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1 ทาํความรูจกักบั HP All-in-One
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณสมบัติของแผงควบคุม
• คุณสมบัติของแผงควบคุม (HP Deskjet F4424 All-in-One เทานั้น)

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพิมพ

1 แผงควบคุม

2 ฝาปดดานหนา

3 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษหลัก

4 ถาดปอนกระดาษ

5 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนรับกระดาษ)

6 ตัวหยดุกระดาษ

7 ตลับหมึกพิมพ

8 กระจก

9 แผนรองฝาปด

10 ฝาปดดานหลัง

11 พอรต USB ดานหลัง
12 การเชื่อมตอสายไฟ (ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน)

13 ฝา

14 ไฟเตือน

ทําความรูจักกบั HP All-in-One 3
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

1 เปด: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยงัคงมีการจายไฟในปริมาณเล็ก
นอยอยู หากไมตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปล๊ักสายไฟออก

2 ยกเลกิ: หยุดการทํางานปจจุบัน

3 สแกน: เริ่มการสแกนตนฉบับท่ีวางบนกระจก

4 การเลอืกกระดาษ: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน
กระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถาย ไฟแสดงสถานะการเลือกกระดาษแสดง
ขนาดและประเภทกระดาษที่เลือกในปจจุบัน เชน กระดาษธรรมดาขนาด Letter
หรอื A4, ภาพถายขนาดใหญ หรือ ภาพถายขนาดเลก็

5 ขนาดจรงิ/ปรบัขนาดใหพอดี: ขยายตนฉบับใหมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีจะพอดีกับขอบ
ของขนาดกระดาษที่เลือกเพื่อทําสําเนา

6 เริม่ทําสาํเนาขาวดาํ: เริ่มงานทําสําเนาขาวดํา 

7 เริม่ทําสาํเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี 

8 LCD ระบจุาํนวนสําเนา: แสดงจํานวนสําเนาที่จะทํา และยังแสดงการแจงเตือน
เมื่ออุปกรณไมมีกระดาษ

9 มาตรวดัระดบัหมกึพิมพ: แสดงขอมูลระดับหมึกพิมพของตลับหมึกพิมพแตละ
ตลับ ไฟแสดงสี่ระดับสําหรับตลับหมึกพิมพสามสีและไฟแสดงสี่ระดับสําหรับตลับ
หมึกพิมพสีดํา และยังแสดงการแจงเตือนเมื่อตลับหมึกพิมพมีปญหา
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ (HP Deskjet F4424 All-in-
One เทานัน้)

1 เปด: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยังคงมีการจายไฟในปริมาณเล็ก
นอยอยู หากไมตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก

2 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

3 สแกน: เร่ิมการสแกนตนฉบับท่ีวางบนกระจก

4 การเลอืกกระดาษ: เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาจากพีซี
เปนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถาย ไฟแสดงสถานะการเลือกกระดาษ
แสดงขนาดและประเภทกระดาษที่เลือกในปจจุบัน เชน กระดาษธรรมดาขนาด
Letter หรอื A4 หรือ ภาพถายขนาดใหญ

5 ขนาดจรงิ/ขยาย-125%: ขยายตนฉบับใหมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีจะพอดีกับขอบของ
ขนาดกระดาษที่เลือกเพื่อทําสําเนา

6 เริม่ทําสาํเนาขาวดําจากพซีี: เริ่มทําสําเนาขาวดํา 

7 เริม่ทําสาํเนาสจีากพีซ:ี เริ่มทําสําเนาสี 

8 LCD ระบจุาํนวนสาํเนา: แสดงจํานวนสําเนาที่จะทํา และยงัแสดงการแจงเตือน
เม่ืออุปกรณไมมีกระดาษ

9 มาตรวดัระดับหมึกพมิพ: แสดงขอมูลระดับหมึกพิมพของตลับหมึกพิมพแตละ
ตลับ ไฟแสดงสี่ระดับสําหรับตลับหมึกพิมพสามสีและไฟแสดงสี่ระดับสําหรับตลับ

ึ ิ  ี ํ ั  ื ื่ ั ึ ิ  ีป

คณุสมบัติของแผงควบคุม (HP Deskjet F4424 All-in-One เทาน้ัน) 5

ท
าํค
วา
ม
รูจ
ักก
บั

 H
P 

A
ll-

in
-O

ne



บท 1

6 ทาํความรูจักกบั HP All-in-One

ท
าํความ

รูจกักบั H
P A

ll-in-O
ne



2 การพมิพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

“การพิมพเอกสาร” ในหนา 7

“การพิมพภาพถาย” ในหนา 9

“การพิมพซองจดหมาย” ในหนา 11

“การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ” ในหนา 12

“พิมพหนาเว็บ” ในหนา 19

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25

การพิมพเอกสาร
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก

การพิมพ 7
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4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมือ่พิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

5. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูบนแท็บตางๆ Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพไดอยาง
งายดาย โดยการเลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งของงานพิมพที่กําหนดไว
แลวบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภท
งานพิมพในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้ง
คาเริ่มตนสําหรับงานพิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไว
บนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณ
สามารถปรับต้ังคาไดท่ีนี่และบนัทึกการตั้งคาท่ีกําหนดเองไวเปน
ช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการบันทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง
ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save As (บันทึกเปน) เมื่อตองการลบ
ช็อตคัตการพิมพ ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 22
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121
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การพิมพภาพถาย

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

ดานที่จะพิมพคว่ําลง

2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพ

ถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ)
7. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด

กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรของเครื่องจะ
แสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหคุณเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษที่
แตกตางจากเดิม

8. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกคุณภาพการพิมพ
ระดับสูง อาทิ Best (ดีที่สุด) จากรายการแบบดึงลง Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปท่ีแท็บ Advanced
(ข้ันสูง) จากนั้นเลือก Enabled (เปดใชงาน) จากรายการแบบดึงลง
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การ
พิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20

การพิมพภาพถาย 9
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9. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
10. (เลือกได) หากคุณตองการพิมพภาพถายเปนสีขาวดํา ใหคลิกแท็บ Color

(สี) และเลือกกลองกาเครื่องหมาย Print in grayscale (พิมพเปนสีเทา)
จากรายการแบบดึงลง ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
• High Quality: (คุณภาพสูง) ใชสีที่มีทั้งหมดเพื่อพิมพภาพถายของคุณ

เปนสีเทา ซึง่ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ
• Black Ink Only: (หมึกสีดําเทานั้น) ใชหมกึพิมพสีดําเพื่อพิมพภาพ

ถายของคุณเปนสีเทา โทนสีเทานี้จะถูกสรางขึ้นโดยรูปแบบจุดสีดํามาก
มาย ซึง่อาจทําใหภาพเปนเมด็

11. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึง่ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ

การพมิพภาพแบบไมมขีอบ
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. คว่ํากระดาษภาพถายดานทีจ่ะพิมพลงบนดานขวาของถาดปอนกระดาษ
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิกขนาดของกระดาษภาพถายที่ใสในถาด

ปอนกระดาษ
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมายBorderless printing (การพิมพแบบไมมขีอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว

8. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More
(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมีขอบไดถาต้ังคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย
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9. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมี
ขอบ) ถายังไมไดทําเครื่องหมาย
ถาขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทกระดาษไมตรงกัน ซอฟตแวร
ของเครื่องจะแจงเตือนและบอกใหคุณเลือกประเภทหรอืขนาดกระดาษใหม

10. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพ
ถายควรเรียบกอนพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 22
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

การพิมพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหน่ึงซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP
All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวมถึง
ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิง่ของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพท่ีอยูผู
สงบนซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง ฝาซองควร

อยูทางดานซาย
3. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย
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5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบติัเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวเลือกการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): Plain paper (กระดาษธรรมดา)
• Size (ขนาด): ขนาดซองจดหมายที่ถูกตอง

7. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 22
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

การพิมพบนกระดาษชนดิพเิศษ

การพมิพแผนใส
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางแผนใสลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง และจัดใหหนาที่

เปนกระดาษกาวหงายขึ้น พรอมทั้งหันไปทางเครื่องพิมพ
3. คอยๆ ดันแผนใสเขาไปในเครื่องพิมพจนกระท่ังแผนใสหยุด เพ่ือที่กระดาษ

กาวจะไดไมติดกัน
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบแผนใส
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5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
7. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก

Presentation Printing (การพิมพการนําเสนองาน) และระบุการตั้งคา
การพิมพตอไปนี้:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือกแผนใส

ที่ถูกตอง
• Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพิมพโปสการด
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางบตัรลงที่ดานขวาของถาด ควรควํ่าหนาที่จะพิมพลง และหันขอบกระดาษ

ดานสั้นไปทางเครื่องพิมพ
3. ดันบัตรอวยพรเขาไปในเคร่ืองพิมพจนกระทัง่บัตรอวยพรหยุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบบัตร

5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
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6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อ่ืนๆ) แลวคลิก

Specialty Papers (กระดาษชนิดพิเศษ) จากนั้นเลือกประเภทการด
ท่ีถูกตอง

• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา) หรือ Best
(ดีท่ีสุด)

• Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง
7. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพปายฉลาก
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. คลี่ขอบแผนฉลากเพื่อแยกแผนฉลากออกจากกัน จากนั้นใหปรับตําแหนง

ขอบ
3. วางแผนฉลากลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาท่ีเปนฉลากลง
4. ดันแผนฉลากเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งแผนฉลากหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบแผนฉลาก

6. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบติัเครื่องพิมพ)
7. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
8. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก General

Everyday Printing (การพิมพทั่วไปทุกวัน) และระบุการตั้งคาการพิมพ
ตอไปน้ี:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): กระดาษธรรมดา
• Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง

9. คลิก OK (ตกลง)
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การพิมพโบรชัวร
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหแนบชิดกับขอบของกระดาษ

5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ)
7. ระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Best (ดีที่สุด)
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือก

กระดาษอิงคเจ็ตของ HP ที่เหมาะสม
• Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
• Two-sided printing (การพิมพสองหนา):  Manual (ดวยตนเอง)

8. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพิมพบตัรอวยพร
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. คลี่ขอบบตัรอวยพรเพื่อแยกบตัรอวยพรออกจากกัน จากนั้นใหปรับตําแหนง

ขอบ
3. วางบตัรอวยพรลงที่ดานขวาของถาด ควรควํ่าหนาที่จะพิมพลง
4. ดันบัตรอวยพรเขาไปในเคร่ืองพิมพจนกระทัง่บัตรอวยพรหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบบัตร
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6. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบติัเครื่องพิมพ)
7. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา)
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือกประเภท

การดที่ถูกตอง
• Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง

8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพหนังสือ
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหแนบชิดกับขอบของกระดาษ

5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบติัเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
7. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก Booklet

Printing (การพิมพหนังสือ)
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8. ในรายการแบบดึงลง Print On Both Sides (พิมพทั้งสองดาน) ใหเลือก
ตัวเลือกการเย็บเลมจากตัวเลือกตอไปนี้:
• Left Edge Booklet (เย็บเลมขอบซาย)
• Right Edge Booklet (เย็บเลมขอบขวา)

9. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
10. เมื่อไดรับการแจงเตือน ใหใสกระดาษที่พิมพแลวลงในถาดปอนกระดาษอีก

ครั้ง ดังที่แสดงไวดานลาง

11. คลิก Continue (ทําตอ) เพ่ือทําการพิมพเปนรูปเลมใหเสร็จสิ้น

การพิมพโปสเตอร
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหแนบชิดกับขอบของกระดาษ

5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)

การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ 17

กา
รพ
มิ
พ




6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): กระดาษธรรมดา
• Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง

7. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง) แลวคลิก Printer Features (คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ)

8. ในรายการดึงลง Poster Printing (การพิมพโปสเตอร) ใหเลือกจํานวน
แผนของโปสเตอร

9. คลิกปุม Select Tiles (เลือกแบบเรียงตอกัน)
10. ตรวจสอบวาจํานวนแผนท่ีเรียงตอกันที่เลือก ตรงกับจํานวนแผนของ

โปสเตอรหรือไม แลวคลิก OK (ตกลง)

11. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพมิพวสัดุพิมพทีผ่นกึดวยเตารดี
1. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษสําหรับผนึกดวยเตารีดลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะ

พิมพลง
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3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหแนบชิดกับขอบของกระดาษ

5. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:

• Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา) หรือ Best
(ดีที่สุด)

• Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวคลิก
Specialty Papers (กระดาษชนิดพิเศษ) แลวคลิก Other
specialty paper (กระดาษชนิดพิเศษอื่นๆ)

• Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
7. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
8. คลิก Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) แลวต้ังคา Mirror

Image (ภาพกลับดาน) เปน On (เปด)

หมายเหตุ โปรแกรมวัสดุพิมพสําหรับผนึกดวยเตารีดบางโปรแกรมไม
ไดตองการใหคุณพิมพภาพกลับดาน

9. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 22
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

พิมพหนาเวบ็
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราวเซอรดวย HP All-in-One ได

พิมพหนาเว็บ 19
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ถาคุณใช Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาสําหรับการเลือกดูเว็บ คุณสามารถ
ใช HP Smart Web Printing เพ่ือใหแนใจวาการพิมพเวบ็สามารถทําได
งาย คาดการณได พรอมท้ังสามารถควบคุมสิ่งที่คุณตองการและวิธีการที่คุณตอง
การพิมพ คุณสามารถเขาถึง HP Smart Web Printing จากแถบเครื่องมอื
ใน Internet Explorer สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Smart Web
Printing โปรดดูที่ไฟลวิธีใชที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

