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1 ขอมลูเบือ้งตนของเครือ่งพมิพ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะทางส่ิงแวดลอม

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● มุมมองผลิตภัณฑ
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การเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ

เครือ่งพมิพ HP LaserJet Professional P1560 series เครือ่งพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series

● ความเรว็: 22 หนาตอนาที (ppm) สําหรับขนาด A4, 23 หนาตอนาที
สําหรับขนาด Letter

● ถาด: ชองใสกระดาษ (10 แผน) และถาดปอนหลัก (250 แผน)

● ถาดกระดาษออก: 125 แผน

● การเชือ่มตอ: พอรต Hi-Speed USB 2.0

● การพมิพสองดาน: พิมพสองดานดวยตนเอง (ใชไดรเวอร
เคร่ืองพมิพ และปุม ทํางาน  ทีแ่ผงควบคมุ)

● ความเรว็: 25 หนาตอนาทสีําหรับขนาด A4, 26 หนาตอนาทสีําหรับ
ขนาด Letter

● ถาด: ชองใสกระดาษ (10 แผน) และถาดปอนหลัก (250 แผน)

● ถาดกระดาษออก: 125 แผน

● การเชือ่มตอ: พอรต Hi-Speed USB 2.0 และการเชือ่มตอเครือขาย
แบบออนบอรด

● การพมิพสองดาน: พิมพสองดานอัตโนมัติ
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คณุลกัษณะทางสิง่แวดลอม

พมิพสองดาน ประหยดักระดาษโดยใชการพิมพสองดานเปนการตัง้คาการพิมพเร่ิมตน

● เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Professional P1560 series สนับสนนุการพิมพสองดานดวยตนเอง

● เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series สนบัสนนุการพิมพสองดานอัตโนมัตแิละดวยตนเอง

การรีไซเคิล ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล

นาํตลับหมึกพมิพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน HP

การประหยัดพลังงาน ประหยดัพลังงานดวยการเปดใชโหมดปดอัตโนมัตสิําหรับอุปกรณ

HP Smart Web Printing ใช HP Smart Web Printing เพื่อเลือก จัดเกบ็ และจัดเรียงขอความและกราฟกจากเว็บเพจตางๆ แลวแกไขและ
พมิพส่ิงทีป่รากฏบนหนาจอ ชวยใหทานสามารถควบคมุสิ่งทีท่านตองการสําหรับการพมิพขอมูลทีจํ่าเปน พรอมทั้ง
ลดการสิ้นเปลือง

ดาวนโหลด HP Smart Web Printing จากเว็บไซตนี้: www.hp.com/go/smartweb

THWW คุณลักษณะทางส่ิงแวดลอม 3

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


คณุลกัษณะของผลติภณัฑ

ประโยชน คณุสมบตัทิีส่นบัสนนุ

คณุภาพการพมิพ ● ตลับหมึกพมิพของแทของ HP

● ขอความและกราฟกขนาด 600 x 600 จุดตอนิ้ว (dpi)

● FastRes (1200 dpi)

● การตัง้คาแบบปรับเปล่ียนไดเพื่อเพ่ิมคุณภาพการพิมพใหดยีิ่งขึ้น

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุ ● Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows XP (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Server 2008 (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Server 2003 (32 บิตและ 64 บิต)

● Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6

ใชงานงาย ● คุณสมบัติ HP Smart Install จะติดตั้งซอฟตแวรอุปกรณเมื่อทานเชื่อมตอสายเคเบิล
USB ระหวางอุปกรณกับคอมพิวเตอร

● ตลับหมึกพมิพของแทของ HP ตดิตัง้ไดงาย

● เขาใชตลับหมึกพิมพและทางเดนิกระดาษผานฝาปดตลับหมึกพมิพไดโดยสะดวก

● สามารถปรับเปล่ียนถาดกระดาษโดยใชมือเดียว

การจดัการกระดาษทีย่ดืหยุน ● ถาดปอนหลักสําหรับกระดาษหวัจดหมาย ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส วัสดพุิมพทีก่ําหนด
ขนาดเอง โปสการด กระดาษหนา

● ชองปอนกระดาษแผนเดยีวสําหรับกระดาษหวัจดหมาย ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส วัสดุ
พิมพทีก่ําหนดขนาดเอง โปสการด กระดาษหนา

● ถาดกระดาษออกดานบนขนาด 125 แผน

● พิมพทัง้สองดาน

◦ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Professional P1560 series: พิมพสองดาน
ดวยตนเอง

◦ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series: พมิพสองดาน
อัตโนมัติ

การเชือ่มตออนิเตอรเฟซ ● พอรต Hi-Speed USB 2.0

● เซิรฟเวอรการพมิพภายในสําหรับการเชื่อมตอกับเครือขาย 10/100Base-T (รุนเครือ
ขายเทานั้น)

การประหยดัพลงังาน ● อุปกรณจะประหยดัพลังงานไฟฟาใหโดยอัตโนมัต ิโดยลดปริมาณการใชพลังงานลงใน
ชวงที่ไมมีงานพิมพ

การพมิพแบบประหยดั ● คุณสมบัติการพมิพ N หนา (การพมิพหลายหนาบนกระดาษหนึง่แผน) และการพมิพบน
กระดาษทั้งสองดานจะชวยประหยดักระดาษ

● EconoMode (อาจชวยประหยดัหมึกพมิพ)

4 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองพิมพ THWW



ประโยชน คณุสมบตัทิีส่นบัสนนุ

อปุกรณสิน้เปลอืง ● หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองพรอมตัววัดระดับหมึกในตลับหมึกพิมพจะแสดง
ระดบัคงเหลือของอุปกรณส้ินเปลือง ไมสามารถใชงานไดสําหรับวัสดสุิ้นเปลืองทีไ่มใช

ของ HP

● รับรองการใชสําหรับตลับหมึกพมิพของแทของ HP

● สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองไดอยางงายดาย

ความสามารถในการเขาใชงาน ● คูมอืผูใชแบบออนไลนสามารถใชงานรวมกบัโปรแกรมอานหนาจอแบบขอความ

