

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

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

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

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

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

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

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

Article L211-12 du Code de la Consommation:

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

Garantie des vices cachés

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

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

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

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

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

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

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla

THWW ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP 133

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i
clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP
oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District,
Bucureşti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลิตภณัฑ์ HP น้ีได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

การรับประกันน้ีไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ท่ี (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแก้ไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปัญหาจากการใช้งานผิดประเภท การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง หรือ
มีการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจําเพาะในด้านสภาพแวดล้อมการใช้งานสําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์น้ีไปยังสถานท่ีซ้ือ (พร้อมคําอธิบายปัญหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และตัวอย่างของงานพิมพ์) หรือติดต่อฝ่าย
บริการลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑ์ท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง หรือคืนเงินให้ตามราคาท่ีซ้ือ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันอย่างจํากัด และไม่มีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา
เป็นไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผดิชอบต่อการรับประกันหรือเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์
อย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายท้ังทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง หรือเป็นผล
จากเหตุการณ์อื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอื่นก็ตาม

เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเว้นท่ีกฎหมายอนุญาต จะไม่จํากัดหรือแก้ไข และเป็นส่วนเพ่ิมเติมของสิทธิต์ามกฎหมายท่ีเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

142 ภาคผนวก B   การบริการและการสนับสนุน THWW



นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP
HP ไม่แนะนําให้ใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนํามาผลิตใหม่

หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเคร่ืองพิมพ์ขัดข้องหรือชาํรุดเสียหายอันเน่ืองมาจากการใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการเคร่ืองพิมพ์สําหรับเหตุขัดข้องและชํารุดเสียหาย
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เว็บไซต์ต่อต้านสนิค้าปลอมของ HP
ไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับผงหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคุมระบุว่าตลับหมึกน้ันไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะ
ช่วยตรวจสอบว่าตลับหมึกดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมท้ังจะดําเนินข้ันตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับผงหมึกของคุณอาจไม่ใช่ตลับผงหมึก HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นส่ิงต่อไปน้ี

● หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองแสดงว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

● คุณพบปญัหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกท่ีใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภณัฑ์ไม่เหมือนบรรจุภัณฑ์ของ HP)
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ข้อมูลท่ีเก็บบนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึก HP ท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีมีชพิหน่วยความจําซ่ึงช่วยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ์

นอกจากน้ี ชิพหน่วยความจํายงัรวบรวมชุดข้อมูลท่ีจํากัดเก่ียวกับการใช้เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปน้ี: วนัท่ีติดต้ังตลับผงหมึกคร้ังแรก วนัท่ีท่ีใช้งานตลับผงหมึก
คร้ังล่าสุด จํานวนหน้าที่พิมพ์โดยใช้ตลับผงหมึกน้ี พื้นท่ีการพิมพ์ โหมดการพิมพ์ท่ีใช้ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ท่ีเกิดข้ึน และรุ่นเคร่ืองพิมพ์ ข้อมูลน้ีจะช่วย HP ในการ
ออกแบบเคร่ืองพิมพ์ในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ของลูกค้า

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากชิพหน่วยความจําตลับผงหมึกน้ันไม่มีข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวลูกค้า หรือผู้ใช้ตลับผงหมึกหรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ใช้

HP สุ่มตัวอย่างชิพหน่วยความจําจากตลับผงหมึกท่ีส่งกลับมาตามโปรแกรมส่งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners:
www.hp.com/recycle) HP จะนําชพิหน่วยความจําจากการสุ่มตัวอย่างน้ีมาศึกษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์ HP ต่อไปในอนาคต คู่ค้า HP ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือใน
การรีไซเคิลตลับผงหมึกน้ีอาจมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลน้ีด้วย

บริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของตลับผงหมึกมีสิทธิเ์ข้าใช้ข้อมูลท่ีไม่ระบุชือ่ในชพิหน่วยความจํา
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ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สทิธิ์สําหรับผู้ใช้ขัน้สดุท้าย
อ่านอย่างระมัดระวังก่อนท่ีจะใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์น้ี: ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสําหรับผู้ใช้ ('EULA') น้ีคือสัญญาตามกฎหมายระหว่าง (a) คุณ (บุคคลหรือนิติบุคคล)
และ (b) HP Inc. ('HP') ซ่ึงจะควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีติดต้ังหรือจัดให้หาโดย HP สําหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ์ HP') ท่ีไม่ได้
อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานแยกต่างหากระหว่างคุณและ HP หรือซัพพลายเออร์ ซอฟต์แวร์อื่นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน์ คําว่า 'ผลิตภณัฑ์
ซอฟต์แวร์' หมายถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และอาจรวมถึงส่ือบันทึกท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงพิมพ์ และเอกสาร 'ออนไลน์' หรืออิเล็กทรอนิกส์

การแก้ไขหรือเอกสารเพ่ิมเติมสําหรับ EULA น้ีอาจมาพร้อมกับผลิตภณัฑ์ HP

สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับการเสนอให้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณได้ยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี โดยการติดต้ัง การทําสําเนา การ
ดาวน์โหลด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คุณได้ยอมรับท่ีจะผูกพันโดยข้อกําหนดของ EULA น้ี หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดการอนุญาตใช้งานเหล่าน้ี แนวทางการ
แก้ไขประการเดียวสําหรับคุณคือการส่งคืนผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้ใช้งานท้ังหมด (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอรับเงินคืนภายใต้นโยบายขอรับเงินคืนของ
สถานท่ีท่ีคุณซ้ือ

1. การให้การอนุญาตใช้งาน HP ให้สิทธิคุ์ณดังต่อไปน้ีตราบใดท่ีคุณปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท้ังหมดของ EULA น้ี:

a. การใช้งาน คุณสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ('คอมพิวเตอร์ของคุณ') หากคุณได้รับผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
และได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหน่ึงเคร่ืองอยู่แล้ว คุณสามารถติดต้ังและใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
เท่าน้ัน คุณต้องไม่แยกส่วนคอมโพเนนต์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สําหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหน่ึงเคร่ือง คุณไม่มีสิทธิ์แจกจ่ายผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ คุณสามารถโหลดผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจําชั่วคราว (RAM) ของคอมพิวเตอร์ของคุณสําหรับวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

b. การจัดเก็บ คุณสามารถทําสําเนาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจําภายในหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ HP

c. การทําสําเนา คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดเก็บหรือการสํารอง โดยสําเนาต้องมีคําประกาศเร่ืองกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
เดิมท้ังหมด และใช้เพื่อการสํารองเท่าน้ัน

d. การสงวนสิทธิ์ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ขอสงวนสิทธิ์ท้ังหมดท่ีไม่ได้ให้ไว้แก่คุณใน EULA น้ีอย่างชัดแจ้ง

e. ฟรีแวร์ โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของ EULA น้ี ท้ังหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ท่ีไม่ใช่กรรมสิทธิข์อง HP
หรือซอฟต์แวร์ท่ีจัดหาให้ภายใต้การอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลที่สาม ('ฟรีแวร์') อนุญาตให้คุณใช้งานภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการ
อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีมาพร้อมกับฟรีแวร์ดังกล่าว ไม่ว่าจะในรูปแบบของข้อตกลงแบบสมบูรณ์ ใบอนุญาตใช้งานแบบย่อ หรือข้อกําหนดการอนุญาตใช้
งานแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ียอมรับในขณะท่ีดาวน์โหลด การใช้ฟรีแวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตดังกล่าว

f. โซลูชันการกู้คืน โซลูชนัการกู้คืนซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบของโซลูชันแบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โซลูชัน
การกู้คืนแบบส่ือบันทึกภายนอก (เช่น ฟลอปป้ีดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลูชนัเทียบในรูปแบบอื่นๆ สามารถใช้สําหรับการเรียกคืนฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์
HP ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับโซลูชันการกู้คืนท่ีซ้ือไว้เดิมเท่าน้ัน การใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ท่ีมีอยู่ในโซลูชันการกู้คืนดังกล่าวจะ
อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีระบุว่าเป็นการอัปเกรด คุณต้องได้รับอนุญาตใช้งานสําหรับผลิตภณัฑ์เดิมท่ี HP ระบุไว้ว่ามีสิทธิ์อัปเกรดก่อน
หลังจากการอัปเกรด คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมท่ีเป็นฐานสําหรับการได้รับสิทธิ์อัปเกรดอีกต่อไป โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับว่า HP
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือตรวจสอบเวอร์ชันและสถานะของผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์บางอย่างและอาจ
ดาวน์โหลดและติดต้ังอัปเกรดและอัปเดตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้เวอร์ชันใหม่ หรืออัปเดตท่ีจําเป็นเพ่ือรักษา
การทํางาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ HP และผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ และอํานวยความสะดวกในการให้การสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ท่ี
มอบให้คุณ ในบางกรณี และข้ึนอยู่กับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะได้รับแจ้ง (ผ่านป๊อปอัปหรือวิธีอื่น) ซ่ึงต้องให้คุณเร่ิมการอัปเกรดหรืออัปเดต

3. ซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม EULA น้ีใช้กับอัปเดตหรือส่วนเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมท่ีจัดหาให้โดย HP ยกเว้น HP จัดหาข้อกําหนดอื่นให้มา
พร้อมกับอัปเดตหรือส่วนเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดดังกล่าว ข้อกําหนดอื่นจะมีผลใช้บังคับท่ีเหนือกว่า

4. การโอน
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a. บุคคลท่ีสาม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คนแรกสามารถโอนผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คนอื่นได้หน่ึงคร้ัง การโอนใดๆ ต้องประกอบด้วยส่วนคอมโพเนนต์
ท้ังหมด, ส่ือบันทึก, ส่ิงพิมพ์, EULA น้ี และใบรับรองความเป็นของแท้ หากมี การโอนต้องไม่ใช่การโอนโดยอ้อม เช่น การส่งมอบ ก่อนท่ีจะโอน ผู้ใช้ท่ีได้
รับผลิตภัณฑ์ท่ีโอนจะต้องยอมรับข้อกําหนด EULA ท้ังหมด เม่ือมีการโอนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การอนุญาตใช้งานของคุณจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ

b. ข้อจํากัด คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้แบบไทม์แชริงเพ่ือการค้าหรือการใช้ของสํานักงาน
คุณต้องไม่ให้อนุญาตช่วง โอนสิทธ ิหรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นจะมีการระบุไว้ใน EULA น้ีอย่างชดัแจ้ง

5. สทิธิใ์นกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และเอกสารผู้ใช้เป็นของ HP หรือซัพพลายเออร์ และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายท่ีบังคับใช้และบทบัญญัติ
ตามสนธสัิญญาระหว่างประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ คุณต้องไม่ลบข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์ ประกาศเร่ืองลิขสิทธิ์ หรือข้อจํากัดเร่ืองกรรมสิทธิ์ออกจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

6. ข้อจํากัดเก่ียวกับการทําวิศวกรรมย้อนกลับ คุณต้องไม่ทําวศิวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นและ
ตามขอบเขตของสิทธิ์ในการดําเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายท่ีบังคับใช้เท่าน้ันโดยไม่คํานึงถึงข้อจํากัดน้ี หรือระบุไว้ใน EULA น้ีอย่างชัดแจ้ง

7. ข้อกําหนด EULA น้ีจะมีผลบังคับใช้ยกเว้นถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA น้ีจะส้ินสุดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในท่ีอ่ืนใน EULA น้ี หรือหากคุณไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขของ EULA น้ี

8. ความยินยอมให้รวบรวม/ใช้ข้อมูล
a. HP จะใช้คุกก้ีและเคร่ืองมือเทคโนโลยเีว็บอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคท่ีไม่ระบุชือ่ซ่ึงเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ของ HP และผลิตภัณฑ์ HP

ของคุณ ข้อมูลน้ีจะถูกใช้เพื่อให้อัปเกรดและการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง หรือบริการอื่นๆ ตามท่ีอธิบายไว้ในส่วนท่ี 2 HP จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวท่ีมี
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ หรือข้อมูลระบุตัวตนเฉพาะอื่นท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ และข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ นอกจากการให้อัปเกรดและการสนับสนุนที่เก่ียวข้อง หรือบริการอื่นๆ ข้อมูลน้ีจะใช้สําหรับการส่งการส่ือสารทางการตลาดให้กับคุณ
(ด้วยความยินยอมอย่างชดัเจนของคุณในแต่ละกรณีตามกฎหมายท่ีบังคับใช้)

ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ โดยการยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี คุณยินยอมให้ HP บริษัทสาขา และบริษัทในเครือรวบรวม
และใช้ข้อมูลท่ีไม่ระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัวตามท่ีอธบิายไว้ใน EULA น้ี และอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HP:
www.hp.com/go/privacy

b. การรวบรวม/ใช้บุคคลท่ีสาม โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างท่ีรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ HP จัดหาให้คุณและอนุญาตให้คุณใช้งานแยกต่างหากโดยผู้ให้บริการ
บุคคลท่ีสาม (“ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสาม”) ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามอาจติดต้ังและทํางานบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณแม้ว่าคุณไม่ได้เลือกเปิดใช้งาน/ซ้ือ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามอาจรวบรวมและส่งข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับระบบของคุณ (เช่น IP แอดเดรส ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ เวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ัง ฯลฯ) และข้อมูลระบบอื่นๆ บุคคลท่ีสามจะใช้ข้อมูลน้ีเพื่อระบุแอททริบิวต์ระบบทางเทคนิค และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดติด
ต้ังในระบบของคุณแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้ซอฟต์แวร์บุคคลท่ีสามรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคน้ี หรือส่งอัปเดตเวอร์ชันให้คุณโดยอัตโนมัติคุณควรถอนการ
ติดต้ังซอฟต์แวร์ก่อนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

9. ข้อสงวนสิทธิก์ารรับประกัน ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP และซัพพลายเออร์จัดหาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ให้ตามสภาพ “ท่ี
เป็นอยู่” และอาจเกิดข้อผดิพลาดข้ึนได้ ดังน้ันจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ ท้ังหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์ การรับประกันโดยนัย หน้าท่ี รับประกัน หรือเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพท่ี
น่าพอใจ หรือความเหมาะสมกับวตัถุประสงค์เฉพาะ และการปราศจากไวรัสท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้น
การรับประกันโดยนัยหรือจํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณท้ังหมด

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับการรับประกันท่ีไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้บริโภคใน
ออสเตรเลียมีสิทธิ์สําหรับการเปล่ียนหรือขอรับเงินคืนสําหรับความบกพร่องในสาระสําคัญ และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดการณ์ได้
ตามสมควร ผู้บริโภคในออสเตรเลียยังมีสิทธิ์รับการซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือเปล่ียนหากคุณภาพไม่เป็นท่ียอมรับ และความบกพร่องน้ันไม่ถึงขนาดเป็นความ
บกพร่องในสาระสําคัญ ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ท่ีซ้ือสินค้าสําหรับการใช้ส่วนตัว ภายในบ้าน หรือภายในครัวเรือน หรือเพ่ือการบริโภค และไม่ใช่วัตถุประสงค์ทาง
ธรุกิจ ('ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์') มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซม เปล่ียน รับเงินคืนสําหรับความบกพร่อง และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถ
คาดการณ์ได้ตามสมควรอื่นๆ
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10. การจํากัดความรับผิด ภายใต้กฎหมายท้องถ่ิน โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายท่ีคุณอาจประสบ ความรับผิดท้ังหมดของ HP และซัพพลายเออร์ภายใต้
ข้อกําหนดของ EULA น้ี และการแก้ไขสําหรับคุณโดยเฉพาะสําหรับข้อความข้างต้นจะจํากัดตามจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างจํานวนเงินท่ีคุณจ่ายแยกต่างหากสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายจําเพาะ เน่ือง
มาจากการผดิสัญญา โดยอ้อม หรือผลสืบเน่ือง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียกําไร หรือข้อมูลลับหรือข้อมูลอื่น สําหรับการหยุดชะงัก
ของธรุกิจ สําหรับการบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสูญเสียความเป็นส่วนตัวท่ีเกิดจากหรือเก่ียวกับการใช้หรือไม่สามารถจะใช้ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ หรือเก่ียวข้อง
กับข้อกําหนดใดๆ ของ EULA น้ี แม้ว่า HP หรือซัพพลายเออร์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาจะไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจํากัดความเสียหายเน่ืองมาจากการผดิสัญญาหรือผลสืบเน่ือง ดังน้ันข้อจํากัดหรือ
การยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

11. ลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์
เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคสําหรับสินค้าเชิงพาณิชย์อนุญาตให้หน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์
มาตรฐานของ HP

12. การปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ
("กฎหมายการส่งออก") เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไม่ได้ (1) ส่งออกโดยตรงหรือโดยอ้อมละเมิดกฎหมายการส่งออก หรือ (2) ใช้สําหรับวัตถุประสงค์
ใดๆ ท่ีห้ามโดยกฎหมายการส่งออก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ เคมี หรือชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสญัญา คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายในรัฐท่ีคุณพํานักอยู่ และหากเป็นไป
ได้ คุณได้รับอนุญาตจากนายจ้างของคุณให้ทําสัญญาน้ี

14. กฎหมายที่บังคับใช้ EULA น้ีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีการซ้ืออุปกรณ์

15. ข้อตกลงท้ังหมด EULA น้ี (รวมท้ังเอกสารเพิ่มเติมหรือการแก้ไขสําหรับ EULA น้ีท่ีมาพร้อมกับผลิตภณัฑ์ HP) เป็นข้อตกลงท้ังหมดระหว่างคุณ
และ HP เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และจะมีผลทดแทนการส่ือสาร ข้อเสนอ และการนําเสนอด้วยคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรท้ังหมดก่อนหน้าน้ีหรือในเวลา
เดียวกันเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์หรือเน้ือหาอื่นใดท่ีครอบคลุมโดย EULA น้ี ในกรณีท่ีข้อกําหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สําหรับบริการ
สนับสนุนขัดแย้งกับข้อกําหนดของ EULA น้ี ข้อกําหนดของ EULA น้ีจะมีผลใช้บังคับ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2015 HP Development Company, L.P.

อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในเอกสารน้ี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ชือ่ผลิตภณัฑ์อื่นท้ังหมดท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีอาจเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ ตาม
ขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ในหนังสือรับประกันท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการน้ีเท่าน้ัน โดยไม่มีส่ิง
ใดท่ีถือได้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือด้านเน้ือหา หรือข้อความท่ีไม่
ครบถ้วนในเอกสารน้ี

ฉบับท่ีหน่ึง: สิงหาคม 2015
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OpenSSL
ผลิตภณัฑ์น้ีรวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาโดย OpenSSL Project สําหรับใช้งานใน OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

ซอฟต์แวร์น้ีจัดทําข้ึนโดย OpenSSL PROJECT "ตามลักษณะท่ีเป็นอยู่" การรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการไม่ขอรับผิดชอบการรับ
ประกันทางอ้อมใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจําหน่ายและความเหมาะสมในการนําไปใช้งานตามวตัถุประสงค์บางประการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม OpenSSL PROJECT หรือ
ผู้จัดทําจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทั้งทางตรง, ทางอ้อม, อันเป็นเหตุบงัเอิญ, เป็นเหตุพิเศษ, ตามความเป็นจริง หรือเป็นผลสืบเน่ืองใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ
จัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน

การสูญเสียประโยชน์ในการใช้ข้อมูล การสูญเสียผลประโยชน์ หรือธรุกิจหยุดชะงัก) ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยทฤษฎีของความรับผิดในเร่ืองของสัญญา ความรับผดิโดยเด็ดขาด
หรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ หรือด้วยเหตุอื่นๆ) โดยเกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์น้ี แม้ว่าจะมีการแนะนําถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสียหายเช่นท่ีว่า
แล้วก็ตาม

ผลิตภณัฑ์น้ีรวมถึงซอฟต์แวร์เข้ารหัสท่ีเขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) ผลิตภัณฑ์น้ีรวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีเขียนโดย Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)
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บรกิารรับประกันโดยให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
ผลิตภณัฑ์ HP ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ชิน้ส่วนท่ีลูกค้าสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง (CSR) เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมแซมและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเปล่ียนชิ้น
ส่วนท่ีมีข้อบกพร่อง หากในระหว่างช่วงวนิิจฉัย HP สรุปว่าควรทําการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วน CSR ทาง HP จะจัดส่งชิ้นส่วนน้ันเพ่ือให้คุณทําการเปล่ียนด้วยตนเอง ชิ้น
ส่วน CSR มีสองประเภท ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนท่ีต้องให้ลูกค้าเปล่ียนด้วยตนเอง หากคุณขอให้ HP เป็นผู้เปล่ียนชิน้ส่วนเหล่าน้ี คุณจะต้องชําระค่าเดินทางและค่าแรงในการ
ให้บริการ 2) ชิ้นส่วนท่ีลูกค้าสามารถเลือกเปล่ียนเองหรือไม่ก็ได้ ชิน้ส่วนเหล่าน้ีออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนเองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณขอให้ HP เป็นผู้
เปล่ียนชิ้นส่วนดังกล่าว ทาง HP อาจเปล่ียนชิน้ส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของการรับประกันท่ีกําหนดไว้สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ชิ้นส่วน CSR อาจถูกจัดส่งให้คุณในวันทําการถัดไปโดยข้ึนอยู่กับสถานท่ีและการมีชิ้นส่วนที่พร้อมจะจัดส่ง การจัดส่งชิ้นส่วนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีค่า
บริการเพ่ิมโดยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขด้านสถานท่ี หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการด้านเทคนิคของ HP  และช่างเทคนิคของเราจะให้คําแนะนํา
ทางโทรศัพท์แก่คุณ HP จะเป็นผู้กําหนดเม่ือส่งวสัดุพร้อมชิน้ส่วน CSR สํารองว่าจะต้องส่งชิ้นส่วนท่ีชาํรุดบกพร่องกลับคืนให้ทาง HP หรือไม่ ในกรณีที่ต้องมีการส่งคืน
ชิ้นส่วนท่ีบกพร่องให้กับ HP คุณจะต้องจัดส่งชิน้ส่วนดังกล่าวคืนแก่ HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโดยปกติคือห้า (5) วันทําการ ชิ้นส่วนท่ีชํารุดจะต้องส่งคืนพร้อม
กับเอกสารประกอบของชิ้นส่วนน้ันในบรรจุภัณฑ์ขนส่งท่ีมีให้ HP จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณในส่วนของชิ้นส่วนทดแทน หากคุณไม่ส่งคืนชิ้นส่วนท่ีชาํรุดให้กับ HP ตาม
เงื่อนไขการรับประกันแบบให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง HP จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจัดส่งและการส่งคืนชิ้นส่วนท้ังหมด และจะกําหนดเองว่าจะใช้บริการบริษัทขนส่งใด
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การสนับสนุนลูกค้า
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สําหรับประเทศ/พืน้ท่ีของคุณ

เตรยีมข้อมูลช่ือเครื่อง หมายเลขซีเรียล วนัท่ีซ้ือ และคําอธิบายปัญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศพัท์ของแต่ละประเทศ/พืน้ท่ีจะอยู่ในแผ่นเอกสารในกล่องเครือ่งพิมพ์ หรอืท่ี
www.hp.com/support/

รบัการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ต 24 ช่ัวโมง และดาวน์โหลดยูทิลตีิซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ www.hp.com/support/cljcp5220series

ส่ังซื้อบริการหรือข้อตกลงในการบํารุงรกัษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพมิพ์ของคุณ www.register.hp.com
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C ข้อกําหนด

● ข้อกําหนดภายนอก

● การส้ินเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

● คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม
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ข้อกําหนดภายนอก
ตาราง C-1  ข้อกาํหนดภายนอก
ผลิตภัณฑ์ ความสูง ความลึก ความกว้าง น้าํหนกั

เครื่องพิมพ์ HP Color
LaserJet CP5225 Series

338 มม. (13.3 น้ิว) 588 มม. (23.1 น้ิว) 545 มม. (21.5 น้ิว) ขณะไม่มีตลับหมึกพิมพ์ 31.5 มม.
(69.5 ปอนด)

ขณะมีตลับหมึกพมิพ์ 38.9 มม.
(85.7 ปอนด)