การพมิพหนาเวบ็
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในเว็บเบราวเซอรของคุณ คลิก Print (พิมพ)

เคลด็ลบั เพ่ือผลลัพธที่ดีท่ีสุด ใหเลือก HP Smart Web Printing บน
เมนู File (ไฟล) เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นเมือ่มีการเลือกไว

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. ถาเว็บเบราวเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณ

ตองการใสในงานพิมพ
ตัวอยางเชน Internet Explorer ใหคลิกแท็บ Options (ตัวเลือก) เพ่ือ
เลือกตัวเลือก เชน As laid out on screen (ตามที่ปรากฏบนหนาจอ),
Only the selected frame (เฉพาะกรอบที่เลือก) และ Print all linked
documents (พิมพเอกสารเช่ือมโยงทั้งหมด)

5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือพิมพหนาเว็บ

เคลด็ลับ ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจําเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 22
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

การพิมพโดยใชจาํนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจํานวน dpi สูงสุด เพ่ือพิมพรูปภาพที่มีคุณภาพสูงและคมชัด
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เพ่ือใหไดรับประโยชนสงูสุดจากโหมดจํานวน dpi สูงสุด ใหใชโหมดนี้ในการ
พิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอล เมือ่คุณเลือกการตั้งคาจํานวน dpi
สูงสุด ซอฟตแวรเครือ่งพิมพจะแสดงจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) ท่ีเหมาะสมที่สุดที่
เคร่ืองพิมพ HP All-in-One จะพิมพได การพิมพในโหมดจํานวน dpi ใชงาน
ไดกับประเภทกระดาษตอไปนี้เทาน้ัน

• HP Premium Plus Photo Paper
• HP Premium Photo Paper
• HP Advanced Photo Paper
• Photo Hagaki
การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบ
อื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก Enabled

(เปดใชงาน) จากรายการแบบดึงลง Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
7. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
8. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
9. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหคลิก

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

หมายเหตุ หากตองการดูจํานวน dpi ที่เคร่ืองจะพิมพออกมา ใหคลิก
Resolution (ความละเอียด)

10. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ท่ีตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 21
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การเรยีกดูความละเอียดของการพมิพ
ซอฟตแวรเครือ่งพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

การเรยีกดูความละเอยีดของการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของคุณ
7. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
8. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเรียกดูความละเอียดการพิมพใน

แบบ dpi

การใชชอ็ตคัตการพมิพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยการตั้งคาการพิมพท่ีใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมช็ีอตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพท่ีเหมาะ
สมโดยอัตโนมติั คุณสามารถทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือ
สรางช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานท่ีใชกันทั่วไปก็ได

ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี:้
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• General Everyday Printing (การพิมพประจําวันท่ัวไป): พิมพเอกสาร
อยางเร็ว

• Photo Printing–Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ
จนถึงขอบดานบน ดานลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. และ 13 x 18 ซม.

• Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยัดกระดาษ) : พิมพ
เอกสารสองดานโดยใหมีงานหลายหนาอยูบนกระดาษแผนเดียวเพื่ดลด
ปริมาณการใชกระดาษ

• Photo Printing–With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมขีอบสีขาวลอมรอบ

• Fast/Economical printing (การพิมพแบบเร็ว/ประหยัด): เปนการ
สรางงานพิมพแบบรางที่รวดเร็ว

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

การสรางชอ็ตคัตการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาท่ีคุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. คลิก Save as (บนัทึกเปน) และพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม

แลวคลิก Save (บนัทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

การลบชอ็ตคัตการพมิพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก

การใชช็อตคัตการพมิพ 23
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3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ

หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การตัง้คาดฟีอลตการพมิพ
หากมคีาท่ีทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพ่ือจะใหเปนคาอัตโนมติัเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

การเปลีย่นการตัง้คาการพมิพคาเริม่ตน
1. ในศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. เปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

บท 2
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3 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP All-in-One ได
เชน กระดาษ Letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

กระดาษที่แนะนาํสําหรับการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมีเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

HP Advanced Photo Paper
กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
โดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกันน้ํา หมกึเลอะ รอยนิ้วมอื และความชื้นได
งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายท่ีอัดจากราน
โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (มีหรือไม
มีแท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมลีักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมนัเล็ก
นอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหได
เอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper
ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบ
มาสําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มี
คุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมือ่คุณใชกระดาษ
นี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มลีักษณะผิวแบบกึ่งมัน และมีหลาย
ขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแีถบ)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนาน
กวาเดิม

HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper
กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับการ
ใชงานสองดาน เหมาะอยางยิ่งสําหรบัการทําสําเนาท่ีใกลเคียงกับภาพหรือภาพ
กราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณีย
ภัณฑและปฏทิิน
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HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper
กระดาษเหลานี้คือกระดาษที่มนี้ําหนักมาก ไมเคลือบมนัท้ังสองดาน เหมาะ
สําหรบังานนําเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีนํ้า
หนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มคีวามคมชัดสูง มีความ
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลวิ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่
ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส

HP Printing Paper
HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มีความคมชัด
มากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ
ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขม
มากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือให
ไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper
HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสาร
ราง บนัทึกชวยจํา และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok
ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้
เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer
HP Iron-on Transfers (สําหรับผาส ีหรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธี
การแกปญหาที่เหมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดท่ีออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมีสีคม
ชัดและนาประทับใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยัง
แหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack
HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมกึของแทจาก HP และ HP
Advanced Photo Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมือ
อาชีพในราคาที่คุณจายไดดวย HP All-in-One ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก
HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวม
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กันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสดุประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมาก
เพ่ือแจกจาย

ColorLok
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวา
มคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ
และจะทําใหไดเอกสารที่มคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากขึ้น และแหง
เร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มโีลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและนํ้าหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมือ่เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของทาน แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนานั้น

การวางวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดของกระดาษเพื่อดําเนินการตอ

การใสกระดาษขนาดเลก็
a. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
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b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวาง

ของกระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง
� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใส
กระดาษโดยใหแถบนั้นอยูใกลตัวทาน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ
กระดาษ

การใสกระดาษขนาดเตม็แผน
a. เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย

� เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย

บท 3
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b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษ

เขาไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง

� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ

กระดาษ

การใสซองจดหมาย
a. เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย

� เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย

การวางวัสดุพิมพ 29

คว
าม
รูเ
บ
ือ้ง
ตน

เก
ีย่ว
กบั
กร
ะด
าษ



� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
b. การใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษ
โดยวางใหชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

� เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

บท 3
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4 สแกน
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
▲ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

สแกนหนาเดียว
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

สแกน 31
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� ปดฝา

b. เริ่มสแกน
� กด สแกน

c. ดูภาพตัวอยางและยอมรับ
� ดูภาพตัวอยางที่สแกนแลวและยอมรับ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

บท 4
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5 การทาํสําเนา
หมายเหตุ ถาคุณม ีHP Deskjet F4424 All-in-One (ดูหมายเลขรุนจาก
แผงควบคุมของผลิตภณัฑ) โปรดดู “การทําสําเนา (HP Deskjet F4424
All-in-One เทานั้น)” ในหนา 37 เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบติัการทํา
สําเนาของผลิตภัณฑ

“การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม” ในหนา 33

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
▲ ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

ทาํสาํเนาดานเดยีวจากตนฉบบัทีม่ดีานเดียว
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น
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� วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

� ปดฝา
c. การเลือกประเภทกระดาษ

� กด การเลอืกกระดาษ เพ่ือเลือกประเภทกระดาษ
d. เริ่มทําสําเนา

� กด เริ่มทําสาํเนาขาวดํา กดหลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มจํานวนสําเนา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 34
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

กาํหนดประเภทกระดาษทาํสาํเนา
คุณสามารถกําหนดประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาเปน ธรรมดา, ภาพถาย
(ใหญ) หรือ ภาพถาย (เลก็)

หมายเหตุ การทําสําเนาบนกระดาษธรรมดาจะใชคุณภาพการพิมพแบบ
Normal (ธรรมดา) โดยอัตโนมติั การทําสําเนาบนกระดาษภาพถายจะใช
คุณภาพการพิมพแบบ Best (ดีท่ีสุด)

ใหดูตารางตอไปน้ีเพ่ือกําหนดการตั้งคาประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสอยูใน
ถาดปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษหัวจดหมาย ธรรมดา

HP Bright White Paper ธรรมดา
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาแผงควบคมุ

HP Advanced Photo Paper, Glossy Photo (ภาพถาย)

HP Advanced Photo Paper, Matte Photo (ภาพถาย)

HP Advanced 4 x 6 inch Photo Paper ภาพถาย (เลก็)

HP Photo Paper Photo (ภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper Photo (ภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss Photo (ภาพถาย)

กระดาษภาพถายอื่นๆ Photo (ภาพถาย)

HP Advanced Paper ธรรมดา

กระดาษ HP All-in-One ธรรมดา

HP Printing Paper ธรรมดา

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ ธรรมดา

Legal ธรรมดา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

(ทําตอ)

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา 35
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6 การทาํสําเนา (HP Deskjet F4424
All-in-One เทานัน้)

หมายเหตุ เมื่อตองการทําสําเนา จะตองเชื่อมตอ HP All-in-One กับ
คอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง นอกจากนั้น จะตองติดต้ังและเปดใช
งานซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนท่ีจะทําสําเนา
ดูหมายเลขรุนไดจากฉลากที่ติดอยูในบริเวณที่เขาถึงตลับหมกึ

“การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม” ในหนา 37

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
เมื่อตองการทําสําเนา จะตองเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอร และเปด
อุปกรณทั้งสอง นอกจากนั้น จะตองติดต้ังและเปดใชงานซอฟตแวร HP
Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําสําเนา ถาตองการตรวจสอบวา
ซอฟตแวร HP Photosmart กําลังทํางานอยูบน Windows หรือไม ใหมองหา
ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในพ้ืนที่แจงสถานะที่ดานขวาลางของ
หนาจอ ใกลกับสวนแสดงเวลา

การทําสําเนา (HP Deskjet F4424 All-in-One เทาน้ัน) 37
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▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้:

ทาํสาํเนาดานเดียวจากตนฉบบัทีม่ดีานเดยีว
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

บท 6
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� ปดฝา
c. เลือกจํานวนสําเนา

� กด จาํนวนสาํเนา เพ่ือเปลีย่นจํานวนสําเนา
d. เริ่มทําสําเนา

� กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํจากพีซ ีหรือ เริม่ทาํสาํเนาสจีากพีซี

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา” ในหนา 34
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 121

การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม 39
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7 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับ
หมกึเมือ่ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณ
ในตลับหมกึ

หมายเหตุ ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่เติมหมกึซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับ
หมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมื่อ
คุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียม
ตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทาํงานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมผลิตภณัฑและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก
ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี ้หมึก
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมกึพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 41
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วธิกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบติั
การพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 42

การสั่งซ้ือผลติภัณฑหมึกพมิพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับหมึกพิมพ ใหใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-
in-One เพ่ือคนหาหมายเลขการสั่งซือ้ใหม
คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ
1. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบติั
การพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้นมา
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏข้ึนมา ใชเมนูท่ี
ดานลางเพื่อเลือก Cartridge details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมกึ
พิมพ)

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
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คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภมูิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ
คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชสิน้เปลืองและพิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมือ่ซื้อ
จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

การสัง่ซือ้ตลบับรรจหุมกึจากหนาจอเดสกทอ็ปของคณุ
▲ หากตองการทราบวาอุปกรณใชส้ินเปลืองใดของ HP ที่ทํางานกับ

คอมพิวเตอรของคุณได ใหส่ังซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน หรือสราง
รายการชอปปงที่พิมพได เปด HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP) และเลือกคุณสมบติัการชอปปงออนไลน
ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบน
ขอความแจงเตือนหมึกพิมพดวย นอกจากนั้น คุณยังจะพบขอมลูตลับหมกึ
พิมพและการสั่งซื้อออนไลนไดดวยการเยี่ยมชม www.hp.com/buy/
supplies

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการ
ในทุกประเทศ/ภมูภิาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/
ภูมภิาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองและพิมพรายการ
เพ่ือไวอางอิงไดเมือ่ซื้อจากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง” ในหนา 43

การเลอืกตลบัหมึกพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมกึพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําให
คุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 42

การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถกูตอง 43

กา
รท
าํง
าน
กบั
ตล
ับ
ห
ม
กึพ

มิ
พ


http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com/buy/supplies


การทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
ถาหนาที่พิมพออกมามสีีจางหรือมีร้ิวหมกึ แสดงวาตลับหมกึพิมพอาจมีระดับ
หมึกตํ่า หรืออาจตองทําความสะอาด สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “การตรวจ
สอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ” ในหนา 41

ถาระดับหมกึในตลับหมึกพิมพไมไดมรีะดับตํ่า ใหทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
โดยอัตโนมัติ

ถาเอกสารของคุณยังมีสีจางหลังจากทําความสะอาด ใหทําความสะอาดหนา
สัมผัสตลับหมึกพิมพดวยตนเอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพดวยตนเอง” ในหนา 44

ขอควรระวงั ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเฉพาะเมือ่จําเปนเทานั้น หากทํา
ความสะอาดโดยไมจําเปน จะทําใหเปลืองหมกึและตลับหมึกพิมพมีอายุการ
ใชงานสั้นลง