● สามารถเปดฝาปดและฝาครอบทัง้หมดโดยใชมือ

ความปลอดภยั ● ตัวล็อค Kensington ที่ดานหลังของอุปกรณ
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มมุมองผลติภณัฑ

ภาพดานหนาและดานขาง

ภาพ 1-1  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1560 และ P1600 series

4

2

5
6

3

1

7

1 ถาดกระดาษออก

2 สวนเสริมของถาดกระดาษออก

3 ชองปอนกระดาษ

4 ถาดปอนหลัก

5 ปุมเพาเวอร

6 แทบ็ยกฝาตลับหมึกพิมพ

7 แผงควบคมุ
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ภาพดานหลงั

ภาพ 1-2  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1560 และ P1600 series

2

1

3

4

1 พอรต USB

พอรตเครือขายภายในของ HP (เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series เทานัน้)

2 เตาเสียบ

3 ล็อค Kensington

4 อุปกรณพมิพสองหนาและแผงเขาถงึกระดาษติด (เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series เทานัน้)

ตาํแหนงของหมายเลขซเีรยีลและหมายเลขรุน

ฉลากที่ระบุหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขซีเรียลอยูที่ดานหลังของอุปกรณ
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เคาโครงแผงควบคมุ

แผงควบคุมประกอบดวยไฟสัญญาณส่ีดวงและปุมสองปุม

หมายเหต:ุ ดูคําอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณท่ี ตีความรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม
ในหนา 77

ภาพ 1-3  แผงควบคุม เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1560 และ P1600 series

2
3
4
5
6

1

1 ไฟสถานะตลับหมึก : เมื่อตลับหมึกใกลหมด ไฟสถานะตลับหมึก  จะสวาง เมื่อตลับหมึกไมอยูในเคร่ือง ไฟสถานะตลับหมึก  จะกะพริบ

2 ไฟสัญญาณเตอืน : แสดงวาฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู หรือเกิดขอผดิพลาดอื่นๆ

3 ไฟสัญญาณพรอม : เมื่ออุปกรณพรอมพิมพ ไฟสัญญาณพรอม  จะตดิสวาง เมื่ออุปกรณกําลังประมวลผลขอมูล ไฟสัญญาณพรอม  จะ

กะพริบ

4 ไฟสัญญาณทาํงาน : ระบุวามีขอผดิพลาดทีย่งัทาํงานตอได (มีไฟสัญญาณเตือน )

5 ปุมทํางาน  : หากตองการพมิพหนาการกาํหนดคา ใหกดปุมทาํงาน  คางไว แลวปลอยปุมเมื่อไฟสัญญาณพรอม  กะพริบ หากตองการพิมพ

หนาสาธิต ใหกดปุมทํางาน  แลวปลอย เมื่อไฟสัญญาณทํางาน  กะพริบ ใหกดปุมทํางาน  เพื่อทํางานพมิพตอไป

6 ปุมยกเลิก : เมื่อตองการยกเลิกงานพมิพ ใหกดปุมยกเลิก 
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2 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

● ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

● การเปล่ียนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตีท้ี่สนับสนุนสําหรับ Windows
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ระบบปฏบิตัิการทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
ผลิตภัณฑจะใหมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows® ดังตอไปน้ี:

● Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows XP (32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Server 2008 (32 บิต และ 64 บิต)

● Windows Server 2003 (32 บิต และ 64 บิต)

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอัพเกรดจาก Windows 2000 Server เปน Windows Server 2003 การใช
Windows Server 2003 Point and Print หรือการใช Windows Server 2003 Terminal Services and
Printing ใหไปที่ http://www.microsoft.com
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows ท่ีทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพได ซอฟตแวรน้ีจะ
เรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหทานสามารถเขาไปที่คุณลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การ
พิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ไดรเวอรรุนลาสุดมีอยูที่ www.hp.com/support/ljp1560series หรือ www.hp.com/support/
ljp1600series

นอกเหนือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ติดตัง้ระหวาง HP Smart Install หรือจากซีดีผลิตภัณฑแลว ยงัสามารถดาวนโหลด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพตอไปน้ีไดจากเว็บ:

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 5 Universal สําหรับ Windows (HP UPD PCL 5) (เคร่ืองพิมพ HP LaserJet
Professional P1600 series เทาน้ัน)

● ไดรเวอร XPS (XML Paper Specification)

หมายเหต:ุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ UPD โปรดดทูี่ www.hp.com/go/upd

THWW ไดรเวอรเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows 11
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เลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพที่ถกูตองสาํหรบั Windows
หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนไดรเวอร HP Universal
Print

หากเปนไปได ใหใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ติดตัง้ระหวาง HP Smart Install หรือจากซีดีผลิตภัณฑ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
UPD เปนไดรเวอรเคร่ืองพิมพสํารอง

HP Universal Print Driver (UPD)

หมายเหต:ุ เม่ือตองการใช HP UPD ทานจะตองปดการใชงานคุณสมบัติ HP Smart Install

HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows เปนไดรเวอรเดียวที่ทําใหทานสามารถเขาใชเคร่ืองพิมพ
HP LaserJet ทกุรุนไดอยางรวดเร็วจากทุกที่โดยไมตองดาวนโหลดไดรเวอรอ่ืนอีก ไดรเวอรน้ีสรางขึ้นจากเทคโนโลยี
ไดรเวอรการพิมพที่ไดรับการยอมรับของ HP และไดรับการทดสอบอยางถ่ีถวนและใชงานกับโปรแกรมซอฟตแวรมากมาย
ไดรเวอรน้ีเปนโซลูชนัที่ทรงประสิทธิภาพท่ีทํางานไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา

HP UPD ส่ือสารโดยตรงกับเคร่ืองพิมพ HP รวบรวมขอมูลการกําหนดคา จากน้ันปรับอินเตอรเฟซผูใชใหเหมาะสมในการ
แสดงคณุสมบัติเฉพาะที่มีใหใชงานของเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรจะเปดใชงานคณุสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่มีอยูโดย
อัตโนมัติ เชน การพิมพสองหนาและการเยบ็กระดาษ ทานจึงไมจําเปนตองเปดใชงานคุณสมบัติเหลาน้ันเอง

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที ่www.hp.com/go/upd
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ลาํดบัความสาํคญัของคาการพมิพ
การเปล่ียนแปลงการตัง้คาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณ
ใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปล่ียนการตั้งคาท่ีน่ีจะแทนที่การตั้งคาท่ีเปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีเปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และโดยทั่วไปจะไมแทนท่ีการ
เปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบัตเิครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ): คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คาท่ีเปล่ียนในกลองโตตอบ Printer Properties โดยท่ัวไปจะไมไปแทนที่คาท่ีกําหนดไวที่อ่ืน
ในซอฟตแวรที่ใชพิมพ คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาการพิมพสวนใหญไดที่น่ี

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบตัเิครือ่งพิมพ
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การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

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

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

ขัน้ตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการนีเ้ปนก
ระบวนการที่ใชเปนสวนใหญ

1. Windows XP, Windows
Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใชมมุมองเมน ูStart
เริม่ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพ
และโทรสาร)

-หรือ-

Windows XP, Windows
Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใชมมุมองเมน ูเริม่ แบบ
คลาสสกิ): คลิก เริ่ม คลิก การตัง้คา แลว
คลิก เครือ่งพมิพ

-หรือ-

Windows Vista และ

Windows 7: คลิก เริ่ม คลิก แผง
ควบคมุ จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ
ฮารดแวรและเสยีง ใหคลิก เครือ่งพมิพ

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Printing Preferences (กําหนด
ลักษณะการพิมพ)

1. Windows XP, Windows
Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใชมมุมองเมน ูStart
เริม่ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพ
และโทรสาร)

-หรอื-

Windows XP, Windows
Server 2003 และ Windows
Server 2008 (ใชมมุมองเมน ูเริม่ แบบ
คลาสสกิ): คลิก เริม่ คลิก การตัง้คา แลว
คลิก เครื่องพมิพ

-หรอื-

Windows Vista และ

Windows 7: คลิก เริม่ คลิก แผง
ควบคมุ จากนัน้ในหมวดหมูสําหรับ
ฮารดแวรและเสยีง ใหคลิก เครือ่งพมิพ

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก
Properties (คณุสมบัต)ิ

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตัง้
คาอุปกรณ)
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การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows

ใชยทูลิติีย้กเลกิการตดิตัง้เพือ่เอาซอฟตแวร Windows ออก

1. คลิก เริ่มตน แลวคลิก ทกุโปรแกรม

2. คลิก HP และคลิก เครื่องพมิพ HP LaserJet Professional P1560 และ P1600

3. คลิก ยกเลกิการตดิตัง้ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร

ใชแผงควบคมุ Windows เพือ่เอาซอฟตแวรออก

Windows XP

1. คลิก เริ่ม, แผงควบคมุ แลวคลิก เพิม่หรอืเอาโปรแกรมออก

2. คนหาและเลือกอุปกรณจากรายการ

3. คลิกปุม เปลี่ยนแปลง/เอาออก เพ่ือเอาซอฟตแวรออก

Windows Vista และ Windows 7

1. คลิก เริ่ม, แผงควบคมุ แลวคลิก โปรแกรมและคณุลักษณะ

2. คนหาและเลือกอุปกรณจากรายการ

3. เลือกตัวเลือก ถอนการตดิตัง้/เปลีย่นแปลง
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ยทูลิติีท้ีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนยทูิลิตี้สําหรับ Windows

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin เปนเคร่ืองมือซอฟตแวรจัดการอุปกรณตอพวงการพิมพและภาพท่ัวไปที่ชวยในการใชเคร่ืองพิมพอยาง
คุมคา ควบคุมการใชสี รักษาความปลอดภัยเคร่ืองพิมพ และจัดการอุปกรณส้ินเปลืองโดยใชการกําหนดคาระยะไกล การ
ติดตาม การแกไขปญหาความปลอดภัย และการรายงานของผลิตภัณฑการพิมพและภาพ

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

เม่ือตดิตั้งไวในเซิรฟเวอรโฮสต ไคลเอนต Windows สามารถเขาใชงาน HP Web Jetadmin ไดโดยใชเว็บเบราเซอรที่ได
รับการสนับสนุน (เชน Microsoft® Internet Explorer) โดยไปท่ีโฮสต HP Web Jetadmin

เวบ็เซริฟเวอรในตวัของ HP

หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนเว็บเซิรฟเวอรในตัว
ของ HP

อุปกรณน้ีประกอบดวยเว็บเซิรฟเวอรแบบในตวั ซ่ึงชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับอุปกรณและกิจกรรมเครือขาย ขอมูล
น้ีปรากฏอยูในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตทานตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับเคร่ืองพิมพในชอง
แอดเดรสของเบราเซอร (หากตองการทราบ IP address ใหส่ังพิมพหนาการกําหนดคา) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดู พิมพหนาขอมูล ในหนา 52)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดทูี่ สวนเว็บเซิรฟเวอรในตวั
ในหนา 54

16 บท 2   ซอฟตแวรสําหรับ Windows THWW
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3 ใชอปุกรณรวมกบั Mac

● ซอฟตแวรสําหรับ Mac

● พิมพดวย Mac

THWW 17



ซอฟตแวรสาํหรบั Mac

ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุสําหรบั Macintosh

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

● Mac OS X v10.4, v10.5 และ v10.6

หมายเหต:ุ สนับสนุนโปรเซสเซอร PPC และ Intel® Core™

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Macintosh

โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร HP LaserJet จัดหาไฟล PostScript® Printer Description (PPD), ไดรเวอร CUPS และยูทิลิตี้
เคร่ืองพิมพ HP สําหรับ Mac OS X ไฟล PPD ของเคร่ืองพิมพ HP รวมถึงไดรเวอร CUPS จัดหาฟงกชันการพิมพที่ครบถวน
และการเขาใชคุณลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงของเคร่ืองพิมพ HP