การสิน้เปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิด
เสียง

โปรดดูข้อมูลปัจจุบันท่ี www.hp.com/go/cljcp5220_regulatory

คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อม
ตาราง C-2  ข้อกาํหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อม ค่าท่ีแนะนํา ค่าท่ีสามารถใช้ได้

อณุหภูมิ 15° ถึง 27°C (59° ถึง 80.6°F) 10° ถึง 30°C (50° ถึง 86°F)

ความช้ืน 20% ถึง 60% ความช้ืนสัมพทัธ์ ความช้ืนสัมพทัธ์ 10% ถึง 80%

ระดบัความสูง ไม่มีข้อมูล 0 ถึง 3048 ม. (0 ถึง 10,000 ฟุต)

หมายเหตุ: ค่าเหล่าน้ีอ้างอิงข้อมูลเบ้ืองต้น โปรดดูข้อมูลปัจจุบันท่ี www.hp.com/support/cljcp5220series
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D ข้อมลูเกี่ยวกับข้อบงัคับ

● โครงการผลิตภัณฑ์ท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม

● ประกาศเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน

● ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
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โครงการผลิตภัณฑ์ท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
การคุ้มครองสิง่แวดล้อม

HP มุ่งม่ันท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน
การทําลายก๊าซโอโซนในอากาศสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ีได้รับการวัดตามวิธีการท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป* และเม่ือข้อมูลการปล่อยมลพิษเหล่าน้ีมีผลกับ "สถานการณ์จําลอง
การสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานท่ัวไป"** HP สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีปริมาณโอโซนท่ีตรวจพบได้ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในระหว่างการพิมพ์ท่ีเกินมาตรฐานหรือ
แนวทางคุณภาพอากาศในอาคารในปัจจุบัน

* วิธกีารทดสอบสําหรับการตรวจหาการปล่อยก๊าซจากอุปกรณ์ท่ีเป็นเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสินให้ฉลากส่ิงแวดล้อมสําหรับอุปกรณ์สํานักงานท่ีมีฟังก์ชัน่การพิมพ์ RAL-
UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012

** พิจารณาจากความเข้มข้นของโอโซนเม่ือพิมพ์ 2 ชั่วโมงต่อวันในห้องขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราการระบายอากาศเปลี่ยนแปลงไป 0.72 ต่อชั่วโมง ด้วย
วัสดุการพิมพ์ของ HP

การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะท่ีอยู่ในโหมดพร้อม สลีป หรือปิด ซ่ึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพท่ีดี
เยี่ยมของสแกนเนอร์ อุปกรณ์พิมพ์และอุปกรณ์เก่ียวกับภาพของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมายโลโก้ ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด ENERGY STAR
สําหรับอุปกรณ์เก่ียวกับภาพของกรมคุ้มครองส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เคร่ืองหมายดังต่อไปน้ีจะปรากฏ
บนผลิตภัณฑ์เก่ียวกับภาพท่ีตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรุ่นของอุปกรณ์ภาพท่ีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ENERGY STAR มีอยู่ท่ี:

www.hp.com/go/energystar

การใช้ผงหมึก
โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอ่ืน ซ่ึงจะช่วยให้ใช้งานตลับหมึกพิมพ์ได้ยาวนานข้ึน แต่ HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา
เพราะหากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิน้ส่วนในตลับหมึกพิมพ์ หากคุณภาพการพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับ
ได้ โปรดพิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ใหม่

การใช้กระดาษ
คุณสมบัติการพิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพ์แบบ N-up (พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษด้านเดียว) ของเคร่ืองพิมพ์น้ี สามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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พลาสตกิ
ชิ้นส่วนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุด้วยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําให้สามารถแยกประเภทพลาสติกต่างๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหล่าน้ี
หมดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet
อุปกรณ์ส้ินเปลืองแท้ของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม โดยทาง HP จะช่วยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เม่ือมีการพิมพ์ และเม่ือคุณใช้งานเสร็จแล้ว
เราก็จะช่วยอํานวยความสะดวกในการรีไซเคิลอุปกรณ์น้ัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน1

ตลับหมึก HP ท้ังหมดท่ีส่งคืนให้ HP Planet Partners จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหลายข้ันตอน ซ่ึงจะมีการแยกและทําความสะอาดวัสดุ เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในตลับหมึกของแท้และผลิตภณัฑ์ในชีวิตประจําวันของ HP ชิ้นใหม่ ตลับหมึก HP ของแท้ท่ีมีการส่งคืนผ่าน HP Planet Partners จะไม่มีการนําไปท้ิงไว้ท่ีหลุม
ฝังกลบ และ HP จะไม่มีการเติมหมึก หรือนําตลับหมึก HP ของแท้กลับมาขายใหม่เป็นอันขาด

ในการเข้าร่วมโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการส่งคืนและรีไซเคิลวัสดุน้ี ให้เข้าไปท่ี www.hp.com/
recycle เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของท่าน เพ่ือดูข้อมลูเก่ียวกับวิธีการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองการพิมพ์ของ
HP โดยในหีบห่อบรรจุตลับผงหมกึพิมพ์ HP LaserJet ใหม่ทุกชิ้นจะมขี้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกับ
โปรแกรมน้ีในภาษาต่างๆ รวมมาด้วย
1 การเปิดให้บริการโปรแกรมน้ีจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดเข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle

กระดาษ
เคร่ืองพิมพ์น้ีสามารถใช้กระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษน้ันตรงตามคําแนะนําท่ีกําหนดไว้ในHP LaserJet Printer
Family Print Media Guide (คู่มือส่ือการพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet) ผลิตภัณฑ์น้ีเหมาะท่ีจะใช้งานกับกระดาษ
รีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) ท่ีเป็นไปตาม EN12281:2002

ข้อจาํกดัของวัสดุ
ในผลิตภณัฑ์ HP น้ีไม่มีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภณัฑ์ HP น้ีไม่มีแบตเตอร่ี

การกําจัดอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้วโดยผู้ใช้ (ยโุรปและอินเดีย)

สัญลักษณ์น้ีหมายถึง อย่าท้ิงผลิตภัณฑ์ของคุณรวมกับขยะในครัวเรือนอืน่ๆ นอกจากน้ี คุณควรช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเพือ่นมนุษย์ด้วยการนําอปุกรณ์ท่ีไม่
ใช้แล้วไปท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะที่กําหนดเพือ่รีไซเคิลอปุกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศนูย์บริการกําจัดของเสียภายใน
ครัวเรือน หรือไปท่ี: www.hp.com/recycle

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

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

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

www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP มุ่งม่ันท่ีจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเก่ียวกับสารเคมีต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อปฏิบัติตามตามข้อกําหนดด้านกฎหมายต่างๆ เช่น REACH (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานข้อมูลสารเคมีของผลิตภัณฑ์น้ีอยู่ท่ี: www.hp.com/go/reach

ข้อมูลพลังงานผลิตภัณฑ์ตาม European Union Commission Regulation 1275/2008
(กฎระเบียบของสหภาพยโุรปฉบับที่ 1275/2008)

สําหรับข้อมูลด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ในการสแตนด์บายเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายท้ังหมดเชื่อมต่ออยู่ และพอร์ต
เครือข่ายไร้สายท้ังหมดเปิดใช้งาน โปรดดูส่วน P14 ‘ข้อมูลเพ่ิมเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลิตภัณฑ์ที่ www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

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

ประกาศข้อจาํกัดเกี่ยวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ยเูครน)

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

ข้อมูลสาํหรับผู้ใช้เกีย่วกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

中国环境标识认证产品用户说明

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

ข้อกาํหนดในการปรับใช้เครื่องหมายการใช้พลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพมิพ์
โทรสาร และเคร่ืองถ่ายเอกสาร

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

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

耗）值。

1. 能效等级

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

2. 能效信息
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2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

● 典型能耗

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

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

本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัของวัสดุ (MSDS)

ขอรับแผ่นข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ (ตัวอย่างเช่น ผงหมึก) ได้โดยคลิกเว็บไซต์ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

EPEAT

เคร่ืองพิมพ์ของ HP หลายรายการมีการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เป็นระดับคะแนนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุม ซ่ึงช่วยระบุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ EPEAT โปรดไปท่ี www.epeat.net สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์ท่ีลง
ทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สําหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ
ในการขอข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมเหล่าน้ี:

● ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภณัฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีและผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

● ความมุ่งม่ันในการรักษาส่ิงแวดล้อมของ HP

● ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุของ HP

● เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวสัดุ

เยี่ยมชมที่ www.hp.com/go/environment

นอกจากน้ี ให้เข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle
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ประกาศเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน 
Declaration of conformity

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ช่ือผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-0805-00-rel.11.0

ท่ีอยู่ผู้ผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์น้ี

ช่ือผลิตภัณฑ์: HP Color LaserJet CP5225 Series

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ:3) BOISB-0805-00

รวมถึง: CE860A – ถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น

ตัวเลอืกของผลิตภัณฑ์: ท้ังหมด

ตลับผงหมึก: CE740A, CE741A, CE742A, CE743A

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างน้ี:

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

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (ผลิตภัณฑ์เลเซอร์/LED คลาส 1)

IEC 62479:2010/EN 62479:2010

GB4943.1-2011

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

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

EN 61000-3-3 :2008

EN 55024:2010

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

RoHS: EN 50581:2012

ข้อมูลเพิ่มเติม:

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

1) ผลิตภัณฑ์น้ีได้รบัการทดสอบในการกําหนดค่าท่ัวไปร่วมกับระบบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลของ HP

2) อปุกรณ์น้ีเป็นไปตามข้อกําหนดบทที่ 15 ของ FCC การทํางานจะข้ึนอยู่กับเงือ่นไขสองข้อต่อไปน้ี: (1) อปุกรณ์น้ีต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์น้ีจะต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

3) สําหรับวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการกําหนดหมายเลขรุ่นท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับ ต้องไม่สับสนหมายเลขนี้กับช่ือผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
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ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

Boise, Idaho USA

1 พฤศจิกายน 2015

สําหรับหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเท่าน้ัน โปรดติดต่อ:

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

ท่ีติดต่อใน
สหรัฐอเมริกา

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 650-857-1501
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ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย
ข้อกาํหนดของ FCC

อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบและพบว่าอยู่ภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A วรรค 15 ในข้อบังคับของ FCC ข้อกําหนดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันการ
รบกวนสัญญาณวิทยุในลักษณะท่ีเป็นอันตราย ในขณะท่ีอุปกรณ์กําลังทํางานภายในสถานประกอบการ อุปกรณ์น้ีสามารถกําเนิด ใช้ และแพร่กระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได้
หากไม่ได้รับการติดต้ังและใช้งานตามคําแนะนํา อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตราย การใช้งานอุปกรณ์น้ีภายในท่ีพักอาศัยอาจก่อให้เกิดการรบกวนในระดับท่ีเป็น
อันตราย ซ่ึงผู้ใช้อาจจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาการรบกวนสัญญาณวิทยโุดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ท่ีมีต่อเคร่ืองพิมพ์ซ่ึงไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์น้ี
ส้ินสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามขีดจํากัดในประเภท A วรรค 15 ของข้อบังคับ FCC คุณจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอร์เฟซท่ีมีฉนวนหุ้ม

แคนาดา - คําประกาศด้านการปฏิบัตติามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศ
แคนาดาในภาคอุตสาหกรรม

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

ประกาศ VCCI (ญี่ปุ่น)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

ประกาศ EMC (จีน)
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คําประกาศ EMI (ไต้หวัน)

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ
ตรวจให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟ้าของเคร่ืองพิมพ์ อัตรากระแสไฟฟ้าอยู่บนฉลากของเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ใช้กระแสไฟฟ้า 100-127
Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหว่างเคร่ืองพิมพ์และช่องต่อกระแสไฟฟ้าสลับท่ีมีสายดิน

ข้อควรระวัง: ในการป้องกันความเสียหายต่อเคร่ืองพิมพ์ ใช้สายไฟท่ีให้มากับเคร่ืองพิมพ์เท่าน้ัน

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ (ญี่ปุ่น)

ความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์
ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสําหรับอุปกรณ์เลเซอร์ซ่ึงผลิตต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 1976 โดย
ผลิตภณัฑ์ท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพ์น้ีได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แสงเลเซอร์ “Class 1” ตามมาตรฐานการแผ่รังสี (Radiation
Performance Standard) ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแห่งปี ค.ศ. 1968
วา่ด้วยการควบคุมการแผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีท่ีเกิดภายในเคร่ืองพิมพ์จะถูกจํากัดอยู่ในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ืองภายนอกซ่ึงมีการป้องกัน
เป็นอย่างดีแล้ว ดังน้ันแสงเลเซอร์จะไม่สามารถออกมาจากเคร่ืองได้ในระหว่างการทํางานตามปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับน้ีอาจส่งผลให้ได้รับรังสีซ่ึงก่อให้เกิดอันตราย

ประกาศเร่ืองเลเซอร์ของประเทศฟินแลนด์
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet Professional CP5225 Series, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !
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Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet Professional CP5225 Series - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.
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ประกาศ GS (เยอรมนี)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

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

การปฏบิตัิตามข้อบังคับของยเูรเซีย (เบลารุส, คาซัคสถาน, รัสเซีย)
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สัญลกัษณ/ตวัเลข

<ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Color> อยู่ในตําแหน่งไม่
ถูกต้อง 97

B
BOOTP 38

D
DHCP 38
DIMM

การติดต้ัง 86
ตรวจสอบความถูกต้องในการติดต้ัง 90

dots per inch (dpi)
HP ImageREt 3600 64

dpi (dots per inch)
HP ImageREt 3600 64

dpi (จุดต่อน้ิว)
ข้อกําหนดรายละเอียด 4

G
General Protection FaultException

OE 123
grayscale (โทนสีเทา)

การแก้ไขปัญหา 117

H
HP Customer Care 151
HP ImageREt 3600 64
HP ToolboxFX

การดาวน์โหลด 23
การตั้งค่าความเข้ม 75
การเปิด 69
คําอธิบาย 23

พาเลตต์ Microsoft Office Basic
Colors, การพิมพ์ 62

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 23
หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ 119
เก่ียวกับ 69
เบราเซอร์ท่ีสนับสนุน 23
แถบ สถานะ 70
แถบการต้ังค่าการพิมพ์ 76
แถบการต้ังค่าระบบ 73, 75
แถบการต้ังค่าเครือข่าย 76
แถบการแจ้งข้อมูล 71
แถบการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ 71
แถบข้อมูลผลิตภัณฑ์ 71
แท็บความช่วยเหลือ 72

HP Universal Print Driver 18
HP Web Jetadmin 22

I
ImageREt 3600 4, 64
IP แอดเดรส

BOOTP 38
Macintosh, การแก้ไขปัญหา 124
ภาพรวม 38
โปรโตคอลท่ีใช้ได้ 36

J
jams <location> (กระดาษติดใน

<location>)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 98

Jetadmin, HP Web 22

M
Macintosh 25

การตั้งค่าไดรเวอร์ 27, 29

การลบซอฟต์แวร์ 26
การแก้ไขปัญหา 124
การ์ด USB, การแก้ไขปัญหา 125
กําหนดค่าซอฟต์แวร์เคร่ืองพิมพ์ 27
ซอฟต์แวร์ 26
ปรับขนาดเอกสาร 29
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 26
ไดรเวอร์, การแก้ไขปัญหา 124

T
TCP/IP

การตั้งค่า 15
ต้ังค่าคอนฟิเกอเรชนั 38
ภาพรวม 38
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 34
โปรโตคอลท่ีใช้ได้ 35

W
Windows

การตั้งค่าไดรเวอร์ 19
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 123
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 18
ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ 23
ไดรเวอร์การพิมพ์กลาง 18
ไดรเวอร์ท่ีสนับสนุน 18

ก

กระดาษ
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
การตั้งค่ากระดาษม้วน 14
การตั้งค่าเร่ิมต้น 11, 74
ขนาด, การเลือก 55
ขนาดที่กําหนดเอง, การตั้งค่า Macintosh

29
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ขนาดท่ีกําหนดเอง, การเลือก 55
ขนาดท่ีใช้ได้ 45
คู่มือข้อกําหนด 128
จํานวนหน้าต่อแผ่น 30
ปก, การใช้กระดาษชนิดอื่น 55
ประเภท, การเลือก 55
ม้วนงอ, การแก้ไขปัญหา 116
ย่น 116
หน้าแรก 29
หน้าแรกและหน้าสุดท้าย, การใช้กระดาษชนิดอื่น