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

2. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ)
3. คลิก Clean (ทําความสะอาด) และปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ

การทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพดวยตนเอง
คุณควร “การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ” ในหนา 44 กอน
พยายามทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพบนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

ทานตองมวีัสดุอุปกรณตอไปน้ี:
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• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลานั้นอาจทําให
ตลับหมกึพิมพหรือเครื่องเสียหาย

การทาํความสะอาดหนาสมัผัสตลับหมกึพิมพ
1. เปดเครื่อง แลวเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของเครื่อง
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออกจาก

ชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันท้ังสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาทิ้งตลับ
หมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพวามีหมกึหรอืเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในน้ํากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมกึพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมกึพิมพแหง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง 45
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมกึพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมกึพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง

การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ
การเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ถอดตลับหมกึพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อคลายตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

c. เล่ือนไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกันใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมกึพิมพ
ลงในชองใสจนกระทั่งล็อกเขาที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 47
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d. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

4. การปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ:

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเลือกตลับหมึกพิมพท่ีถูกตอง” ในหนา 43
• “การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 42

ขอมูลการรบัประกันตลบัหมึก
จะมีการบงัคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับบรรจุหมกึถูกใช
กับอุปกรณการพิมพของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุม
ผลิตภณัฑหมึกของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท
หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่
หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวนัท่ีสิ้นสุด
การรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมกึตามท่ีระบุ
ไว:
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สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสาร
ประกอบที่ใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกนัตลับหมึก 49
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8 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ฝายสนับสนุนของ HP
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• ขอผิดพลาด

ฝายสนับสนุนของ HP
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ

หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/

support ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคา
ของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมลูที่เขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตอง
การทราบขอมลูปจจุบันของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจากผู
เช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวด

เร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ

การแกไขปญหา 51
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• ผลิตภัณฑที่มีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ
ปญหาทั่วๆไป

• การอัพเดตผลิตภณัฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP
พรอมใหบริการเมือ่คุณลงทะเบยีนผลิตภัณฑ

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมใน
การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

การสนบัสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศัพท

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ
เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซโิก) หากตองการตรวจสอบระยะ
เวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่
www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศัพทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะท่ีคุณอยูหนาคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภณัฑ (HP Deskjet F4400 All-in-One series)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวง

ท่ีเร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มกีาร

เคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)
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หมายเลขโทรศัพทของฝายสนบัสนนุ

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และ
ขอมลูคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/support
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หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรบัความชวยเหลือจาก
HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซต
สนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทน
จําหนายของ HP หรือติดตอทีห่มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/
พ้ืนที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกนัอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษา
ของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรบัประกันเพ่ือดูขอมูลในการให
บริการเพ่ิมเติม

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการตดิตัง้
สวนนี้ประกอบดวยขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภณัฑ

มปีญหาหลายอยางเกิดข้ึนเมื่อตอผลิตภณัฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ลงในเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณ
เช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวร
จะปรากฏขอความแจงเตือน คุณตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

การแกปญหาเบือ้งตนสาํหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการตดิตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง” ในหนา 60

3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปดเครื่อง รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• เปดเคร่ืองไมติด
• ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวม

กับคอมพิวเตอร
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• หลังจากติดต้ังเสร็จแลว เคร่ืองไมพิมพงาน
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นตํ่าปรากฏขึ้น
• มีเครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

เปดเครือ่งไมตดิ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาไดตอสายไฟแลว
• การแกไข 2: กดปุม เปด ชาลง

การแกไข 1: ตรวจสอบวาไดตอสายไฟแลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครือ่งและอะแดปเตอรอยาง

แนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊ก
พวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร
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• ถาคุณใชปลั๊กพวง ใหตรวจดูวาเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปล๊ักเครื่อง
เขากับเตารับโดยตรง

• ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมไีฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากเสียบเครื่องเขากับเตารับที่มีสวิตชเปด/ปด โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วาไดเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมี
ปญหา

สาเหตุ: เครื่องเช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: กดปุม เปด ชาลง

วธิแีกไข: เครื่องอาจไมตอบสนองหากคุณกดปุม เปด เร็วเกินไป กดปุม
เปด หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือใหเครื่องเปด หากคุณกดปุม เปด อีก
ครั้งในชวงเวลานี้ คุณอาจปดเครื่องไป

ขอควรระวงั ถาเครื่องยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามคีวามผิดปกติ
เกี่ยวกับกลไก ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับ

ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support เมือ่เคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภมูภิาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมลู
ในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค

สาเหตุ: คุณกดปุม เปด เร็วเกินไป

ตอสายเคเบลิ USB แลว แตกลบัยังมปีญหาในการใช HP All-in-One รวมกบั
คอมพวิเตอร

วธิแีกไข: อันดับแรกคุณตองติดต้ังซอฟตแวรที่ไดรับมาพรอมกับเครื่อง
กอนที่จะเช่ือมตอสาย USB ในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จน
กวาคําแนะนําบนหนาจอจะปรากฏขึ้น

ทันทีท่ีคุณติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองดวยสาย
USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขากับดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอกีดานเขากับดานหลังของเครื่อง คุณสามารถเชื่อมตอกับ
พอรต USB ที่ดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรไดทุกพอรต
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ถาคุณติดต้ังซอฟตแวรไวแลว ใหถอนการติดต้ังและติดต้ังใหมอีกครั้ง โดย
เช่ือมตอสายเคเบิล USB เมื่อขอความแจงเตือนปรากฏขึ้นเทานั้น

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืเริ่มตนท่ีนี่ที่มาพรอมกับเคร่ือง
สาเหตุ: มกีารเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การ
เช่ือมตอสาย USB กอนที่จะมีขอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

หลงัจากตดิตัง้เสรจ็แลว เครือ่งไมพมิพงาน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: กดปุม เปด เพ่ือเปดผลิตภณัฑ
• การแกไข 2: ต้ังผลิตภัณฑของคุณเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
• การแกไข 3: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอร
• การแกไข 4: ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมีหมึกพิมพ
• การแกไข 5: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การแกไข 1: กดปุม เปด เพือ่เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ดูที่หนาจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ หากจอแสดงผลวางเปลาและ
ไฟที่ปุม เปด ไมติดสวางแสดงวา ผลิตภณัฑปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาได
ตอสายไฟเขากับผลิตภัณฑและเสียบเขากบัปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดการทํางานของผลิตภัณฑ

สาเหตุ: อาจยังไมไดเปดผลิตภัณฑ
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตั้งผลติภณัฑของคณุเปนเครือ่งพมิพคาเริม่ตน

วธิแีกไข: ใชเครื่องมอืระบบบนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเปลี่ยนใหเครื่อง
เปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

สาเหตุ: คุณสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพคาเริ่มตน แตเครื่องนี้ไมใช
เครื่องพิมพคาเริ่มตน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบการเชือ่มตอระหวางผลติภณัฑกบัคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภณัฑกับคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ผลิตภัณฑและคอมพิวเตอรไมไดมีการสื่อสารถึงกัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบวาตลบัหมกึพิมพตดิตัง้อยางถกูตองและมหีมกึพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมีหมึกพิมพ

สาเหตุ: อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ผลิตภัณฑอาจกระดาษหมด

หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่ําปรากฏขึ้น

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร
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สาเหตุ: ระบบของคุณไมตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าในการติดต้ังซอฟตแวร

มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชือ่มตอ USB
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังเครื่องอยางถูกตอง แลวลองสรางการเชื่อม
ตอใหม

การลองเชือ่มตอ USB อกีครัง้
1. ตรวจสอบวาติดต้ังสาย USB ไวอยางถูกตองดังนี้

• ถอดสาย USB และเสียบใหมอีกครั้ง หรือลองเสียบสาย USB เขา
ในพอรต USB อื่น

• หามเชื่อมตอสาย USB เขากับแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาสาย USB มีความยาวไมเกิน 3 เมตร
• หากที่เครื่องคอมพิวเตอรมสีาย USB ตออยูหลายสาย คุณอาจดึง

สายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
2. ถอดสายไฟของเครื่องออก แลวเสียบเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

4. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเชื่อมตออีกคร้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สาเหตุ: โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบวุาติดต้ัง
พลักแอนดเพลยไดเสร็จสมบรูณ เคร่ืองหมาย X สีแดงจะปรากฏ เพ่ือระบุวา
ติดต้ังพลักแอนดเพลยไมได
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ปรากฏขอความวามขีอผดิพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึน้

วธิแีกไข: พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดและเร่ิมตนติด
ต้ังใหม และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด คุณอาจตอง
ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน
ของเครื่องออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูก
ตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่อยูในกลุมโปรแกรมที่คุณติดต้ังซอฟตแวร
ที่มาพรอมเครื่อง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง” ในหนา 60
สาเหตุ: สาเหตุของขอผิดพลาดไมสามารถระบุได

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Deskjet
F4400 All-in-One series แลัวคลิก Product Registration (การลง
ทะเบียนผลิตภณัฑ)

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมติั

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของทานไมสมบรูณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมือ่ทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One

การถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบปฏบิตักิาร Windows

หมายเหตุ ใหใชวิธีนี้หากไมมี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ในเมนูเริ่มของ
Windows (ใหคลิก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs
โปรแกรมทั้งหมด), HP, Deskjet F4400 All-in-One series,
Uninstall (ถอนการติดต้ัง))
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1. เปดแผงควบคุมของ Windows แลวดับเบลิคลิก Add or Remove
Programs (เพ่ิมหรือลบโปรแกรม)

หมายเหตุ ข้ันตอนในการเปดแผงควบคุมอาจแตกตางกันไปตามระบบ
ปฏบิติัการ หากไมแนใจเกี่ยวกับวิธีการเปดแผงควบคุม ใหดูวิธีใชของ
Windows

2. เลือก HP Deskjet All-In-One Driver Software (ซอฟตแวร
ไดรเวอร HP Deskjet All-In-One) แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

3. ปลดการเชื่อมตอเครื่องออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตอเครื่องกอนที่จะรีสตารท
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบรูณ

5. ใสแผนซดีีรอมของผลิตภณัฑลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรแลวจึง
เริ่มใชงานโปรแกรมการติดต้ัง

6. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบรูณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows

เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน
ศูนยบริการโซลูชันของ HP บนเดสกท็อป หาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP
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แสดงไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document
(สแกนเอกสาร)) แสดงวามีการติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง

การแกไขปญหาเบื้องตนคณุภาพการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพการพิมพเหลานี้
• สีผิด ไมแมนยํา หรือซึม
• หมึกพิมพกระจายตัวไมท่ัวขอความหรือภาพ
• งานพิมพมีแถบตามแนวนอนที่ผิดรูปซึ่งอยูบริเวณดานลางของงานพิมพ

แบบไมมีขอบ
• เอกสารที่พิมพออกมามเีสนริ้วตามแนวนอน
• เอกสารที่พิมพออกมามสีีซีดจางเกินไปหรือหมนเกินไป
• เอกสารที่พิมพดูไมชัดเจนหรอืเลอะเลือน
• เอกสารที่พิมพมีลักษณะเปนริ้วแนวตั้ง
• เอกสารที่พิมพออกมามลีักษณะเอียงหรือบิดเบีย้ว
• เสนริ้วหมึกที่ดานหลังของกระดาษ
• ตัดขอความไมเทากัน

สผีิด ไมแมนยาํ หรอืซมึ
ถางานพิมพของคุณมปีญหาใดปญหาหนึ่งดังตอไปนี้ซึง่เกี่ยวกับคุณภาพงาน
พิมพ ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในสวนนี้

• สีแตกตางไปจากที่คาดไว
ตัวอยางเชน สใีนภาพกราฟกหรือภาพถายของคุณเปนแบบหนึ่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร แตพิมพออกมาตางออกไป หรือสีชมพูถูกแทนที่ดวยสีฟาใน
งานท่ีพิมพออกมา

• สีตางๆ ซมึเขาหากัน หรือดูคลายสีเลอะบนหนากระดาษ เสนขอบไมคมชัด
เห็นเปนเพียงเสนบางๆ

ลองใชวิธีแกปญหาตอไปนี้หากสีดูผิดออกไป ไมถูกตอง หรือซึมเขากัน
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
• การแกไข 2: ตรวจสอบกระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษ
• การแกไข 3: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 4: ตรวจสอบระดับหมึก
• การแกไข 5: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• การแกไข 6: ปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพ
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• การแกไข 7: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกาํลงัใชตลบับรรจหุมกึ HP ของแท
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณเปนตลับบรรจุหมึก HP ของ
แทหรือไม

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหตุ: มกีารใชตลับบรรจุหมกึที่ไมใชของ HP
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบกระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถูกตอง และกระดาษไมมรีอย
ยับหรือหนาเกินไป
• ใสกระดาษโดยใหดานที่ตองการพิมพคว่ําหนาลง ตัวอยางเชน ถาคุณ

กําลังใสกระดาษภาพถายแบบมัน (Glossy) ใหใสกระดาษโดยคว่ําดาน
มันลง

• แนใจวากระดาษในถาดปอนกระดาษเรียบเสมอกัน ถากระดาษอยูใกล
กับหัวพิมพในระหวางการพิมพ หมกึพิมพอาจเปอนเลอะได ปญหาน้ี
อาจเกิดข้ึนไดหากกระดาษเผยอขึ้น ยับ หรือหนามาก เชน ซองจดหมาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษมรีอยยับหรอืหนาเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภท
อื่นที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑน้ี