เอาซอฟตแวรออกสาํหรบั Mac

ใชยูทิลิตี้ยกเลิกการตดิตั้งเพ่ือเอาซอฟตแวรออก

1. เบราสไปที่โฟลเดอรตอไปน้ี

Library/Printers/hp/laserjet/P1100_P1560_P1600Series/

2. คลิกสองคร้ังที่แฟม HP Uninstaller.app

3. คลิกปุม ดาํเนินการตอ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเอาซอฟตแวรออก

ลาํดบัความสาํคญัการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Mac

การเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดบัความสําคญัตางกันขึ้นอยูกับจุดท่ีทานทําการเปล่ียนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําส่ังที่คลายกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมที่ทานใชงานอยูเพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีถูกเปล่ียนแปลงที่น่ีอาจลบลางการตั้งคาท่ี
เปล่ียนแปลงที่อ่ืน

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print (พิมพ), Print Setup (ตั้งคาการพิมพ) หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมที่ทานใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีเปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print (พิมพ) จะมีความ
สําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการเปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup (ตัง้คาหนากระดาษ)

● การตัง้คาทีร่ะบบตัง้ไวสาํหรับไดรเวอรเครื่องพมิพ: การตั้งคาท่ีระบบตั้งไวสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพกําหนดการตั้ง
คาท่ีใชในงานพิมพทั้งหมด นอกเสียจากวา มีการเปล่ียนแปลงการตั้งคาในกลองโตตอบ Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) หรือ Print (พิมพ)
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การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Macintosh

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

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

2. การเปล่ียนแปลงคาทีท่านตองการในเมนู
ตางๆ

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

2. การเปล่ียนแปลงคาที่ทานตองการในเมนู
ตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) ใหคลิก
Save as (บันทึกเปน) และพิมพชือ่ที่
ตองการตัง้เปนคาลวงหนา

คาเหลานีจ้ะไดรับการบันทกึไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้ทานตอง
เลือกตวัเลือกคาลวงหนาที่บันทกึไวทุกคร้ังที่ทาน
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

Mac OS X v10.4

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

2. คลิก Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกเมน ูInstallable Options (ตวั
เลือกทีต่ิดตั้งได)

Mac OS X v10.5 และ v10.6

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

2. คลิก Options & Supplies (ตัวเลือก
และอุปกรณสิ้นเปลือง)

3. คลิกเมน ูDriver (ไดรเวอร)

4. เลือกไดรเวอรจากรายการ และกาํหนด
คาตัวเลือกที่ตดิตัง้

ซอฟตแวรสาํหรบั Mac

ยทูลิิตีเ้ครือ่งพมิพ HP สําหรบั Mac

ใชยทูิลิตี้ HP LaserJet เพ่ือพิมพหนาขอมูลของผลิตภัณฑ และเปล่ียนแปลงการตั้งคาปดอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร Mac

เม่ือตองการเปดยทูิลิตี ้HP LaserJet ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

▲ เปด Print Queue (ควิงานพิมพ) แลวคลิกที่ไอคอน Utility (ยทูิลิตี้)

ยทูลิติีท้ีส่นบัสนนุสาํหรบั Mac

เวบ็เซริฟเวอรในตวัของ HP

หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนเว็บเซิรฟเวอรในตวั
ของ HP

อุปกรณน้ีประกอบดวยเว็บเซิรฟเวอรแบบในตวั ซ่ึงชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับอุปกรณและกิจกรรมเครือขาย ขอมูล
น้ีปรากฏอยูในเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Apple Safari หรือ Firefox

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดติดตั้งไวที่เซิรฟเวอรของเครือขาย
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เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใหอินเตอรเฟซสําหรับเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอร
มาตรฐาน สามารถใชได ไมจําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตทานตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใช
งานอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน ในการเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว พิมพ IP แอดเดรส สําหรับเคร่ืองพิมพในชอง
แอดเดรสของเบราเซอร (หากตองการทราบ IP address ใหส่ังพิมพหนาการกําหนดคา) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
พิมพหนาการกําหนดคา โปรดดู พิมพหนาขอมูล ในหนา 52)

สําหรับคําอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติและฟงกชนัของเว็บเซิรฟเวอรแบบครบถวน โปรดดทูี่ สวนเว็บเซิรฟเวอรในตวั
ในหนา 54
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พมิพดวย Mac

การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพใน Macintosh
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการต้ังคาการพิมพ

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

5. คลิก OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสาํหรบัพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. ในชอง Presets (คาลวงหนา) ใหเลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพที่คณุตองการใช

หมายเหต:ุ หากตองการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Standard (มาตรฐาน)

การปรบัขนาดเอกสารหรอืการพมิพลงในขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง

คุณสามารถปรับขนาดเอกสารใหพอดกัีบขนาดกระดาษที่แตกตางกันได

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

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

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

4. หากคณุตองการใชกระดาษที่มีขนาดเล็กกวาเอกสารเทาน้ัน ใหเลือก Scale down only (ปรับลดขนาดเทาน้ัน)

การพมิพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

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

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

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความท่ีคณุตองการพิมพบนใบปะหนา

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

การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวใน Macintosh
ทานสามารถพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวได คุณสมบัติน้ีชวยประหยดัคาใชจายในการพิมพแบบราง

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

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

5. ถัดจากหนา Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพ่ือเลือกลําดบัและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. ถัดจากหนา Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวย Mac

อตัโนมตัิ

หมายเหต:ุ การพิมพสองดานอัตโนมัติใชไดกับผลิตภัณฑ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ัน