55
กระดาษ, การส่ังซ้ือ 128
กระดาษติด

การติดตามจํานวนของ 9
ถาด 1 108
ถาด 2 110
ถาด 3 111
ถาดกระดาษออก 107
ฝาด้านขวา 103
ฝาด้านล่างขวา 111
พื้นท่ี 102
ฟิวเซอร์ 103
สาเหตุท่ัวไป 102

กระดาษติดถาด #
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 98

กระดาษพับ, การแก้ไขปัญหา 116
กระดาษพิเศษ

ข้อกําหนด 49
กระดาษม้วนงอ 116
กระดาษย่น, การแก้ไขปัญหา 116
กระดาษหัวจดหมาย, การป้อน 57
กระดาษเป็นคล่ืน, การแก้ไขปัญหา 116
การกําจัดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 157
การค้นหาเคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย 35
การตั้งค่า

HP ToolboxFX 73, 76
การวางแนว, Windows 56
การวางแนวตั้ง, Windows 56
การวางแนวนอน, Windows 56
คืนค่าท่ีระบบต้ังไว้ 14
ค่าล่วงหน้าของไดรเวอร์ (Macintosh) 29
รายงานสรุปเครือข่าย 37
รายงานเครือข่าย 9

ลําดับความสําคัญ 19, 26
สี 64
หน้าการกําหนดค่า 37
เมนูการตั้งค่าระบบ 11
ไดรเวอร์ 19, 27

การตั้งค่า PCL, HP ToolboxFX 76
การตั้งค่า PostScript, HP ToolboxFX 76
การตั้งค่า RGB 61, 64
การตั้งค่า sRGB 61, 64
การตั้งค่ากระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง

Macintosh 29
การตั้งค่าความเข้ม 75
การตั้งค่าความเข้มในการพิมพ์ 75
การตั้งค่าสําหรับจัดเก็บระยะยาว 14
การตั้งค่าเร่ิมต้น, การคืนค่า 14
การตั้งค่าแบบด่วน 55
การตั้งค่าไดรเวอร์ Macintosh

กระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง 29
ลายนํ้า 30
แท็บบริการ 31

การทําความสะอาด 90
การทํางานต่ออัตโนมัติ

Use (ใช้) 82
การท้ิง, หมดอายุ 157
การท้ิงเม่ือหมดอายุ 157
การปฏิบัติตามข้อบังคับของยูเรเซีย 166
การปรับเทียบสี 12, 75, 120
การพิมพ์

การแก้ไขปัญหา 121
การพิมพ์ขาวดํา

การแก้ไขปัญหา 117
การพิมพ์สองด้าน

Windows 56
การพิมพ์สองหน้า

Windows 56
การพิมพ์เกรย์สเกล 60
การพิมพ์แบบ n-up 30

Windows 56
การพิมพ์แบบสองหน้า 31
การยกเลิกการติดต้ังซอฟต์แวร์ของ Macintosh

26
การยกเลิกการพิมพ์ 54

การรับประกัน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 146
การให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง 150
ตลับผงหมึก 142
ผลิตภัณฑ์ 130

การรีไซเคิล 3, 157
ฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ 157

การรีไซเคิลฮาร์ดแวร์ บราซิล 158
การรีไซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ 157
การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ์ 76
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 76
การลบซอฟต์แวร์ของ Macintosh 26
การสนับสนุน

ออนไลน์ 56, 76, 151
การสนับสนุนด้านเทคนิค

ออนไลน์ 151
การสนับสนุนสําหรับลูกค้า

ออนไลน์ 151
การสนับสนุนออนไลน์ 151
การส่ังซ้ือ

อุปกรณ์ส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม 128
การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง

เว็บไซต์ 127
การหยดุการพิมพ์ 54
การหยดุการพิมพ์ชั่วคราว 54
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์, ซอฟต์แวร์ 146
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

เก่ียวกับ 91
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกล

เก่ียวกับ 91
การเกล่ียขอบ 60
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ์ 81
การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ 154
การเชือ่มต่อ

USB 33
เครือข่าย 33

การเชือ่มต่อสายไฟ, ท่ีต้ัง 6
การเทียบสี 62
การแก้ไขกระดาษติด 103
การแก้ไขปัญหา

กระดาษติด 102
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กระดาษม้วนงอ 116
กระดาษย่น 116
การปรับเทียบ 120
ข้อความ 116
ข้อความบนแผงควบคุม 95
คุณภาพการพิมพ์ 113, 119
ผงหมึกเป้ือน 115
ผงหมึกเลอะเป็นจุด 114
ผงหมึกไม่ติดกระดาษ 115
พิมพ์กระดาษช้า 121
รอยเป้ือนซํ้า 117
รายการตรวจสอบ 94
รายงานสรุปเครือข่าย, การพิมพ์ 37
สายเคเบิล USB 121
สี 117
หน้าว่าง 121
หน้าเอกสารเอียง 116
หน้าแสดงค่าคอนฟิก, การพิมพ์ 37
หมึกกระจัดกระจาย 117
หมึกเลือน 114
เก่ียวกับ Windows 123
เคร่ืองไม่พิมพ์เอกสาร 121
เส้น, หน้ากระดาษท่ีพิมพ์ 114
แก้ปัญหาเคร่ือง Macintosh 124
ไฟล์ EPS 125

การแจ้งข้อมูล
การดูด้วย HP Toolbox FX 71

การแจ้งข้อมูล, การตั้งค่า 70
การใส่กระดาษ

กระดาษ 50
วสัดุพิมพ์ 50

การใส่วัสดุพิมพ์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 100

กําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์, Macintosh 27
กําหนดสเกลเอกสาร

Windows 56
เกตเวย์ 39

ข

ขนาด, วสัดุพิมพ์
ค่าเร่ิมต้น, การตั้งค่า 11

ข้อกําหนด
คุณลักษณะ 4

ภายนอก 154
สภาพแวดล้อม 154
เอกสาร 128
ไฟฟ้าและการเกิดเสียง 154

ข้อกําหนดของ FCC 163
ข้อกําหนดด้านขนาด, เคร่ืองพิมพ์ 154
ข้อกําหนดทางไฟฟ้า 154
ข้อกําหนดภายนอก 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับความชื้น 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับความสูง 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 154
ข้อกําหนดเก่ียวกับเสียง 154
ข้อความ, การแก้ไขปัญหา

ตัวอักษรผิดรูป 116
ข้อความ, แผงควบคุม 95
ข้อความชนิดสี

พิมพ์เป็นสีดํา 57
ข้อความติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลือง 98
ข้อความเปล่ียนอุปกรณ์ส้ินเปลือง 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, แผงควบคุม 95
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดตัวล็อคสําหรับการขนส่ง

100
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่างานพิมพ์ซับซ้อนเกินไป

99
ข้อความแสดงข้อผดิพลาดว่าพิมพ์ผิด 98
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าพิมพ์ไม่สําเร็จ 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง 100
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเก่ียวกับบริการ 97
ข้อความแสดงข้อผดิพลาดเก่ียวกับพัดลม 97
ข้อความแสดงข้อผดิพลาดเก่ียวกับอุปกรณ์ 99
ข้อจํากัดของวัสดุ 157
ข้อผิดพลาด

ซอฟต์แวร์ 122
ข้อผิดพลาดจาก Spool32 123
ข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ผิดปกติ 123

ค

ครอสโอเวอร์อัตโนมัติ
การตั้งค่า 41

ครอสโอเวอร์อัตโนมัติ, การตั้งค่า 15
ควบคุมขอบ 60

ความคมชดั
ความเข้มในการพิมพ์ 75

ความจุ
ถาดกระดาษออก 4

ความละเอียด
HP ImageREt 3600 64
ข้อกําหนดรายละเอียด 4
คุณลักษณะ 4

ความสว่าง
งานพิมพ์สีซีด, การแก้ปัญหา 114

ความเข้ากันได้กับ Energy Star 4
ความเร็ว

ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพ์ 4
คําประกาศ EMI สําหรับไต้หวัน 164
คุณภาพ

HP ImageREt 3600 64
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
การตั้งค่าสําหรับจัดเก็บระยะยาว 14
พิมพ์, การแก้ปัญหา 113