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษท่ีคุณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
ควรเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภณัฑเดิมในถุงพลาสติกที่สามารถผนึก
ซ้ําไดบนพื้นผิวเรียบในที่ท่ีเย็นและแหง เมื่อคุณพรอมท่ีจะพิมพ ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ตองการใชออกมาทันที เมื่อพิมพเรียบรอยแลว ใหนํากระดาษภาพ
ถายที่ไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม เพ่ือเปนการปองกันไมให
กระดาษภาพถายเกิดการมวนงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

สาเหตุ: มีการใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบระดับหมกึ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึ

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจมหีมกึไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 5: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพวามีการตั้งคาสีถูกตองหรือไม

ตัวอยางเชน ตรวจสอบวามีการตั้งคาเอกสารใหพิมพเปนโทนสีเทาหรือ
ไม หรือ ตรวจสอบเพื่อดูวาถามีการตั้งคาสีข้ันสูง เชน ความอิ่มตัวของสี
ความสวาง หรือโทนสี มกีารตั้งคาใหปรับการแสดงผลของสี

• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาต้ังคาตรงกับ
ประเภทของกระดาษที่ใสในผลิตภัณฑ
คุณอาจจําเปนตองเลือกการตั้งคาคุณภาพงานพิมพใหตํ่าลง หากมีสีซึม
เขาหากัน หรือมิฉะนั้น ใหเลือกการตั้งคาใหสูงข้ึนหากคุณกําลังพิมพ
ภาพถายคุณภาพสูง จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษภาพถาย
เชน HP Advanced Photo Paper ลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ สบีนหนาจอคอมพิวเตอรบางเครื่องอาจแตกตางจากสีบน
หนากระดาษที่พิมพออกมา ในกรณีนี้ ไมใชความผิดปกติของผลิตภัณฑ
การตั้งคาการพิมพ หรือตลับบรรจุหมึก ไมจําเปนตองทําการแกไขปญหา
ใดๆ

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพถูกต้ังไวไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: ปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การปรับตําแหนงเครือ่งพิมพชวยใหมั่นใจไดวาจะไดงานพิมพคุณภาพเยี่ยม

 ีการปรบัตําแหนงเครือ่งพมิพ
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปใน

ถาดปอนกระดาษ
2. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา)
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3. ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั)
แลวคลิก Printer Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
4. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
5. คลิก Align the Printer (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

ผลิตภัณฑจะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป

สาเหตุ: ตองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 7: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพมปีญหา

หมกึพมิพกระจายตวัไมทัว่ขอความหรอืภาพ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีหากหมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพ
ซึง่ทําใหงานพิมพนั้นมบีางสวนขาดหายไปหรือวางเปลา
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึก
• การแกไข 3: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 5: ติดตอศูนยบริการของ HP
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การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกาํลงัใชตลบับรรจหุมกึ HP ของแท
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณเปนตลับบรรจุหมึก HP ของ
แทหรือไม

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหตุ: มกีารใชตลับบรรจุหมกึที่ไมใชของ HP
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึก

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจมีหมึกไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบการตั้งคาการพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาประเภทกระดาษตรงกับประเภทกระดาษ

ท่ีใสในถาดปอนกระดาษ
• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ังคาไวตํ่า

เกินไป
พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด) หรือ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษหรือคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวไมถูก
ตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภท
อื่นที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑน้ี

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษท่ีคุณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
ควรเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภณัฑเดิมในถุงพลาสติกที่สามารถผนึก
ซ้ําไดบนพื้นผิวเรียบในที่ท่ีเย็นและแหง เมื่อคุณพรอมท่ีจะพิมพ ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ตองการใชออกมาทันที เมื่อพิมพเรียบรอยแลว ใหนํากระดาษภาพ
ถายที่ไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม เพ่ือเปนการปองกันไมให
กระดาษภาพถายเกิดการมวนงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

สาเหตุ: มีการใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
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เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพมีปญหา

งานพมิพมแีถบตามแนวนอนทีผ่ดิรปูซึง่อยูบรเิวณดานลางของงานพมิพแบบไมมี
ขอบ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากงานพิมพแบบไมมีขอบของคุณมีเสนหรือ
แถบที่ไมชัดเจนอยูบริเวณดานลาง

หมายเหตุ สําหรับกรณีนี้ ไมไดเปนปญหาจากชุดหมกึพิมพของคุณ ดังนั้นจึง
ไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกหรือหัวพิมพ

• การแกไข 1: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 2: ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพท่ีสูงข้ึน
• การแกไข 3: หมุนภาพ

การแกไข 1: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภท
อื่นที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑนี้

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีคุ่ณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
ควรเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภณัฑเดิมในถงุพลาสติกที่สามารถผนึก
ซ้ําไดบนพื้นผิวเรียบในที่ที่เย็นและแหง เมื่อคุณพรอมที่จะพิมพ ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ตองการใชออกมาทันที เมือ่พิมพเรียบรอยแลว ใหนํากระดาษภาพ
ถายที่ไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม เพ่ือเปนการปองกันไมให
กระดาษภาพถายเกิดการมวนงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

สาเหตุ: มกีารใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ใชการตัง้คาคณุภาพงานพิมพทีส่งูขึน้

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ัง
คาไวตํ่าเกินไป

การเลอืกความเรว็หรือคุณภาพการพมิพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพท่ีเลือก
4. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก

ประเภทของกระดาษที่จะปอน
7. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการ

ต้ังคาคุณภาพที่เหมาะสมกับงานของคุณ

หมายเหตุ หากตองการทราบวาเครื่องจะพิมพดวยจํานวน dpi เทา
ใด ข้ึนอยูกับการตั้งคาชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือก
ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีท่ีสุด) หรือ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20

สาเหตุ: การตั้งคางานพิมพถูกต้ังคาไวตํ่าเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: หมนุภาพ

วธิแีกไข: ถายังมปีญหาอยู ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับผลิตภณัฑ
หรือแอพพลิเคชันซอฟตแวรอื่นเพ่ือหมนุภาพของคุณ 180 องศา เพ่ือไมให
ภาพที่พิมพออกมามสีีฟา เทา หรือน้ําตาลท่ีบริเวณดานลางของหนากระดาษ

สาเหตุ: ภาพถายพิมพออกมามีสีแปลกๆ ที่ดานลางของหนา
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เอกสารทีพ่มิพออกมามเีสนริว้ตามแนวนอน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากงานพิมพที่ไดมีเสนตรง เสนริ้ว หรือรอย
ตําหนิพาดผานตามแนวกวางของหนากระดาษ
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึ
• การแกไข 3: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว
• การแกไข 4: ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพท่ีสูงข้ึน
• การแกไข 5: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
• การแกไข 6: การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมัติ
• การแกไข 7: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกาํลงัใชตลบับรรจหุมกึ HP ของแท
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณเปนตลับบรรจุหมึก HP ของ
แทหรือไม

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหตุ: มกีารใชตลับบรรจุหมกึที่ไมใชของ HP
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึก
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หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจมหีมกึไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถกูตองแลว

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ใชการตัง้คาคณุภาพงานพิมพทีส่งูขึน้

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ัง
คาไวตํ่าเกินไป

การเลอืกความเรว็หรือคุณภาพการพมิพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพท่ีเลือก
4. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
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6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก
ประเภทของกระดาษที่จะปอน

7. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการ
ต้ังคาคุณภาพที่เหมาะสมกับงานของคุณ

หมายเหตุ หากตองการทราบวาเครื่องจะพิมพดวยจํานวน dpi เทา
ใด ข้ึนอยูกับการตั้งคาชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือก
ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด) หรือ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพการพิมพ หรือการทําสําเนาบนเครื่องถูกต้ังไว
ตํ่าเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การปรับตําแหนงเครือ่งพิมพชวยใหมั่นใจไดวาจะไดงานพิมพคุณภาพเยี่ยม

การปรบัตําแหนงเครือ่งพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปใน

ถาดปอนกระดาษ
2. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา)
3. ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer

Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบติัการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบติัการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ)
แลวคลิก Printer Services (การบริการเคร่ืองพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) ปรากฎขึ้น
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4. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
5. คลิก Align the Printer (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

ผลิตภัณฑจะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป

สาเหตุ: ตองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: การทําความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดย
อัตโนมติั” ในหนา 44

สาเหตุ: จําเปนตองทําความสะอาดหัวพนหมกึ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 7: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพมปีญหา

เอกสารทีพ่มิพออกมามสีซีดีจางเกินไปหรอืหมนเกินไป
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปน้ีหากสีในงานพิมพของคุณมีสีสันไมสดใสและไม
คมเขมอยางที่คาดไว
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึก
• การแกไข 3: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 5: การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั
• การแกไข 6: ติดตอศูนยบริการของ HP
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การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณกาํลงัใชตลบับรรจหุมกึ HP ของแท
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณเปนตลับบรรจุหมึก HP ของ
แทหรือไม

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหตุ: มกีารใชตลับบรรจุหมกึที่ไมใชของ HP
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึก

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจมีหมึกไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบการตั้งคาการพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาประเภทกระดาษตรงกับประเภทกระดาษ

ท่ีใสในถาดปอนกระดาษ
• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ังคาไวตํ่า

เกินไป
พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด) หรือ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษหรือคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวไมถูก
ตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภท
อื่นที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑน้ี

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษท่ีคุณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
ควรเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภณัฑเดิมในถุงพลาสติกที่สามารถผนึก
ซ้ําไดบนพื้นผิวเรียบในที่ท่ีเย็นและแหง เมื่อคุณพรอมท่ีจะพิมพ ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ตองการใชออกมาทันที เมื่อพิมพเรียบรอยแลว ใหนํากระดาษภาพ
ถายที่ไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม เพ่ือเปนการปองกันไมให
กระดาษภาพถายเกิดการมวนงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

สาเหตุ: มีการใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: การทําความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดย
อัตโนมติั” ในหนา 44

สาเหตุ: จําเปนตองทําความสะอาดหัวพนหมึก

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพมีปญหา

เอกสารทีพ่มิพดไูมชดัเจนหรอืเลอะเลอืน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้ หากงานพิมพของคุณไมคมชัดหรือไมชัดเจน

หมายเหตุ สําหรับกรณีนี้ ไมไดเปนปญหาจากชุดหมกึพิมพของคุณ ดังนั้นจึง
ไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกหรือหัวพิมพ

เคลด็ลบั หลังจากปฏบิัติตามวิธีแกไขปญหาในสวนนี้แลว คุณยังสามารถไป
ที่เว็บไซตของ HP เพ่ือดูวามวีิธีแกไขปญหาเพิ่มเติมหรือไม สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดไปที่: www.hp.com/support

• การแกไข 1: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• การแกไข 2: ใชภาพที่มีคุณภาพสูงข้ึน
• การแกไข 3: พิมพภาพใหมขีนาดเล็กลง
• การแกไข 4: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
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การแกไข 1: ตรวจสอบการตั้งคาการพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาประเภทกระดาษตรงกับประเภทกระดาษ

ท่ีใสในถาดปอนกระดาษ
• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ังคาไวตํ่า

เกินไป
พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด) หรือ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

สาเหตุ: การตั้งคาประเภทกระดาษหรือคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวไมถูก
ตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใชภาพทีม่คีณุภาพสงูขึน้

วธิแีกไข: ใชภาพที่มีความละเอียดสูงกวาเดิม

ถาพิมพภาพถายหรอืภาพกราฟกที่มีความละเอียดตํ่าเกินไป ภาพท่ีไดอาจไม
ชัดเจนหรือเลอะเลือน

ถามีการปรับขนาดของภาพถายดิจิตอลหรือภาพกราฟกท่ีทําเปนบติแมป
งานพิมพท่ีไดอาจไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

สาเหตุ: เนื่องจากความละเอียดของภาพต่ํา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: พิมพภาพใหมีขนาดเลก็ลง

วธิแีกไข: ลดขนาดภาพที่จะพิมพ จากนั้นลองพิมพอีกครั้ง

ถาคุณกําลังพิมพภาพถายหรือภาพกราฟก แลวต้ังขนาดพิมพไวสูงเกินไป
งานพิมพท่ีไดอาจไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

ถามีการปรับขนาดของภาพถายดิจิตอลหรือภาพกราฟกท่ีทําเปนบติแมป
งานพิมพท่ีไดอาจไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

สาเหตุ: ภาพที่พิมพมขีนาดใหญกวาที่ตองการ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การปรับตําแหนงเครือ่งพิมพชวยใหมั่นใจไดวาจะไดงานพิมพคุณภาพเยี่ยม

การปรบัตําแหนงเครือ่งพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปใน

ถาดปอนกระดาษ
2. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา)
3. ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer

Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบติัการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบติัการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ)
แลวคลิก Printer Services (การบริการเคร่ืองพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) ปรากฎขึ้น
4. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเคร่ืองมือ)
5. คลิก Align the Printer (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

ผลิตภณัฑจะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

สาเหตุ: ตองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

เอกสารทีพ่ิมพมลีกัษณะเปนริว้แนวตั้ง

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภท
อื่นที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑนี้