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสนับสนุนวัสดุพิมพบางขนาดเทาน้ันสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใชขัน้ตอนการพิมพสองดานดวย
ตนเองสําหรับขนาดของวัสดุพิมพที่ไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การพิมพสองดานอัตโนมัตถูิกเปดใชงานตามคาเร่ิมตน เม่ือตองการปดการใชงานการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใหเปล่ียนแปลง
การตั้งคาอุปกรณ ดูที่ การเปล่ียนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Macintosh ในหนา 19

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดปอนเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ หากกําลังปอนกระดาษพิเศษ เชน กระดาษหัว
จดหมาย ใหปอนในลักษณะควํ่าลงในถาด

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

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)
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4. ถัดจาก Two-Sided (สองหนา) ใหเลือกวาตองการ Long-Edge Binding (เยบ็เลมตามแนวยาว) หรือ Short-
Edge Binding (เยบ็เลมตามแนวส้ัน)

5. คลิก Print (พิมพ)

ดวยตนเอง

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดปอนเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ หากกําลังปอนกระดาษพิเศษ เชน กระดาษหัว
จดหมาย ใหปอนในลักษณะควํ่าลงในถาด

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

3. Mac OS X v10.4: ในรายการดร็อปดาวน โครงราง ใหเลือกรายการ เยบ็เลมที่ขอบดานยาว หรือ เยบ็เลมทีข่อบดาน
สัน้

-หรอื-

Mac OS X v10.5 และ v10.6: คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย สองดาน

4. คลิก พมิพ ปฏิบัตติามคําแนะนําในกลองโตตอบที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนท่ีจะวางปกกระดาษไวในถาดเพ่ือ
พิมพดานที่สอง

5. ไปท่ีอุปกรณและนํากระดาษเปลาออกจากถาด

6. หยิบปกกระดาษท่ีพิมพแลวจากถาดกระดาษออก แลวใสเขาไปในถาดปอน โดยใหดานที่พิมพแลวควํ่าลง และขอบดาน
บนหันเขาหาอุปกรณ

7. ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุม ดาํเนินการตอ เพ่ือทํางานพิมพใหเสร็จส้ิน
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4 เชือ่มตออปุกรณ

● ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน

● เชือ่มตอดวย USB

● เชือ่มตอเขากับเครือขาย
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ระบบปฏบิตัิการเครอืขายทีส่นบัสนนุ

หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนฟงกชันเครือขาย

ระบบปฏิบัตกิารตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

● Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

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

● Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

● Windows XP (64 บิต, Service Pack 1)

● Windows Server 2008 (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Server 2003 (Service Pack 1)

● Mac OS X v10.4, v10.5 และ v10.6

การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั

HP ไมสนับสนุนการเชือ่มตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคณุลักษณะน้ีเปนฟงกชนัของระบบปฏิบัติการ
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com
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เชือ่มตอดวย USB
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอ USB 2.0 ทานตองใชสายเคเบิล USB ชนิด A-to-B ที่ยาวไมเกิน 2 เมตร (6.56 ฟุต)

ตดิตัง้เครือ่งพมิพดวย HP Smart Install

หมายเหต:ุ การติดตั้งแบบน้ีใชไดกับ Windows เทาน้ัน

HP Smart Install จะใหทานติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรสําหรับอุปกรณดวยการเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB

หมายเหต:ุ ไมจําเปนตองใชซีดกีารติดตั้งในระหวาง HP Smart Install อยาใสซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดีของ
คอมพิวเตอร

1. เปดอุปกรณ

2. เชือ่มตอสายเคเบิล USB

3. โปรแกรม HP Smart Install ควรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัต ิทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดตัง้ซอฟตแวร

● หากโปรแกรม HP Smart Install ไมไดเร่ิมตนขึ้นโดยอัตโนมัต ิอาจเปนเพราะคุณลักษณะเลนอัตโนมัตอิาจถูก
ปดการใชงานบนคอมพิวเตอร เรียกดูคอมพิวเตอรและดับเบิลคลิกที่ไดรฟ HP Smart Install เพ่ือเรียกใช
โปรแกรม

● หากโปรแกรมแจงใหทานเลือกชนิดการเชื่อมตอ ใหเลือกตัวเลือก กาํหนดคาใหพมิพโดยใช USB

การตดิตัง้ดวยซดีี

1. ใสซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดขีองคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ หามตอสายเคเบิล USB จนกวาจะมีขอความแจงใหทราบ

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมไดเปดขึน้โดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเน้ือหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือตดิตั้งซอฟตแวร

เม่ือทานใชซีดีเพ่ือติดตัง้ซอฟตแวร ทานจะสามารถเลือกชนิดการติดตั้งดังตอไปน้ี:

● ตดิตั้งแบบงาย (แนะนํา)

ระบบจะไมแจงใหทานยอมรับหรือทําการเปล่ียนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน

● ตดิตั้งแบบขั้นสูง

ระบบจะแจงใหทานยอมรับหรือทําการเปล่ียนแปลงการตัง้คาเร่ิมตน
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เชือ่มตอเขากบัเครอืขาย
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series สามารถเชือ่มตอไปยังเครือขายโดยผานพอรตเครือขายภายใน
ของ HP

โปรโตคอลเครอืขายที่ใชได

ในการเชื่อมตออุปกรณเขากับเครือขาย ทานจะตองมีเครือขายที่ใชโปรโตคอลตอไปน้ี

● เครือขาย TCP/IP แบบใชสายท่ีใชงานได

ตดิตัง้อปุกรณบนเครอืขายแบบใชสาย

หมายเหต:ุ ในการแกไขปญหาการเชื่อมตอเครือขาย ดู การแกปญหาการเช่ือมตอบนเครือขาย ในหนา 99

ทานสามารถติดตั้งอุปกรณบนเครือขายโดยใช HP Smart Install หรือจากซีดีผลิตภัณฑ กอนที่จะเร่ิมกระบวนการติดตั้ง ให
ปฏิบัติดังตอไปน้ี:

● ตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5 เขากับพอรตที่ใชไดในฮับหรือเราเตอรอีเธอรเน็ต

● ตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่ดานหลังของอุปกรณ

● ตรวจสอบวาไฟแสดงสถานะเครือขายติดสวางบนพอรตเครือขายท่ีดานหลังของอุปกรณ

HP Smart Install บนเครือขายแบบใชสาย

หมายเหต:ุ การติดตั้งแบบน้ีใชไดกับ Windows เทาน้ัน

1. พิมพหนาการกําหนดคาและคนหาแอดเดรส IP ของอุปกรณ ดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 52

2. เปดเว็บเบราเซอรโดยใชคอมพิวเตอรที่ทานตองการติดตัง้อุปกรณ

3. พิมพแอดเดรส IP สําหรับอุปกรณในบรรทัดแอดเดรสของเบราเซอร
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4. คลิกแท็บ HP Smart Install

5. คลิกปุม ดาวนโหลด

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพ่ือดําเนินการติดตั้งอุปกรณจนเสร็จสมบูรณ

การตดิตัง้จากซดีบีนเครือขายแบบใชสาย

หมายเหต:ุ เม่ือทานใชซีดีเพ่ือตดิตั้งซอฟตแวร ทานสามารถเลือก ตดิตั้งแบบงาย (แนะนํา) หรือ ติดตั้งแบบขั้นสูง (ระบบ
จะแจงใหทานยอมรับหรือทําการเปล่ียนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน)

1. ใสซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดขีองคอมพิวเตอร

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมไดเปดขึน้โดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเน้ือหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือตั้งคาอุปกรณและติดตั้งซอฟตแวร

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานเลือก กําหนดคาใหพมิพผานเครอืขาย เม่ือมีพรอมตปรากฏขึ้น

กาํหนดการตัง้คาเครอืขาย

ดหูรอืเปลีย่นการตั้งคาเครอืขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทาน้ัน ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตวัเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบคลายดังน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั ใหปอน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตามตองการ

ตัง้หรือเปลีย่นรหสัผานเครอืขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตั้งรหัสผานเครือขายหรือเปล่ียนรหัสผานท่ีมีอยู

1. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกแถบ เครอืขาย และคลิกลิงค รหสัผาน

หมายเหต:ุ ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคณุพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม
Apply (ใช)

2. ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง รหสัผาน และในชอง Confirm Password (ยืนยนัรหัสผาน)

3. ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพ่ือบันทึกรหัสผาน
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ทีอ่ยู IP

สามารถตัง้แอดเดรส IP ของอุปกรณดวยตนเอง หรือสามารถกําหนดคาโดยอัตโนมัติโดยใช DHCP, BootP หรือ AutoIP

ในการเปล่ียนแอดเดรส IP ดวยตนเอง ใหใชแท็บ เครอืขาย ในเว็บเซิรฟเวอรในตวัของ HP

การตัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอและดเูพลก็ซ

หมายเหต:ุ ในเน้ือหาสวนน้ี ดเูพล็กซ หมายถึง การส่ือสารแบบสองทิศทาง ไมใชการพิมพสองดาน

ใชแท็บ เครอืขาย ในเว็บเซิรฟเวอรในตัว เพ่ือตั้งคาความเร็วการเชื่อมตอ หากจําเปน

การเปล่ียนแปลงการตัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอที่ไมถูกตอง อาจทําใหอุปกรณไมสามารถส่ือสารกับอุปกรณเครือขายอ่ืนๆ
ได สําหรับสถานการณสวนใหญ ควรปลอยใหอุปกรณอยูในโหมดอัตโนมัติ การเปล่ียนแปลงอาจทําใหอุปกรณปดแลวเปดอีก
คร้ัง ใหทําการเปล่ียนแปลงเม่ืออุปกรณอยูในสถานะวางเทาน้ัน
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5 กระดาษและวสัดพุิมพ

● การทําความเขาใจเร่ืองกระดาษและการใชวัสดพุิมพ

● ขอกําหนดเก่ียวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ

● เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษที่รองรับ

● ประเภทกระดาษที่รองรับ

● ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

● ใสกระดาษลงในถาด
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การทําความเขาใจเรือ่งกระดาษและการใชวสัดพุมิพ
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนกระดาษที่หลากหลายและวัสดุพิมพอ่ืนๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรง
ตามคําแนะนําน้ีอาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา กระดาษติดเพ่ิมขึ้น และเคร่ืองพิมพเกิดสึกหรอกอนเวลาอันควร

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ท่ีออกแบบมาเพ่ือใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือใช
งานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใช
กระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได

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

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดงักลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard
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ขอกาํหนดเกีย่วกับกระดาษพเิศษหรอืวสัดพุมิพ
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพื่อใหไดผลลัพธที่พึงพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือ
วัสดพิุมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภท และขนาดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด

ขอควรระวงั: เคร่ืองพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาท่ียดึอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดที่มีความแมนยํา
มาก HP Laser Paper ไดรับการออกแบบมาใหทนตอความรอนสูง การใชกระดาษอิงคเจ็ตอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสีย
หายได

ชนดิวัสดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไป
จนถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวที่ลอกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายทีม่ีที่หนบี แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีเ่รียบแบน

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
เคร่ืองพิมพเลเซอรเทานัน้

● วางแผนใสบนพื้นผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเคร่ืองพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสท่ีไมไดรับ
อนุมัตใิหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายทีย่กขึน้หรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบุไวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนาํของส่ือสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนัน้จะเปนกระ
ดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับ
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ที่ออกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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เปลีย่นแปลงไดรเวอรเครือ่งพมิพใหเหมาะสมกบัประเภทและขนาดกระดาษ
การเลือกกระดาษจากประเภทและขนาดจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขึน้อยางเห็นไดชดัสําหรับกระดาษที่มีนํ้าหนักมาก
กระดาษมัน และแผนใส การใชคาท่ีผิดจะทําใหงานที่พิมพออกมามีคุณภาพไมนาพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส ควรพิมพตาม ประเภท เสมอ สวนซองจดหมายใหพิมพตาม ขนาด เสมอ