คุณภาพการพิมพ์
HP ImageREt 3600 64
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
การตั้งค่าสําหรับจัดเก็บระยะยาว 14
การแก้ไขปัญหา 113
หน้าการแก้ปัญหา 119

คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 3600 64
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
การตั้งค่าสําหรับจัดเก็บระยะยาว 14
พิมพ์, การแก้ปัญหา 113

คุณภาพงานพิมพ์
HP ImageREt 3600 64
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
การตั้งค่าสําหรับจัดเก็บระยะยาว 14
พิมพ์, การแก้ปัญหา 113

คุณลักษณะ 4
คุณลักษณะทางส่ิงแวดล้อม 3
คุณสมบัติของความสามารถในการเข้าใช้งาน 4
ค่าล่วงหน้า (Macintosh) 29
ค่าเร่ิมต้นท่ีต้ังจากโรงงาน, การเรียกคืน 14
เครือข่าย

DHCP 38
IP แอดเดรส 38, 39
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TCP/IP 38
การค้นหาเคร่ืองพิมพ์ 35
การตั้งค่า 15
ซับเน็ต 38
ต้ังค่าคอนฟิเกอเรชนั 37
รหัสผ่าน, การต้ังค่า 71
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 34
รายงานการต้ังค่า 9
รุ่นท่ีสนับสนุน 2
หน้าการกําหนดค่า 9
เกตเวย์ 39
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว, การเข้าใช้ 78
โปรโตคอลท่ีใช้ได้ 35

เคร่ือง, การทําความสะอาด 90
โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 156

จ

จํานวนหน้า 9
จํานวนหน้าต่อแผ่น 30

Windows 56
จุด, การแก้ไขปัญหา 114
จุดต่อน้ิว (dpi)

ข้อกําหนดรายละเอียด 4
แจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์, การตั้งค่า 70

ช

ชิพหน่วยความจํา, ตลับผงหมึก
คําอธิบาย 145

ชิ้นส่วนสํารอง 128
ชิ้นส่วนสํารอง, และอุปกรณ์ส้ินเปลือง 128
ช็อตคัท 55

ซ

ซอฟต์แวร์
HP ToolboxFX 23, 69
HP Web Jetadmin 22
Macintosh 26
Windows 17, 23
การตั้งค่า 19, 26
การยกเลิกการติดต้ัง Macintosh 26
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์ 146
ปัญหา 122

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 18, 26
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 22

ซับเน็ต 38
ซับเน็ตมาสก์ 39

ด

ไดรเวอร์
Macintosh, การแก้ไขปัญหา 124
Windows, การเปิด 55
กลาง 18
การตั้งค่า 19, 26, 27
การตั้งค่า Macintosh 29
ค่าล่วงหน้า (Macintosh) 29
ช็อตคัท (Windows) 55
สนับสนุน 18
หน้าแสดงการใช้ 9
ให้มาพร้อมกัน 4

ไดรเวอร์ PCL 18
กลาง 18

ไดรเวอร์ PS Emulation 18
ไดรเวอร์การพิมพ์กลาง 18

ต

ตลับผงหมึก
การรับประกัน 142
การรีไซเคิล 157
ชิพหน่วยความจํา 145
ไม่ใช่ของ HP 143

ตลับหมึก
การจัดเก็บ 81
การรับประกัน 142
การรีไซเคิล 157
การใช้เม่ือหมึกหมด 82
ข้อความเปล่ียน 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 99
ท่ีไม่ใช่ของ HP 143
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox FX 70
หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง 9
เหลือน้อยหรือหมด, การตั้งค่า 13
ไม่ใช่ของ HP 81

ตลับหมึกพิมพ์
การจัดเก็บ 81
การเปล่ียน 83

การใช้เม่ือหมึกหมด 82
ข้อความเปล่ียน 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 99
สถานะ Macintosh 31
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox FX 70
หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง 9
เหลือน้อยหรือหมด, การตั้งค่า 13
ไม่ใช่ของ HP 81

ตลับหมึกพิมพ์, การเข้าถึง 5
ตลับหมึกพิมพ์, พิมพ์

สถานะ Macintosh 31
ตัวอักษร, การแก้ไขปัญหา 116
ตัวเลือกในการพิมพ์ข้ันสูง

Windows 57

ถ

ถาด
การพิมพ์แบบสองหน้า 31
ความจุ 4

ถาด 1 31
กระดาษติด 108
การตั้งค่า 11
การใส่กระดาษ 50
ท่ีต้ัง 5

ถาด 2
กระดาษติด 110
การตั้งค่า 11
การใส่กระดาษ 50
ความจุ 5
ท่ีต้ัง 5

ถาด 3
กระดาษติด 111
ความจุ 5
ท่ีต้ัง 5

ถาดกระดาษ
การตั้งค่า 11, 74
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเก่ียวกับการใส่กระดาษ

100
ความจุ 47
ท่ีต้ัง 5
นํ้าหนักกระดาษ 47
ประเภทกระดาษท่ีใช้ได้ 47
รวม 2
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ถาดกระดาษ, กระดาษออก
ความจุ 4

ถาดกระดาษ, ออก
ท่ีต้ัง 5

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด 107
ความจุ 4
ท่ีต้ัง 5

แถบ, การแก้ไขปัญหา 114
แถบการต้ังค่าระบบ, HP ToolboxFX 73, 75
แถบการต้ังค่าเครือข่าย, HP ToolboxFX 76
แถบการแจ้งข้อมูล, HP ToolboxFX 71
แถบการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์, HP ToolboxFX

71
แถบข้อมูลผลิตภณัฑ์, HP ToolboxFX 71
แถบพิมพ์, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 80
แถบระบบ, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 79
แถบวิธใีช้, HP ToolboxFX 72
แถบสถานะ, HP Toolbox FX 70
แถบสถานะ, เวบ็เซิร์ฟเวอร์ในตัว 79
แถบเครือข่าย, เวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีให้มาด้วย 80

ท

แท็บบริการ
Macintosh 31

ธ

ธีมสี 60

บ

บริการของเครือข่าย
การตั้งค่า, IPv4, IPv6 41

แบตเตอร่ีที่ให้มา 157
แบบอักษร

DIMM, การติดต้ัง 86
รายการ, การพิมพ์ 9
ไฟล์ EPS, การแก้ไขปัญหา 125

ป

ประกาศ EMC ของเกาหลี 163
ประกาศ VCCI ของญ่ีปุ่น 163
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 164
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์

164

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์ของ
ประเทศฟินแลนด์ 164

ประกาศเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน 161
ประเทศ/พื้นท่ีท่ีผลิต 6
ประเภท, วัสดุพิมพ์

การตั้งค่า HP ToolboxFX 75
ปรับขนาดเอกสาร

Macintosh 29
Windows 56

ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 29

ปุ่ม, แผงควบคุม 8
ปุ่มเปิด/ปิด 5
ปุ่มเปิด/ปิดเคร่ือง 5
โปรโตคอล, เครือข่าย 35

ผ

ผงหมึกเป้ือน, การแก้ไขปัญหา 115
ผงหมึกไม่ติด, การแก้ไขปัญหา 115
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารปรอท 157
แผงควบคุม

การตั้งค่า 19, 26
ข้อความ, การแก้ไขปัญหา 95
ครอสโอเวอร์อัตโนมัติ, การต้ังค่า 41
ท่ีต้ัง 5
บริการของเครือข่าย, การตั้งค่า, IPv4, IPv6

41
ภาษา 11
เมนู 9
เมนูการตั้งค่าระบบ 11
เมนูค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่าย 15
เมนูบริการ 14
เมนูรายงาน 9
เรียกคืนค่าเร่ิมต้น, การตั้งค่าเครือข่าย 42
เรียกคืนค่าเร่ิมต้น, การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ 101
แผนผังเมนู, การพิมพ์ 9
แสดง IP แอดเดรส, การตั้งค่า 41
ไฟสัญญาณและปุ่ม 8

ฝ

ฝาด้านขวา
กระดาษติด 103

ฝาด้านล่างขวา
กระดาษติด 111

ฝาด้านหน้า, ท่ีต้ัง 5
ฝาปิดด้านหลัง, ที่ต้ัง 6

พ

พอร์ต
การแก้ไขปัญหา Macintosh 125
ประเภทท่ีให้มาพร้อมกัน 4

พอร์ต USB
การตั้งค่าความเร็ว 14
การเชื่อมต่อ 33
การแก้ไขปัญหา 121
การแก้ไขปัญหาของเคร่ือง Macintosh 125
ท่ีต้ัง 6
ประเภทท่ีให้มาพร้อมกัน 4