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีคุ่ณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
ควรเก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภณัฑเดิมในถงุพลาสติกที่สามารถผนึก
ซ้ําไดบนพื้นผิวเรียบในที่ที่เย็นและแหง เมื่อคุณพรอมที่จะพิมพ ใหนําเฉพาะ
กระดาษที่ตองการใชออกมาทันที เมือ่พิมพเรียบรอยแลว ใหนํากระดาษภาพ
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ถายที่ไมไดใชใสกลับลงในถุงพลาสติกตามเดิม เพ่ือเปนการปองกันไมให
กระดาษภาพถายเกิดการมวนงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
• “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 25

สาเหตุ: มีการใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

เอกสารทีพ่มิพออกมามลีกัษณะเอยีงหรอืบดิเบีย้ว
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากงานพิมพบนหนากระดาษนั้นไมตรง
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว
• การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษประเภทเดียวกนัเทานั้น

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถกูตองแลว

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษประเภทเดยีวกนัเทานัน้

วธิแีกไข: ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: มีกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดปอนกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

เสนริว้หมกึทีด่านหลงัของกระดาษ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากมีรอยหมึกเปอนอยูที่ดานหลังของงานพิมพ
ของคุณ
• การแกไข 1: พิมพบนกระดาษธรรมดา
• การแกไข 2: รอจนกระทั่งหมึกแหง
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การแกไข 1: พิมพบนกระดาษธรรมดา

วธิแีกไข: พิมพดวยกระดาษธรรมดาหนึ่งแผนหรือหลายๆ แผน เพ่ือซบั
หมกึสวนเกินที่คางอยูในผลิตภัณฑ

การกาํจดัหมกึสวนเกนิโดยใชกระดาษธรรมดา
1. ใสกระดาษธรรมดาปกหน่ึงลงในถาดปอนกระดาษ
2. รอสักหานาที
3. พิมพเอกสารที่มขีอความเล็กนอยหรอืไมมขีอความเลย
4. ตรวจหารอยหมกึที่ดานหลังของกระดาษ ถายังคงมรีอยหมกึที่ดานหลัง

ของกระดาษอยู ใหลองพิมพบนกระดาษธรรมดาอีกแผนหนึ่ง

สาเหตุ: มหีมกึคางสะสมอยูในตัวผลิตภัณฑ ในจุดที่ดานหลังของกระดาษ
จะพักอยูบรเิวณนั้นในระหวางท่ีพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: รอจนกระทัง่หมกึแหง

วธิแีกไข: รออยางนอยสามสิบนาทีเพ่ือใหหมึกภายในตัวผลิตภณัฑแหง
กอน จากนั้นลองพิมพงานอีกครั้ง

สาเหตุ: หมกึสวนเกินที่คางอยูในผลิตภณัฑน้ันตองรอใหแหงกอน

ตดัขอความไมเทากัน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากขอความในงานพิมพของคุณไมคมชัดและ
เสนขอบมรีอยหยัก

หมายเหตุ สําหรับกรณีนี้ ไมไดเปนปญหาจากชุดหมกึพิมพของคุณ ดังนั้นจึง
ไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกหรือหัวพิมพ

• การแกไข 1: ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType
• การแกไข 2: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การแกไข 1: ใชแบบอกัษรชนดิ TrueType หรอื OpenType
วธิแีกไข: ใชแบบอักษรชนิด TrueType หรือ OpenType เพ่ือใหแนใจ
วาผลิตภัณฑจะสามารถพิมพแบบอักษรใหเปนเสนเรียบได เมือ่เลือกแบบ
อักษร ใหมองหาไอคอน TrueType หรือ OpenType
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ไอคอน TrueType ไอคอน OpenType

สาเหตุ: แบบอักษรเปนขนาดที่กําหนดเอง

แอพพลิเคชันบางตัวของซอฟตแวรมีแบบอักษรที่กําหนดเองซึ่งมขีอบ
ขุรขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา เชนเดียวกัน ถาทานตองการพิมพขอความ
แบบ bitmap ขอความอาจมขีอบขรุขระเมือ่ขยายหรือพิมพออกมา
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ปรบัตําแหนงเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การปรับตําแหนงเครือ่งพิมพชวยใหมัน่ใจไดวาจะไดงานพิมพคุณภาพเยี่ยม

การปรบัตาํแหนงเครือ่งพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปใน

ถาดปอนกระดาษ
2. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา)
3. ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer

Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั)
แลวคลิก Printer Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
4. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
5. คลิก Align the Printer (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

ผลิตภัณฑจะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตรวัด
ของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิงไป

สาเหตุ: ตองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• เคร่ืองพิมพอักขระที่ไมมคีวามหมาย
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ

ซองจดหมายพมิพไมถูกตอง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง
• การแกไข 2: ใสซองจดหมายประเภทอื่น
• การแกไข 3: สอดฝาซองไวในซองจดหมายเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด

การแกไข 1: ใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษอกีครัง้

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมือ

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27
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สาเหตุ: ใสปกซองจดหมายไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใสซองจดหมายประเภทอื่น

วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: สอดฝาซองไวในซองจดหมายเพือ่หลีกเลีย่งปญหากระดาษติด

วธิแีกไข: เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ฝาซองอาจติดในลูกกลิ้ง

เครือ่งพมิพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: รีสตารทเครื่องและคอมพิวเตอรของคุณ
• การแกไข 2: ลองพิมพเอกสารอื่น

การแกไข 1: รสีตารทเครือ่งและคอมพวิเตอรของคุณ

วธิแีกไข: ปดเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 60 วินาที แลวเปด
เครื่องท้ังสอง จากนั้นลองพิมพใหมอีกครั้ง

สาเหตุ: หนวยความจําในเครือ่งเต็ม

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ลองพมิพเอกสารอืน่

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากแอพพลิเคชันซอฟตแวรเดียวกัน ถา
พิมพได ใหลองพิมพเอกสารท่ีบันทึกไวกอนหนานี้ที่ไมเสียหาย
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สาเหตุ: เอกสารเกิดความเสียหาย

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

วธิแีกไข: พิมพเอกสารยอนลําดับ เมือ่เสร็จส้ินการพิมพเอกสาร เอกสารจะ
อยูในลําดับที่ถูกตอง

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน
เน่ืองจากวิธีปอนกระดาษผานเคร่ือง ทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาถูกจัดเรียง
ไวสวนลางของตั้งกระดาษ

ไมไดพิมพขอบออกมาตามทีค่าดไว
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ต้ังคาระยะขอบที่ถูกตองในแอพพลิเคชันซอฟตแวรของคุณ
• การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ
• การแกไข 3: ใสปกกระดาษใหถูกตอง
• การแกไข 4: ใสปกซองจดหมายใหถูกตอง

การแกไข 1: ตั้งคาระยะขอบทีถ่กูตองในแอพพลิเคชันซอฟตแวรของคุณ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระยะขอบเครื่องพิมพ
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ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ีการ
พิมพของเครื่อง

การตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ดูภาพตัวอยางงานพิมพกอนที่จะสงไปยังเครื่อง

ในแอพพลิเคชันซอฟตแวรสวนใหญ ใหคลิกเมนู File (แฟม) แลวคลิก
Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

2. ตรวจสอบระยะขอบ
เครื่องจะใชระยะขอบทีคุ่ณกําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวร จน
กวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ีเคร่ืองรองรับได สําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาระยะขอบใน
แอพพลิคเคชันซอฟตแวรของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอม
กับซอฟตแวร

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของคุณ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวรไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบการตัง้คาขนาดกระดาษ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาทานไดเลือกการตั้งคาขนาดกระดาษที่ถูกตอง
สําหรับงานของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษขนาดที่ถูกตองใน
ถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: คาขนาดกระดาษอาจตั้งไวไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตที่คุณกําลัง
พิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ใสปกกระดาษใหถกูตอง

วธิแีกไข: นําต้ังกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวจึงใสกระดาษเขา
ไปใหม ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไป
ทางขวาจนสุดที่ขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ตัวปรับแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ใสปกซองจดหมายใหถกูตอง

วธิแีกไข: นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ วางปกซองจด
หมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยหงายดานฝาซองขึ้นและอยูทางซายมือ

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: ใสปกซองจดหมายไมถูกตอง

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพมิพ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบระดับหมกึในตลับหมึกพิมพ
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาตอนทายของเอกสารมีหนาวางหรือไม
• การแกไข 3: ใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ
• การแกไข 4: ตรวจสอบวามแีถบปองกันติดอยูกับตลับหมกึพิมพหรือไม

การแกไข 1: ตรวจสอบระดับหมกึในตลบัหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมกึพิมพ
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หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอม
รับได

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สาเหตุ: ถาคุณกําลังพิมพขอความสีดํา และมหีนาวางออกมาจากเครื่อง
แสดงวาตลับหมกึพิมพสดํีาอาจไมมีหมึก

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบวาตอนทายของเอกสารมหีนาวางหรอืไม

วธิแีกไข: เปดไฟลเอกสารในแอพพลิเคชันซอฟตแวร และลบหนาหรือ
บรรทัดที่เกิดข้ึนมาที่ตอนทายของเอกสาร

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังพิมพมีหนาวางเพิ่มข้ึนมา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ใสกระดาษเพิ่มลงในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: ถาเครื่องมกีระดาษเหลืออยูเพียงไมกี่แผน ใหใสกระดาษเพิ่ม
เติมในถาดปอนกระดาษ ถามกีระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก ใหนํา
กระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงใส
กระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 27

สาเหตุ: เครื่องไมมกีระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบวามแีถบปองกนัติดอยูกบัตลับหมกึพิมพหรอืไม

วธิแีกไข: ตรวจสอบตลับหมกึพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุมหัว
ฉีดพนหมกึอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46

สาเหตุ: เทปปองกันถูกดึงออกจากตลับหมกึพิมพเพียงบางสวนเทานั้น

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
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• รูปภาพที่สแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป

รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

รปูภาพทีส่แกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง

วธิแีกไข: คุณลักษณะการครอบตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรจะเปนการ
ครอบตัดรายละเอียดใดๆ ที่ไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซึ่งในบางครั้ง
อาจไมใชส่ิงที่คุณตองการ ในกรณีดังกลาว ใหปดการครอบตัดอัตโนมัติใน
ซอฟตแวร และครอบตัดภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองครอบตัด
เลย

สาเหตุ: ซอฟตแวรถูกต้ังคาใหตัดรูปที่สแกนแลวโดยอัตโนมติั

รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง

วธิแีกไข: ปดการครอบตัดอตัโนมัติในซอฟตแวรเพ่ือคงเคาโครงหนาไว

สาเหตุ: คุณลักษณะการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรทําใหหนาที่จัดวางไว
เปล่ียนแปลงไป

รปูแบบขอความไมถกูตอง

วธิแีกไข: โปรแกรมบางโปรแกรมไมสามารถจัดการรูปแบบของขอความ
ที่อยูในกรอบได ขอความท่ีอยูในกรอบเปนหนึ่งในการตั้งคาการสแกน
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เอกสารในซอฟตแวร ซึง่จะคงเคาโครงท่ีซบัซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ใน
จดหมายขาว ดวยการใสขอความลงในกรอบที่แตกตางกัน (กลองขอความ)
ในโปรแกรมปลายทาง ในซอฟตแวร เลือกรูปแบบท่ีถูกตองเพื่อคงเคาโครง
และรูปแบบของเอกสารที่สแกนไว

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบับเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนานั้น

สาเหตุ: หากคุณใชประเภทรูปภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่คุณวางแผนที่จะแกไข สแกนเนอรอาจไมยอมรบัขอความสี ประเภท
ของภาพที่เปน Text (ขอความ) ขาวดําจะสแกนดวยความละเอียด
300 x 300 dpi
หากทานกําลังสแกนตนฉบบัท่ีมภีาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ
เคร่ืองสแกนอาจไมยอมรับขอความ

ขอความไมถกูตองหรอืหายไป
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาความสวางไวอยางเหมาะสมใน

ซอฟตแวร
• การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวากระจกและดานหลังของฝาปดเอกสาร

สะอาด

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คาความสวางไวอยางเหมาะสมใน
ซอฟตแวร

วธิแีกไข: ปรับความสวางในซอฟตแวร แลวจึงสแกนตนฉบับอีกครั้ง

การปรบัความสวาง
1. ในหนาตาง HP Scanning คลิกเลือก Lighten/Darken (ทําให

สวาง/ทําใหมืด) ในเมนู Basic  (พ้ืนฐาน) หรือ แผงควบคุม Tools
(เครื่องมอื)

2. ปรับคาของตัวระบุความสวาง
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สาเหตุ: ไมไดต้ังคาความสวางไวอยางถูกตองในซอฟตแวร

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวากระจกและดานหลงัของฝาปดเอกสารสะอาด

วธิแีกไข: ปดเครื่อง ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดาน
หลังของฝาปดเอกสาร

สาเหตุ: กระจกและดานหลังของฝาปดเอกสารไมสะอาด

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทาํสําเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทําสําเนาดังตอไปนี้
• เครื่องไมทํางานเมื่อฉันพยายามทําสําเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• งานพิมพมขีนาดใหญข้ึนบนหนากระดาษ
• เอกสารเปนหนาวาง

เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: เปดเครื่อง
• การแกไข 2: วางตนฉบบัอยางถูกตองบนกระจก
• การแกไข 3: รอใหเคร่ืองทํางานอื่นเสร็จเรียบรอย
• การแกไข 4: ผลิตภัณฑไมรองรับกระดาษหรือซองจดหมาย
• การแกไข 5: ตรวจสอบวามีกระดาษติดหรือไม

การแกไข 1: เปดเครือ่ง

วธิแีกไข: ดูปุม เปด ที่อยูบนเครื่อง ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาเครื่องปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและเสียบเขากับปลั๊กไฟ
แนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง

สาเหตุ: เครื่องปดอยู
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: วางตนฉบบัอยางถกูตองบนกระจก

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: รอใหเครือ่งทาํงานอืน่เสรจ็เรยีบรอย

วธิแีกไข: ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ เปด ถายังกะพริบอยู แสดงวาเครื่อง
กําลังทํางาน

หากเครื่องกําลังทํางานอื่นๆ เชน กําลังพิมพหรือกําลังสแกน งานพิมพของ
คุณอาจลาชาจนกวาเครือ่งจะทํางานปจจุบันเสร็จ

สาเหตุ: เครื่องกําลังทํางานอื่นอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ผลติภณัฑไมรองรบักระดาษหรอืซองจดหมาย

วธิแีกไข: หามใชเคร่ืองในการทําสําเนาลงบนซองจดหมายหรือกระดาษ
อื่นที่เคร่ืองไมรองรับ

สาเหตุ: เครื่องไมรูจักประเภทกระดาษที่ใส

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 5: ตรวจสอบวามกีระดาษติดหรอืไม

วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

สาเหตุ: เครื่องมีกระดาษติดอยู

บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: วางตนฉบบัอยางถูกตองบนกระจก
• การแกไข 2: ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

การแกไข 1: วางตนฉบบัอยางถูกตองบนกระจก

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร

วธิแีกไข: ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไม
มสีิ่งแปลกปลอมติดอยู
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สาเหตุ: กระจกสแกนเนอรสกปรก เครื่องจึงทําสําเนาบริเวณนั้นเขาไป
ดวย ทําใหสําเนาที่ไดมขีนาดใหญกวาเอกสาร

งานพิมพมขีนาดใหญขึน้บนหนากระดาษ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดเลือกการตั้งคาของการทําสําเนาไวอยางถูกตอง
แลว หากปญหายังคงมอียู แสดงวาอาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดาน
หลังของฝาปดเอกสาร ซึง่อาจเปนเหตุใหเคร่ืองตรวจจับไดเพียงบางสวนของ
ภาพเทานั้น ปดเครื่อง ถอดสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดาน
หลังของฝาปดเอกสาร

สาเหตุ: เครื่องตรวจพบภาพเพียงสวนเดียวเทานั้นเนื่องจากมฝุีนหรือเศษ
ฝงบนกระจก

เอกสารเปนหนาวาง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: วางตนฉบบัอยางถูกตองบนกระจก
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึในตลับหมึกพิมพ

การแกไข 1: วางตนฉบบัอยางถกูตองบนกระจก

วธิแีกไข: วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

สาเหตุ: วางตนฉบบับนกระจกไมถูกตอง
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึในตลบัหมกึพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอม
รับได

ถายังมหีมกึพิมพเหลืออยูในตลับหมกึพิมพ แตทานยังพบปญหา ใหลองพิมพ
รายงานการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมปีญหาหรือไม หาก
รายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สาเหตุ: จําเปนตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หรือมีหมึกเหลือไมเพียง
พอ

ขอผดิพลาด
หากเครื่องเกิดขอผิดพลาด ไฟแสดงสถานะบนเครื่องอาจกะพริบ หรือปรากฏขอ
ความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ไฟกะพริบ
• ขอความบนเครื่อง
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ
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ไฟกะพรบิ
ไฟแสดงสถานะบนผลิตภณัฑจะกะพริบเปนจังหวะตางๆ ที่แปลกไปเพื่อแจงให
ทราบถึงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน โปรดอานตารางตอไปน้ีเพ่ือแกไขปญหาขอผิด
พลาด โดยดูจากไฟดวงที่กะพริบและจังหวะการกะพริบของไฟนั้นบนเครื่อง

ไฟเตอืน ไฟแสดง
สถานะระดบั
หมกึพมิพ
โดย
ประมาณ

จํานวน
สาํเนาที่
แสดง

ไฟ เปด รายละเอยีด การแกปญหา

กะพริบเร็ว เคร่ือง
หมาย ! ทัง้
หมดกะพริบ
เร็ว

E เปด ไมไดติดตัง้ตลับหมกึ
พิมพในเคร่ืองพิมพ

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ

กะพริบเร็ว เปด ! กะพริบเร็ว เปด เคร่ืองไมมกีระดาษ ใสกระดาษแลวกดปุมใดๆ
เพื่อกลับสูการทํางานตอ
ไป

เคร่ืองมกีระดาษติดอยู นํากระดาษทีต่ิดอยูออก
และกดปุมใดๆ เพื่อกลับสู
การทาํงานตอไป

กะพริบเร็ว เคร่ือง
หมาย ! ทัง้
หมดกะพริบ
เร็ว

E เปด แครตลับหมึกพิมพติด
ขัด

เปดฝาปดดานหนา และดู
วามีสิง่ใดติดอยูหรือไม

กะพริบเร็ว ระดับหมึก
ปจจุบันติด

E กะพริบ
เร็ว

สแกนเนอรไมทํางาน ปดเคร่ืองและเปดอีกคร้ัง

ถายังมีปญหาอยู โปรดติด
ตอฝายสนับสนุนลูกคา
ของ HP ในระหวางน้ัน
คณุสามารถใชเคร่ืองเพื่อ
พิมพงานได

กะพริบเร็ว เคร่ือง
หมาย ! ทัง้
หมดกะพริบ
เร็ว

E กะพริบ
เร็ว

เคร่ืองเกิดขอผิดพลาด
รายแรง

1. ปดเคร่ืองพิมพ
2. ถอดสายไฟออก
3. รอสักครู จากน้ัน

เสียบสายไฟกลับ
เขาที่

4. เปดเคร่ือง

หากยังมีปญหาอยู โปรด
ตดิตอฝายบริการของ HP

กะพริบเร็วๆ
10 วินาทีแลว
จึงติด

การเลือก
ปจจุบันติด

การเลือก
ปจจุบันติด

กะพริบ
เร็วๆ 10
วินาทีแลว
จึงเปด
เคร่ือง

คุณกดปุม สแกน แตไม
มีการตอบสนองจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร

ตรวจสอบใหแนใจวาเปด
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู ได
ตดิตั้งซอฟตแวรของ
เคร่ือง และไดเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเขากบัเคร่ือง
ดวยสาย USB

กะพริบเร็ว เคร่ือง
หมาย ! ทัง้
หมดกะพริบ
เร็ว

E เปด ไมพบตลับหมึกพิมพ
หรือใสตลับหมึกพิมพไม
เขาที่

ตดิตั้งหรือนําออก และใส
ตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง
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ไฟเตอืน ไฟแสดง
สถานะระดบั
หมกึพมิพ
โดย
ประมาณ

จาํนวน
สาํเนาที่
แสดง

ไฟ เปด รายละเอยีด การแกปญหา

ไมไดนําเทปออกจาก
ตลับหมึกพิมพหน่ึงหรือ
สองตลับ

นําตลับหมึกพิมพออก ดึง
เทปออก และใสตลับหมึก
พิมพอีกคร้ัง

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย นําตลับหมึกพิมพสีดําหรือ
ตลับหมึกพิมพสามสีหรือ
ทั้งสองตลับออกและ
เปล่ียนใหม

กะพริบเร็ว ระดับหมึก
สามสี !
กะพริบเร็ว

ไฟแสดง
สถานะระดับ
หมึกสีดําติด

การเลือก
ปจจุบันติด

เปด ไมพบตลับหมึกพิมพ
สามสีหรือไมไดใสไว
อยางถูกตอง

ติดตั้งตลับหมกึพิมพสามสี
หรือนําตลับหมึกพิมพออก
และใสกลับเขาไปใหม

กะพริบเร็ว ไฟแสดง
สถานะระดับ
หมึกสามสี
ติด

ระดับหมึกสี
ดํา ! กะพริบ
เร็ว

การเลือก
ปจจุบันติด

เปด ไมพบตลับหมึกพิมพสี
ดําหรือไมไดใสไวอยาง
ถูกตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพสีดํา
หรือนําตลับหมึกพิมพออก
และใสกลับเขาไปใหม

เปด ระดับหมึก
สามสี ! และ
ไฟแสดง
สถานะระดับ
ที่สี่กะพริบ
เร็ว

ไฟระดับ
หมึกสีดําติด

การเลือก
ปจจุบันติด

เปด ตลับหมึกพิมพสามสีมี
ปริมาณหมึกนอย

เปล่ียนตลับหมึกพิมพสาม
สีเมื่อคุณภาพการพิมพแย

ตลับหมึกพิมพสามสีถกู
นําออกไป

ใสตลับหมึกพิมพสามสีเขา
ไปใหม หรือพิมพใน
โหมดสํารองหมึกพิมพ
ดวยหมึกพิมพสีดํา สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“การพมิพในโหมดสํารอง
หมึก” ในหนา 105

เปด ไฟแสดง
สถานะระดับ
หมึกสามสี
ติด

ระดับหมึกสี
ดํา ! และไฟ
แสดงสถาน
ระดับทีส่ี่
กะพริบเร็ว

การเลือก
ปจจุบันติด

เปด ตลับหมึกพิมพสีดํามี
ปริมาณหมึกนอย

เปล่ียนตลับหมึกพิมพสีดํา
เมื่อคุณภาพการพิมพแย

ตลับหมึกพิมพสีดําถกูนํา
ออกไป

ใสตลับหมึกพิมพสีดําเขา
ไปใหม หรือพิมพใน
โหมดสํารองหมึกพิมพ
ดวยหมึกพิมพสามสี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดด ู“การพิมพใน
โหมดสํารองหมึก”
ในหนา 105

ขอความบนเครือ่ง
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ
• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
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• หนวยความจําเต็ม

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกัน โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมือ่เคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในเครือ่งไมตรงกับหมายเลข
การแกไขของซอฟตแวร

หนวยความจาํเต็ม

วธิแีกไข: ลองทําสําเนาทีละนอยกวาเดิม

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังคัดลอกมีขนาดเกินกวาหนวยความจําของ
เคร่ือง

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไมพบไฟล
• ไมสนับสนุนรูปแบบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One

เกดิขอผิดพลาดขณะอานหรอืเขยีนไฟล

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาช่ือโฟลเดอรและไฟลถูกตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรของเครื่องไมสามารถเปดหรือบนัทึกไฟลได

ไมพบไฟล

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกครั้ง

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมไีมเพียงพอสําหรับการสรางไฟล
ตัวอยางการพิมพ
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ไมสนบัสนนุรปูแบบไฟล

วธิแีกไข: ลองเปดไฟลดวยแอพพลิเคชันอื่น และบนัทึกในรูปแบบที่
ซอฟตแวรของเครื่องรองรับ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“ประเภทไฟลที่สนับสนุนของ HP All-in-One” ในหนา 100
สาเหตุ: ซอฟตแวรของเครื่องไมรูจักหรือรองรับรูปแบบไฟลของรูปภาพที่
คุณกําลังพยายามเปดหรือบันทึก ถานามสกุลไฟลระบุวาเปนประเภทไฟลที่
ไดรับการรองรับ ไฟลนั้นอาจเสียหาย

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาทานไมไดใชเครื่องหมายผิดในช่ือไฟล

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณใสไมถูกตอง

ประเภทไฟลทีส่นบัสนนุของ HP All-in-One
โปรดดูรูปแบบไฟลที่รองรับตอไปนี้

• ซอฟตแวร HP Photosmart รองรับรูปแบบไฟลตอไปนี้ BMP, DCX,
FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA,
SGI, PDF และ PNG

• เมื่อทําการสแกน ซอฟตแวร HP Photosmart ชวยใหคุณสามารถบันทึก
ภาพในรูปแบบไฟลตอไปน้ีได BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD,
PCX และ TIF

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัผูใชโดยทั่วไป
• ไมสามารถครอบตัด
• ขอผิดพลาดในการพิมพแบบไมมขีอบ
• ไมมีตัวเลือกการสแกน
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก

ไมสามารถครอบตัด

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ปดแอพพลิเคชันที่ไมไดใชงานอยู
• การแกไข 2: สรางพื้นที่วางเพิ่มข้ึนบนฮารดไดรฟของคุณ

การแกไข 1: ปดแอพพลเิคชันทีไ่มไดใชงานอยู

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมทั้งหมดที่ไมไดใชงาน รวมทั้งโปรแกรมที่ทํางาน
อยูเบื้องหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรสั หากคุณปด
โปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหมเมื่อการสแกน
เสร็จสิ้นแลว

หากเกิดปญหาน้ีข้ึนบอยครั้ง หรือหากคุณประสบปญหาเกี่ยวกับหนวยความ
จําขณะใชงานโปรแกรมอื่น คุณอาจจําเปนตองเพิ่มหนวยความจําใหกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูคูมือผูใชท่ีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

สาเหตุ: คอมพิวเตอรมหีนวยความจําไมเพียงพอ

การแกไข 2: สรางพื้นทีว่างเพิม่ขึน้บนฮารดไดรฟของคุณ

วธิแีกไข: ลางถังขยะบนเดสกท็อปของทาน ทานอาจจําเปนตองลบไฟล
ออกจากฮารดดิสกดวย ตัวอยางเชน ลบไฟลช่ัวคราว