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอร แลวคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในกลองรายการ ชนิด หรือ ขนาด ใหเลือกชนิดหรือขนาดของวัสดุพิมพที่ถูกตอง

5. คลิก OK
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ขนาดกระดาษทีร่องรบั
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ เพ่ือผลลัพธการพิมพท่ีดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพิมพของทานกอนพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสนับสนุนวัสดุพิมพบางขนาดเทาน้ันสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใชขั้นตอนการพิมพสองดานดวย
ตนเองสําหรับขนาดของวัสดุพิมพท่ีไมสามารถใชไดกับการพิมพสองดานอัตโนมัติ

ตาราง 5-1  กระดาษและขนาดกระดาษทีใ่ชได

ขนาด ขนาด ถาดปอนหลกั ชองปอนกระดาษ

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

16K 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

กําหนดเอง ขนาดเลก็ทีส่ดุ: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.

ตาราง 5-2  ซองจดหมายและโปสการดทีใ่ชได

ขนาด ขนาด ถาดปอนหลกั ชองปอนกระดาษ

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย
Monarch

98 x 191 มม.
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ตาราง 5-2  ซองจดหมายและโปสการดทีใ่ชได (ตอ)

ขนาด ขนาด ถาดปอนหลกั ชองปอนกระดาษ

โปสการด Japanese 100 x 148 มม.

โปสการด
Japanese แบบคูทีม่ี
การพลิกหมุน

148 x 200 มม.
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ประเภทกระดาษทีร่องรบั
สําหรับรายการกระดาษยีห่อ HP ทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljp1560series
หรือ www.hp.com/support/ljp1600series

ชนดิกระดาษ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) ถาดปอนหลัก ชองปอนกระดาษ

ธรรมดา

รีไซเคิล

กระดาษหนัง

กระดาษเบา

กระดาษหนักปานกลาง

กระดาษหนัก

กระดาษหนักพิเศษ

กระดาษหวัจดหมาย

กระดาษทีพ่ิมพไวแลว

กระดาษทีเ่จาะรูไวแลว

กระดาษสี

กระดาษปอนด

กระดาษหยาบ

ซองจดหมาย

ฉลาก

การดสตอ็ค

แผนใส

โปสการด
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ความจขุองถาดกระดาษและถาดรบักระดาษออก

ถาดกระดาษหรอืถาดรบักระดาษออก ชนดิกระดาษ ขอกาํหนด ปรมิาณ

ถาดปอนหลัก กระดาษ ชวง:

กระดาษปอนด 60 g/m2 ถงึ

163 g/m2

กระดาษปอนด 75 g/m2 จํานวน
250 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดทีม่ีขนาดนอยกวา

60 g/m2 ถงึ 90 g/m2
ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกนิ 125 แผน

ชองปอนกระดาษ กระดาษ ชวง:

กระดาษปอนด 60 g/m2 ถงึ

163 g/m2

เทียบเทากับกระดาษปอนด 75 g/m2

จํานวน 10 แผน

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. ปกกระดาษสูงสุด: 1 มม.

ถาดกระดาษออก กระดาษ ชวง:

กระดาษปอนด 60 g/m2 ถงึ

163 g/m2

กระดาษปอนด 75 g/m2 ไมเกิน
125 แผน

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกนิ 75 แผน

ซองจดหมาย กระดาษปอนดนอยกวา 60 g/m2 ถงึ

90 g/m2

ซองจดหมายไมเกิน 10 ซอง
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ใสกระดาษลงในถาด
ขอควรระวงั: การพิมพกระดาษที่ยบั มีรอยพับ หรือขาด อาจทําใหกระดาษติดขัดได ดูขอมูลเพ่ิมเตมิที่ แกปญหากระดาษ
ติดขัด ในหนา 81

ชองปอนกระดาษ

ชองปอนกระดาษแผนเดียวสามารถรองรับวัสดุพิมพไดไมเกิน 10 แผน หรือซองจดหมาย 1 ซอง แผนใส 1 แผนหรือฉลาก
หรือการดสต็อค 1 แผน ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหงายหนาท่ีตองการพิมพขึ้น เพ่ือปองกันกระดาษติด
และบิดเบ้ียว ใหปรับตัวก้ันกระดาษทุกคร้ังกอนที่จะปอนกระดาษ

ถาดปอนหลกั

ถาดปอนหลักบรรจุกระดาษ 75 g/m2 ไดไมเกิน 250 แผน หรือกระดาษท่ีมีนํ้าหนักมากกวาน้ันในปริมาณท่ีนอยกวา
(25 มม. หรือกระดาษปกเล็กกวาน้ัน)

ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหนาท่ีตองการพิมพอยูดานบน ปรับตัวก้ันกระดาษดานขางและดานหลังทุก
คร้ัง เพ่ือปองกันไมใหกระดาษตดิขัดหรือบิดเบ้ียว

หมายเหต:ุ เม่ือตองการเตมิกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง วิธีน้ีจะ
ชวยปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพตดิกันเม่ือถูกดงึเขาอุปกรณ และลดปญหากระดาษตดิขัด

แนวกระดาษทีบ่รรจใุนถาด

ควรใชเฉพาะวัสดุพิมพที่แนะนําสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอร ดูที่ ขนาดกระดาษท่ีรองรับ ในหนา 35

หากใชกระดาษที่ตองใชการวางแนวท่ีเฉพาะเจาะจง ใหปอนกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ชนดิกระดาษ วิธกีารใสกระดาษ