พอร์ตอินเตอร์เฟซ
ประเภทท่ีให้มาพร้อมกัน 4

พอร์ตเครือข่าย
การเชื่อมต่อ 33
ท่ีต้ัง 6
ประเภทท่ีให้มาพร้อมกัน 4

พาเลตต์ Microsoft Office Basic Colors,
การพิมพ์ 62

พิมพ์บนท้ังสองด้าน
Windows 56

พิมพ์แถบการต้ังค่า, HP ToolboxFX 76
พื้นหลัง, สีเทา 115
พื้นหลังสีเทา, การแก้ไขปัญหา 115

ฟ

ฟิวเซอร์
กระดาษติด 103
ข้อผิดพลาด 96

เฟิร์มแวร์
เก่ียวกับอัปเกรด 91

ไฟฟ้า
การใช้ 154

ไฟล์ EPS,การแก้ไขปัญหา 125
ไฟสัญญาณ, แผงควบคุม 8

ภ

ภาษา, แผงควบคุม 11
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ม

ม้วนงอ, กระดาษ
การตั้งค่า 14

เมนู, แผงควบคุม
การกําหนดค่าเครือข่าย 15
การตั้งค่าระบบ 11
การใช้ 9
บริการ 14
รายงาน 9

เมนู,แผงควบคุม
แผนผัง, การพิมพ์ 9

เมนูการตั้งค่าระบบ 11
เมนูค่าคอนฟิเกอเรชนัเครือข่าย 15
เมนูบริการ 14
เมนูรายงาน 9

ร

รหัสการผลิต 6
รหัสผ่าน, เครือข่าย 71
รอยเปื้อนซํ้า, การแก้ไขปัญหา 117
ระดับการแก้ไข 6
ระบบปฏิบัติการ, เครือข่าย 34
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 4, 18, 26
รายการแบบอักษร PCL 9
รายการแบบอักษร PS 9
รายงาน, ผลิตภัณฑ์

หน้าการกําหนดค่า 37
รายงาน, เคร่ืองพิมพ์

รายงานสรุปเครือข่าย 37
รายงานสรุปเครือข่าย 37
รายละเอียด

หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ 6
ร้ิว, การแก้ไขปัญหา 114
เรียกคืนค่าเร่ิมต้น

การตั้งค่าเครือข่าย 42
การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ 14, 101

ล

ลายนํ้า 30
Windows 56

ลําดับความสําคัญ, การตั้งค่า 19, 26
ลําดับหน้า, การเปล่ียน 57
ล็อกการใช้สี 10

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน 70
เลอะเป็นจุด, การแก้ไขปัญหา 114

ว

วัสดุท่ีนํามาใช้พิมพ์
ท่ีใช้ได้ 45

วัสดุพิมพ์
การตั้งค่า HP ToolboxFX 73
การตั้งค่ากระดาษม้วน 14
การตั้งค่าเร่ิมต้น 11, 74
ขนาดที่กําหนดเอง, การตั้งค่า Macintosh

29
ขนาดที่ใช้ได้ 45
คู่มือข้อกําหนด 128
ม้วนงอ, การแก้ไขปัญหา 116
ย่น 116
หลายหน้าในหน้าเดียว 30

วัสดุพิมพ์ติด. โปรดดู กระดาษติด
วัสดุพิมพ์ท่ีใช้ได้ 45
วัสดุพิเศษ

ข้อกําหนด 49
วัสดุส้ินเปลือง

การส่ังซ้ือ 76, 128
เว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้มาด้วย

แถบเครือข่าย 80
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 22

การเข้าใช้ 78
แถบ ระบบ 79
แถบพิมพ์ 80
แถบสถานะ 79

เว็บไซต์
การสนับสนุนสําหรับลูกค้า 151
การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 127
รายงานของปลอม 81, 144
เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวสัดุ

(MSDS) 160
ไดรเวอร์การพิมพ์กลาง 18

เว็บไซต์ปลอม 144
เว็บไซต์ปลอมของ HP 144

ศ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ือง HP ของปลอม 81
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเร่ืองของปลอม 81

ส

สถานะ
การดูด้วย HP Toolbox FX 70
การแจ้งข้อมูล, HP ToolboxFX 70
อุปกรณ์ส้ินเปลือง, รายงานการพิมพ์ 9
แท็บบริการ Macintosh 31

สถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง, แถบบริการ
Windows 56

สถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง, แท็บบริการ
Macintosh 31

สถานะเคร่ืองพิมพ์
แท็บบริการ Macintosh 31

สายเคเบิล
USB, การแก้ไขปัญหา 121
การเชื่อมต่อ USB 33
การเชื่อมต่อเครือข่าย 33

สําเนา, จํานวนของ
Windows 57

สี
HP ImageREt 3600 64
sRGB 61, 64
การจัดการ 60
การจํากัด 12
การตั้งค่า Macintosh 31
การปรับ 60
การปรับเทียบ 12, 75, 120
การพิมพ์เทียบกับหน้าจอ 62
การเทียบ 62
การแก้ไขปัญหา 117
ควบคุมขอบ 60
พาเลตต์ Microsoft Office Basic

Colors 62
พิมพ์แบบเกรย์สเกล 60
สีเทากลาง 60

สีเทากลาง 60
ส่ือ

หน้าแรก 29
เส้น, การแก้ไขปัญหา 114

หน้ากระดาษท่ีพิมพ์ 114
เส้นในแนวต้ัง, การแก้ไขปัญหา 114
แสดง IP แอดเดรส

การตั้งค่า 41
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ห

หน่วยความจํา
การตรวจสอบความถูกต้องในการติดต้ัง 90
การติดต้ัง 86
การเปิดใช้ 90
การเพ่ิม 86
ข้อกําหนดรายละเอียด 4
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 99
รวม 2

หน้ากระดาษ
พิมพ์ช้า 121
ว่างเปล่า 121
เคร่ืองไม่พิมพ์เอกสาร 121
เอียง 116

หน้าการกําหนดค่า 9, 37
หน้าข้อมูล 68

ค่าคอนฟิเกอเรชัน 37
รายงานสรุปเครือข่าย 37

หน้าตัวอย่าง 9
หน้าต่อนาที 2, 4
หน้าบริการ 10
หน้าปก 29, 55
หน้าว่าง, การแก้ไขปัญหา 121
หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง 9
หน้าเอกสารเอียง 116
หน้าเอกสารไม่ตรง 116
หน้าแรก

ใช้กระดาษแตกต่างกัน 29
หน้าแสดงการใช้ 9
หมายเลขชิ้นส่วน 128
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 6
หมายเลขรุ่น 6
หมึก

หมึกกระจัดกระจาย, การแก้ไขปัญหา 117
เปื้อน, การแก้ไขปัญหา 115
เลอะเป็นจุด, การแก้ไขปัญหา 114
ไม่ติดกระดาษ, การแก้ไขปัญหา 115

หมึกกระจัดกระจาย, การแก้ไขปัญหา 117
หมึกซีดจาง, การแก้ไขปัญหา 114
หมึกเลือน 114
หลายหน้าในหน้าเดียว 30

Windows 56
โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น 57

โหมดการพิมพ์, เพ่ิมเติม
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75

โหมดการพิมพ์เพิ่มเติม
การตั้งค่า HP ToolboxFX 75

อ

อุปกรณ์ส้ินเปลือง
การปลอมแปลง 81, 144
การรีไซเคิล 157
การส่ังซ้ือ 127
ข้อความเปล่ียน 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 99
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดตัวล็อคสําหรับ
การขนส่ง 100

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดตําแหน่งไม่ถูกต้อง 97
ท่ีไม่ใช่ของ HP 143
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox FX 70
เหลือน้อยหรือหมด, การตั้งค่า 13
ไม่ใช่ของ HP 81

อุปกรณ์ส้ินเปลืองของปลอม 81, 144
อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีปลอมแปลง 81, 144
อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP 81, 143
อุปกรณ์เสริม

การส่ังซ้ือ 127, 128
เอกสาร 128
เอกสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) 160
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