สาเหตุ: สําหรับการแสกน ตองมีพ้ืนที่เหลืออยางนอยขนาด 50 MB บน
ฮารดดิสกคอมพิวเตอรของทาน

ขอผิดพลาดในการพิมพแบบไมมขีอบ

วธิแีกไข: ไมสามารถพิมพงานแบบไมมีขอบไดหากติดต้ังตลับหมกึพิมพสี
ดําเพียงอยางเดียว ติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46

สาเหตุ: ผลิตภัณฑอยูในโหมดสํารองหมกึ โดยมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสี
ดําเพียงอยางเดียว และมกีารสั่งพิมพงานแบบไมมขีอบ
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ไมมตีวัเลือกการสแกน

วธิแีกไข: โปรดตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังและกําลัง
ทํางานอยู สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูคูมอืเริ่มตนท่ีนี่ที่มาพรอมกับ HP
All-in-One
สาเหตุ: ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ืองไมทํางานหรือไมไดรับการติดต้ัง

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

สาเหตุ: หนวยความจําบนคอมพิวเตอรของคุณมีไมเพียงพอสําหรับการทํา
งาน

ขอความเกี่ยวกบักระดาษ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• หมึกพิมพกําลังแหง

หมกึพมิพกาํลงัแหง

วธิแีกไข: ท้ิงแผนกระดาษนั้นไวที่ถาดรับกระดาษจนกระทั่งขอความหาย
ไป ถาจําเปนตองนําแผนกระดาษทีพิ่มพแลวออกกอนขอความหายไป ใหถือ
แผนกระดาษที่ดานหลังหรือขอบอยางระมัดระวัง และวางไวบนพื้นผิวเรียบ
จนแหง

สาเหตุ: แผนใสและสื่อบางประเภทตองใชเวลารอใหแหงนานกวาปกติ

ขอความเกีย่วกับระบบไฟและการเชือ่มตอ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเครื่อง
และการเชื่อมตอ
• ปดเครื่องไมถูกตอง

ปดเครือ่งไมถกูตอง

วธิแีกไข: กดปุม เปด ท่ีแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเปดและปดเคร่ือง

สาเหตุ: มีการปดเครื่องไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใชงาน หากปดเครื่อง
โดยปดสวิตชที่ปลั๊กพวงหรือปดสวิตชที่ผนัง เครื่องอาจไดรับความเสียหาย
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ขอความเกี่ยวกับตลบัหมกึพมิพ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ
• มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP
• มีการติดต้ังตลับหมึก HP ของแทท่ีใชแลว
• หมกึ HP ของแทถูกใชหมดแลว
• หมกึพิมพเหลือนอย
• การพิมพในโหมดสํารองหมึก
• ไมมตีลับหมกึพิมพ ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง
• ตลับหมกึพิมพหายไปหรือไมพบตลับหมกึพิมพ
• ตลับหมกึพิมพใชรวมกันไมไดกับผลิตภณัฑ
• ตลับหมกึพิมพอยูในชองที่ไมถูกตอง
• ปญหาเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพ

มกีารตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
วธิแีกไข: โปรดปฏิบติัตามการแจงเตือนบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือ
ดําเนินการตอหรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่ระบุดวยตลับหมกึของแทของ HP
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมกึพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพของ
แทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้งกับ
เคร่ืองพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานท่ีมคุีณภาพไดอยางงาย
ดาย

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46

สาเหตุ: ผลิตภัณฑตรวจพบวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

มกีารตดิตั้งตลบัหมกึ HP ของแททีใ่ชแลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพของงานพิมพปจจุบัน หากเปนท่ีนา
พอใจ ใหปฏิบติัตามขอความแจงเตือนบนหนาจอเพื่อดําเนินการตอ
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ระดับหมกึอาจไมแสดงผลสําหรับตลับหมกึพิมพที่ระบุ คําเตือนระดับหมกึ
พิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวาง
แผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรด
พิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการ
พิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพ
จะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดถูกใชแลวในเครื่องพิมพเครื่องอื่น

หมกึ HP ของแทถกูใชหมดแลว
วธิแีกไข: โปรดปฏิบติัตามการแจงเตือนบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือ
ดําเนินการตอหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ระบุดวยตลับหมกึของแทของ HP
ระดับหมกึอาจไมแสดงผลสําหรับตลับหมกึพิมพที่ระบุ คําเตือนระดับหมกึ
พิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวาง
แผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรด
พิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการ
พิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพ
จะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซือ้ตลับหมกึพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปที่

www.hp.com/go/anticounterfeit
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46

สาเหตุ: มีการใชงานหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพของแทของ HP นี้แลว

หมกึพมิพเหลอืนอย

วธิแีกไข: คําเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดยประมาณ
เพ่ือวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับ
หมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจน
กวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได
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ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ผานการเติมหมกึหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับ
หมกึพิมพท่ีเคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมกึอาจไมแมนยํา หรือ
ไมปรากฏขึ้น

สําหรับขอมูลการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑของ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle
สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพที่ระบุมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย และอาจตองเปลี่ยน
ใหมโดยเร็ว

การพิมพในโหมดสาํรองหมกึ

วธิแีกไข: ถาคุณไดรับขอความเตือนของโหมดสํารองหมกึ แตมีตลับหมึก
พิมพติดต้ังในเครื่องสองตลับ ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกปองกันออก
จากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมือ่มีเทปพลาสติกปดบังแถบหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดต้ัง
ตลับหมกึพิมพแลว

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

สาเหตุ: เมือ่เครื่องตรวจพบวามกีารติดต้ังตลับหมึกพิมพเพียงตลับเดียว
เทานั้น โหมดสํารองหมึกจะเริ่มทํางาน โหมดการพิมพนี้ชวยใหคุณพิมพโดย
ใชตลับหมึกพิมพตลับเดียว แตเคร่ืองจะพิมพชาลงและจะสงผลตอคุณภาพ
ของงานพิมพ

ไมมตีลบัหมกึพิมพ ตดิตัง้ไมถกูตอง หรอืไมตรงกบัการใชงานของเครือ่ง

วธิแีกไข: หากตลับหมึกพิมพหายไป ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมเหมาะ
สําหรับผลิตภณัฑของคุณ ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือสองตลับ
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จะเริ่มกะพริบ หน่ึงในขอความตอไปน้ีอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ
คอมพิวเตอรของคุณ

ปญหาเกี่ยวกบัตลบัหมกึพมิพ

ตลบัหมกึพิมพไมถูกตอง

ตลบัหมกึพิมพติดตั้งไมถกูตอง

ตลบัหมกึพิมพขาดหายไป

ตลบัหมกึพิมพหายไปหรอืไมพบตลบัหมกึพิมพ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: นําตลับหมึกพิมพออกและใสเขาไปใหม
• การแกไข 2: ทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพ
• การแกไข 3: เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

การแกไข 1: นาํตลบัหมกึพิมพออกและใสเขาไปใหม

วธิแีกไข: นําตลับหมึกพิมพออกและใสเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาไดใส
กลับเขาไปจนสุดและลอ็คอยูในตําแหนงแลว

นอกจากนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมึกพิมพลงในชองที่ถูกตอง

การตรวจสอบวาไดตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่องแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

แครตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
3. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับ

ผลิตภัณฑของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่เขากัน
ได โปรดดู “การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 42

4. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมกึหรือแถบสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
แถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมกึ
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปพลาสติกใสออกเรียบรอยแลว หากยังมีเทป
พลาสติกหุมหัวพนหมกึไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก ตองแนใจวาคุณไมไดดึงเทปสีทองแดงที่มีแถบหนาสัมผัสไฟฟา
ออก
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมกึพิมพลงในชองเสียบ
ทางขวา ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

6. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการถอดตลับหมึกพิมพสามสี
ทางซายมือ

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพที่ระบุไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ทาํความสะอาดแถบตลบัหมกึพมิพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดแถบตลับหมกึพิมพ
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ทานตองมวีัสดุอุปกรณตอไปน้ี:

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด
หรือมเีสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ

• นํ้ากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับ
หมึกพิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอล
ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมกึพิมพ น้ํายาเหลานั้นอาจ
ทําใหตลับหมกึพิมพหรือเครื่องเสียหาย

การทาํความสะอาดหนาสมัผัสตลบัหมกึพิมพ
1. เปดเคร่ือง แลวเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

แครตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
2. รอจนกระท่ังแครตลับหมกึพิมพไมทํางานและเงยีบลง จากน้ันจึงถอด

ปลั๊กไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออก

จากชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลบั
อยาทิ้งตลับหมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30
นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลีลงในนํ้ากลั่น และบบีผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือให

ตลับหมึกพิมพแหง
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมกึ
พิมพกลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมึกพิมพเขาไปจน
ล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันน้ีกับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปล๊ักไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง

สาเหตุ: จําเปนตองทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เปลีย่นตลบัหมกึพิมพ

วธิแีกไข: เปล่ียนตลับหมึกพิมพที่ระบุ คุณยังสามารถนําตลับหมกึพิมพที่
ระบุออก และพิมพงานโดยใชโหมดสํารองหมึก

ขอผดิพลาด 109

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



หมายเหตุ ในโหมดสํารองหมึก เครื่องจะสามารถพิมพงานจาก
คอมพิวเตอรเทานั้น คุณไมสามารถเริ่มงานพิมพไดจากแผงควบคุม
(เชน การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา)

ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพยังอยูภายใตเงือ่นไขการรับประกนัและยังไมสิ้น
สุดการรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซือ้ตลับหมกึพิมพใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อมขีอความแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพชํารุด

ตลบัหมกึพิมพใชรวมกนัไมไดกบัผลติภณัฑ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
• การแกไข 2: โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชตลบัหมกึพิมพทีถ่กูตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับ
ผลิตภณัฑของคุณ สําหรับรายการตลับหมกึพิมพท่ีใชรวมกันได โปรดดู
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ

ถาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ใชรวมกันไมไดกับผลิตภัณฑ ใหเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพดังกลาวเปนตลับหมึกพิมพที่ใชรวมกันได

ถาปรากฏวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพท่ีถูกตองแลว ใหดําเนินการแกไขข้ัน
ตอไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 42
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 46
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สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพดังกลาวใชรวมกันไมไดกับผลิตภัณฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: โปรดติดตอศนูยบรกิารลูกคาของ HP
วธิแีกไข: หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกัน โปรด
ไปท่ีเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เมือ่เคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู
การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภณัฑนี้

ตลบัหมกึพิมพอยูในชองทีไ่มถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมึกพิมพลงในชองที่ถูกตอง
หากถูกตองแลว ใหนําตลับหมึกพิมพออกและใสกลับเขาไปใหม แลวตรวจ
สอบวาไดใสเขาไปจนสดุและล็อคเขาที่แลว

การตรวจสอบวาไดติดตั้งตลบัหมกึพิมพถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่องแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
3. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับ

ผลิตภณัฑของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพท่ีเขากัน
ได โปรดดู “การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 42
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4. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมกึหรือแถบสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
แถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมกึ
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปพลาสติกใสออกเรียบรอยแลว หากยังมีเทป
พลาสติกหุมหัวพนหมกึไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก ตองแนใจวาคุณไมไดดึงเทปสีทองแดงที่มีแถบหนาสัมผัสไฟฟา
ออก

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

5. ใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ
ทางขวา ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

6. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการถอดตลับหมกึพิมพสามสี
ทางซายมอื
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หมายเหตุ หากมกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพในชองที่ไมถูกตอง และคุณไม
สามารถนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องได ใหติดตอศูนยบริการ HP
เพ่ือขอรับบริการ

ไปท่ี www.hp.com/support.
เมื่อมขีอความแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพที่ระบุไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

ปญหาเกีย่วกับตลบัหมกึพมิพ

ขอความอาจระบตุลับหมกึที่กอใหเกิดปญหา หากขอความไมไดระบตุลับหมกึที่
กอใหเกิดปญหา ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือระบุตลับหมกึท่ีเปนปญหา หลัง
จากระบุวาตลับหมึกใดท่ีเปนปญหาแลว ใหทําตามวิธีแกไขปญหาวิธีแรก

การระบวุาตลบัหมกึพมิพใดมปีญหา
1. ตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง

3. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับผลิตภณัฑ
ของคุณ สําหรับรายการตลับหมึกพิมพที่ใชรวมกันได โปรดดูเอกสาร
ประกอบที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ

4. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา
กดลงเพื่อปลดล็อคตลับหมึกพิมพ แลวดึงตลับหมกึพิมพเขาหาตัวเพื่อนําออก
จากชอง
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1 ตลับหมึกพิมพสามสี

2 ตลับหมึกพิมพสีดํา

5. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ
6. ตรวจสอบวาขอผิดพลาดไดรับการแกไขหรือไม

• หากขอผิดพลาดไดรับการแกไข แสดงวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมกึ
พิมพสีดํา

• หากปญหายังไมไดรับการแกไข ใหทําตามขั้นตอนถัดไป
7. เปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ แลวใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม โดยเลื่อน

ไปดานหนาลงในชองทางขวา ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระท่ังเขาที่
ดังคลิก

8. นําตลับหมกึพิมพสามสีออกจากชองทางซาย
กดลงเพื่อปลดล็อคตลับหมกึพิมพ แลวดึงตลับหมกึพิมพเขาหาตัวเพื่อนําออก
จากชอง

9. ปดฝาชองใสตลับหมกึพิมพ
10. ตรวจสอบวาขอผิดพลาดไดรับการแกไขหรือไม

• หากขอผิดพลาดไดรับการแกไข แสดงวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมกึ
พิมพสามสี

• หากขอผิดพลาดไมไดรับการแกไข แสดงวามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพท้ังสองตลับ

บท 8

114 การแกไขปญหา

การแ
กไขป

ญ
ห
า



11. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวใสตลับหมึกพิมพสามสีกลับเขาไปใหม โดย
เลื่อนไปดานหนาลงในชองทางซาย ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระท่ังเขาท่ี
ดังคลิก

12. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
• การแกไข 1: นําตลับหมึกพิมพออกและใสเขาไปใหม
• การแกไข 2: ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
• การแกไข 3: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การแกไข 1: นาํตลบัหมกึพิมพออกและใสเขาไปใหม

วธิแีกไข: นําตลับหมกึพิมพออกและใสเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาไดใส
กลับเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตําแหนงแลว

นอกจากนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมกึพิมพลงในชองที่ถูกตอง

การตรวจสอบวาไดติดตั้งตลบัหมกึพิมพถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่องแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
3. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับ

ผลิตภณัฑของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมกึพิมพท่ีเขากัน
ได โปรดดู “การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 42

4. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีด
พนหมึกหรือแถบสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกบั
แถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปพลาสติกใสออกเรียบรอยแลว หากยังมเีทป
พลาสติกหุมหัวพนหมกึไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก ตองแนใจวาคุณไมไดดึงเทปสีทองแดงที่มีแถบหนาสัมผัสไฟฟา
ออก
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)

3 หัวฉีดหมึกใตเทป

5. ใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ
ทางขวา ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

6. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการถอดตลับหมกึพิมพสามสี
ทางซายมอื

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพที่ระบุไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ทาํความสะอาดแถบตลบัหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพบนตลับหมกึพิมพที่มีปญหา
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ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:

• ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด
หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคลด็ลบั แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมกึพิมพ

• น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (นํ้าประปาอาจมสีารปนเปอนท่ีทําใหตลับ
หมึกพิมพเสียหายได)

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอล
ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลาน้ันอาจ
ทําใหตลับหมกึพิมพหรือเครื่องเสียหาย

การทาํความสะอาดหนาสมัผัสตลบัหมกึพิมพ
1. เปดเครื่อง แลวเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอด

ปล๊ักไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมกึพิมพออก

จากชองใสในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมกึพิมพออกจากเครื่องเพ่ือทําความสะอาดทีละตลับ
อยาทิ้งตลับหมกึพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานเกิน 30
นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพวามีหมกึหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมีสวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมกึพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือให

ตลับหมึกพิมพแหง
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. จับตลับหมกึพิมพโดยหันดานท่ีมโีลโก HP ข้ึนดานบน และใสตลับหมกึ
พิมพกลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมึกพิมพเขาไปจน
ล็อคเขาที่ดี

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง

สาเหตุ: จําเปนตองทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมกึพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มปีญหา หากตลับหมึกพิมพมปีญหา
เพียงตลับเดียว คุณสามารถนําตลับหมกึพิมพดังกลาวออก และพิมพงานโดย
ใชโหมดสํารองหมกึได
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หมายเหตุ ในโหมดสํารองหมกึ เครื่องจะสามารถพิมพงานจาก
คอมพิวเตอรเทาน้ัน คุณจะไมสามารถเริ่มงานพิมพจากแผงควบคุมได
(เชน การทําสําเนา หรือการสแกนตนฉบับ) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ “การพิมพในโหมดสํารองหมกึ” ในหนา 105

สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพหน่ึงหรือสองตลับมีปญหา
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9 การหยดุงานปจจบุนั
หากตองการหยดุงานพิมพจาก HP All-in-One
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลกิ อีก

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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10 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP All-in-One มีอยูใน สวน
น้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ

หมายเหตุ
การแจ้งเตือนโดยบริษัท Hewlett-Packard 
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
สงวนสิทธิ์ท้ังหมด ห้ามทำซ้ำ, แก้ไขปรับปรุง หรือแปลวัสดุเหล่าน้ีโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Hewlett-Packard 
ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เฉพาะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP 
ท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการรับประกันท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเท่าน้ัน หากไม่มีการระบุไว้ในท่ีน้ี 
ให้ถือว่าจะต้องดำเนินการขอรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือบทความ หรือการตกหล่นท่ีมีอยู่ในท่ีน้ี
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Windows, Windows 2000, และ Windows XP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation
Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 
Intel และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP All-in-One มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอกําหนด
เฉพาะท่ีสมบูรณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.hp.com/
support.

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ียอมรับได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดนํ้าคางสูงสุด 28 ºC
• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC

(-40 ºF ถึง 140 ºF)
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• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานท่ีออกจากเครื่อง HP All-in-
One อาจมีขอผิดพลาดบาง

• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ความจขุองถาดกระดาษ
กระดาษธรรมดา (75 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 80 แผน
ซองจดหมาย: สูงสุด 10 แผน
บัตรดัชนี: สูงสุด 30 แผน
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 30 แผน

ขนาดกระดาษ
หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนักกระดาษ
กระดาษธรรมดา: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบัตรดัชนี)
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาด พาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสําเนา
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• จํานวนสําเนาสงูสุดจะตางกนัไปตามรุน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกบัความซับซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• อินเตอรเฟสของซอฟตแวรท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Twain
• ความละเอียด: สูงถึง 4800 x 4800 ppi แบบอ็อพติคอล (ข้ึนอยูกับรุน); เพ่ิมได

ถึง 19200 ppi (ดวยซอฟตแวร)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูท่ีซอฟตแวรของ
สแกนเนอร
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• สี: 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ”
ในหนา 22
จาํนวนการพิมพของตลบัหมกึพมิพ
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับ
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถกูจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ชิ้น
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union
• สารเคมี

เคลด็ลบัในการรกัษาสิง่แวดลอม
HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวย
การจัดทําเคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการ
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ประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธกีารพิมพท่ีคุณเลือก นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑน้ีแลว โปรดไปยงัเว็บไซต HP Eco Solutions สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับแผนริเร่ิมดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

คณุสมบตักิารรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคณุ
• การพมิพเวบ็อัจฉรยิะ: อินเทอรเฟส HP Smart Web Printing ประกอบดวยหนา

ตาง Clip Book (คลิปบุค) และ Edit Clips (แกไขคลิป) ท่ีซึ่งคุณสามารถจัด
เก็บ จัดระเบียบ หรือพิมพคลปิท่ีคุณหามาไดจากเว็บ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
“พิมพหนาเว็บ” ในหนา 19

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ
ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑน้ี โปรดดู “การใชไฟฟา” ในหนา 127

• วัสดรุไีซเคลิ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคลิผลิตภัณฑ HP โปรดเยีย่มชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือสิ้นสุดอายกุารใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถงึพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคิลวสัดุสาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารไีซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

บท 10

126 ขอมูลทางเทคนิค

ขอม
ลูท
างเท

คน
คิ

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/go/msds
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/


การใชไฟฟา
จะสามารถประหยัดการใชพลังงานไดมากเม่ือเลอืกโหมดสลีป ซึ่งเปนการชวยสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงิ?โดยไมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ
ผลิตภัณฑลดลงแตอยางใด หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY
STAR® สําหรับผลิตภัณฑน้ี โปรดดูท่ีแผนขอมูลผลิตภัณฑหรือแผนขอกําหนดเฉพาะ
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติครบถวนยงัปรากฏรายชื่ออยูท่ี www.hp.com/go/
energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че�продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите 
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране 
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че�да не застрашава човешкото 
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за 
събиране на отпадъци или с�магазина, от който сте закупили продукта
Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi 
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a�echipamentelor electronice.  
Colectarea şi reciclarea separată a�echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care 
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu 
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
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สารเคมี
HP ยดึมั่นในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือ
ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียโุรปหมาย
เลข 1907/2006 (REACH - Regulation EC No 1907/2006 of the European
Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑ
น้ีไดท่ี: www.hp.com/go/reach

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• HP Deskjet F4400 All-in-One series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SNPRH-0801 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอ
บังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet F4400 All-in-One series อื่นๆ) หรือ
หมายเลขผลิตภัณฑ (CB 745A-D และอื่นๆ)

ประกาศขอบงัคับ 129
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FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Notice to users in Korea
B

B

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

HP Deskjet F4400 All-in-One series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-0801 Rev A
Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address:

declares, that the product

20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai  PRC
200131

Product Name and Model: HP Deskjet F4400 Series 
Regulatory Model Number: 1) SNPRH-0801
Product Options: All
Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B 
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2: 2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003,Issue 4 Class B 

Safety:

EN 60950-1:2001 / IEC 60950-1:2001
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001

Environment
WEEE Directive 2002/96/EC
RoHS Directive 2002/95/EC.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive
2004/108/EC and WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC and carries the CE-marking
accordingly.

Additional Information:
1) his product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The 

Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this
number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

 19 Aug 2008 Peng Cong
IPMO (China) Product Regulations Manager

Local contact for regulatory topics only:
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
U.S.:    Hewlett –Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ดชันี

C
customer support

การรบัประกัน 54

ก
กระดาษ

ชนิดของสาํเนาที่แนะ
นํา 34

ประเภทที่แนะนํา 25
การขยาย 95
การครอบตัด

ลมเหลว 100
การตดิตั้งซอฟตแวร

ตดิตั้งใหมอีกครั้ง 60
ถอนการติดตั้ง 60

การตดิตั้งสายเคเบิล
USB 56

การพิมพ
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 83

คณุภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 66

ลักษณะเฉพาะ 124
เอกสารที่พิมพออกมาวาง
เปลา 87

การรับประกนั 54
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 52

การแกไขของเฟรมแวรไม
ตรงกัน 99

การแกไขปญหาเบื้องตน
การพิมพ 83
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 96

ทําสาํเนา 92

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
66

สายเคเบิล USB 56
สแกน 89

แกไขปญหาเบื้องตน
การตัง้คา 54
คุณภาพงานพมิพ 62

ข
ขอบ

ไมถูกตอง 85
ขัน้ตอนการสนับสนุน 51
ขอกําหนดเกีย่วกับระบบ

123
ขอความ

ขอความที่สแกนหายไป
หรือไมถูกตอง 91

รูปแบบที่สแกนไมถูก
ตอง 90

อักขระที่อานงาย 81
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 84

เสนประในการสแกน
91

ไมกระจายตัว 66
ไมเทากนั 81

ขอความแสดงขอผิดพลาด
ขณะอานหรือเขยีน
ไฟล 99

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดเกีย่วกับ
ระบบ 123

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 124

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 123

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 124

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 124

ค
คุณภาพงานพิมพ

หมึกเลอะ 62
คุณภาพงานพิมพไมดี 62
คาการพิมพ

คณุภาพการพมิพ 62

ช
ชื่อไฟลไมถูกตอง 100

ซ
ซองจดหมาย 83

ต
ตลบับรรจุหมึก

หมึกพิมพ HP ถกูหมด
แลว 104

ตลบัหมึกพมิพ
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 105, 106

ท่ีใชแลว 103
หมึกพิมพท่ีไมใชของ

HP 103
หมึกพิมพเหลือนอย

87, 104
หายไป 106
เสียหาย 106
ไมถกูตอง 105
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ตดิตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 60

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

60

ท
ทําสําเนา

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 92

ขอมูลขาดหายไป 94
วางเปลา 95

โทรสาร
เอกสารงานพิมพมี
คุณภาพต่ํา 66

โทรสารที่พิมพออกมามี
คณุภาพต่ํา 66

ป
ประกาศขอบังคบั

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 129

ปญหา
การพิมพ 83
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 96

ทําสาํเนา 92
สแกน 89

ปญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ
HP All-in-One เปดไม
ติด 55

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
คุณภาพการพิมพต่ํา

66
ปดเครื่องไมถูกตอง 102

พ
พิมพ

ขอบไมถกูตอง 85

คุณภาพ, การแกปญหา
เบ้ืองตน 62

คุณภาพ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 71,
77

งานพมิพท่ีผิดรูป 69
ซองจดหมายพิมพไมถูก
ตอง 83

สีซีดจาง 74
อักขระที่ไมมีความ
หมาย 84

เรยีงลาํดบัหนากลบั 85
เสนริ้วตามแนวตัง้ 79

ฟ
ไฟล

ชื่อไมถูกตอง 100
รูปแบบที่ไมถกู
สนับสนุน 100

ม
ไมมีขอผดิพลาดในตวัเลอืก
การสแกน 102

ร
ระยะขอบ

ไมถูกตอง 95
ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศพัท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 52

รไีซเคลิ
ตลบัหมึกพิมพ 126

เริ่มทําสําเนา
ขาวดํา 4, 5
สี 4, 5

ว
วางเปลา

ทําสําเนา 95
สแกน 90

ส
สภาพแวดลอม

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 123

โปรแกรมควบคุม
ผลติภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 125

สาํเนา
ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 34

ลักษณะเฉพาะ 124
สี

หมน 74
สแกน

การครอบตัดไมถูก
ตอง 90

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 89

ขอความจะปรากฏเปน
เสนประ 91

ขอความไมถกูตอง 91
ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 124
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