กระดาษแบบฟอรมหรือกระดาษหัว
จดหมาย

● หงายขึ้น

● ขอบดานบนหนัเขาหาอุปกรณ

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ ● หงายขึ้น

● รูอยูทางดานซายของอุปกรณ

ซองจดหมาย ● หงายขึ้น

● ขอบสั้นดานซายหันเขาหาอุปกรณ
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หมายเหต:ุ ใชชองปอนกระดาษแผนเดียวเพ่ือพิมพซองจดหมายหน่ึงซองหรือวัสดพิุมพแบบพิเศษอ่ืนๆ ใชถาดปอน
กระดาษหลักเพ่ือพิมพซองจดหมายหลายๆ ซองหรือวัสดุพิมพแบบพิเศษอ่ืนๆ

1. กอนที่จะปอนวัสดุพิมพ ใหเล่ือนตวัก้ันกระดาษออกใหกวางกวาวัสดุพิมพเล็กนอย

2. วางวัสดุพิมพลงในถาดและปรับตัว้ก้ันกระดาษตามกวางที่ถูกตอง
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6 งานพมิพ

● ยกเลิกงานพิมพ

● พิมพดวย Windows
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ยกเลกิงานพมิพ
ทานสามารถหยดุคํารองของานพิมพโดยใชแผงควบคมุหรือใชโปรแกรมซอฟตแวร สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการหยุด
คํารองของานพิมพจากคอมพิวเตอรบนเครือขาย โปรดดูท่ีวิธีใชแบบออนไลนของซอฟตแวรเครือขายที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหต:ุ หลังจากทานส่ังยกเลิกงานพิมพ เคร่ืองพิมพอาจตองใชเวลาสักครูในการลบงานพิมพทั้งหมด

การหยดุงานทีก่าํลงัพมิพทีแ่ผงควบคมุ

▲ กดปุมยกเลิก  บนแผงควบคุม

การหยดุงานทีก่าํลงัพมิพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

เม่ือทานสงงานพิมพ กลองโตตอบจะปรากฏข้ึนบนหนาจอของทานสักครู เพ่ือใหสามารถยกเลิกงานพิมพได

หากมีการสงคํารองของานพิมพหลายงานไปยงัอุปกรณโดยผานทางซอฟตแวร งานดังกลาวอาจรออยูในควิงานพิมพ (เชน
ใน Windows Print Manager) โปรดดูที่เอกสารคูมือโปรแกรมซอฟตแวรสําหรับคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการ
ยกเลิกคํารองของานพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพกําลังรออยูในควิการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพจากที่น่ัน

1. Windows XP, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู เริ่ม ตามคา
เริม่ตน): คลิก เริม่ แลวคลิก เครือ่งพมิพและโทรสาร

-หรอื-

Windows XP, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู เริ่ม แบบ
คลาสสิก): คลิก เริ่ม แลวคลิก เครือ่งพิมพ

-หรอื-

Windows Vista and Windows 7: คลิก เริม่ คลิก แผงควบคมุ จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและ
เสียง ใหคลิก เครือ่งพมิพ

2. ในรายการเคร่ืองพิมพ ใหคลิกสองคร้ังที่ชือ่เคร่ืองพิมพน้ีเพ่ือเปดควิการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ

3. เลือกงานพิมพที่ทานตองการยกเลิก คลิกขวาที่งานพิมพ แลวคลิกที่ ยกเลิก หรือ ลบ
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พมิพดวย Windows

เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพ Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกอุปกรณ แลวคลิก คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ

ดวูธิใีชสาํหรบัตวัเลอืกการพมิพดวย Windows
ความชวยเหลือสําหรับไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะเปนคนละสวนกับความชวยเหลือสําหรับโปรแกรม โดยความชวยเหลือสําหรับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะอธิบายถึงปุม, กลองกาเคร่ืองหมาย และเมนูแบบดรอปดาวนตางๆ ที่มีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ รวม
ทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการงานพิมพทั่วไป เชน การพิมพสองดาน, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว และการพิมพหนา
แรกสุดหรือหนาปกบนกระดาษอีกอยางหน่ึง

คุณสามารถเปดหนาจอความชวยเหลือไดโดยใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในกลองโตตอบ คณุสมบัต ิของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหคลิกที่ปุม ความชวยเหลือ

● กดปุม F1 บนแปนพิมพ

● คลิกเคร่ืองหมายคําถามท่ีมุมขวาบนในหนาจอไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● คลิกขวาท่ีรายการใดๆ ในไดรเวอร

เปลีย่นจาํนวนสาํเนางานพิมพดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ ขัน้สูง

2. ในสวน สําเนา ใหใชปุมลูกศรเพ่ือปรับจํานวนสําเนา

หากทานตองการพิมพสําเนาหลายชุด ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย เรยีงชดุ เพ่ือเรียงชุดสําเนา

3. คลิกปุม ตกลง

พมิพขอความสเีปนสดีาํดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ ขัน้สูง

2. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพขอความทัง้หมดเปนสีดาํ

3. คลิกปุม ตกลง
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บนัทกึการตัง้คาการพมิพทีก่าํหนดเองสาํหรบันาํกลบัมาใชดวย Windows

ใชชดุตัง้คาแบบรวดเรว็สําหรบัการพิมพ

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ กําหนดลกัษณะ รายการ ชดุตัง้คาแบบรวดเร็วสําหรับงานพมิพ
จะปรากฏบนแท็บทั้งหมด ยกเวนแท็บ บริการ

2. ในรายการ ชดุตัง้คาแบบรวดเรว็สาํหรบังานพมิพ ใหเลือกชุดตัง้คาแบบรวดเร็วชดุใดชุดหน่ึง แลวคลิก ตกลง เพ่ือพิมพ
งานโดยใชการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา

สรางชดุต้ังคาแบบรวดเรว็สําหรบัการพิมพทีก่าํหนดเอง

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ กําหนดลกัษณะ รายการ ชดุตัง้คาแบบรวดเร็วสําหรับงานพมิพ
จะปรากฏบนแท็บทั้งหมด ยกเวนแท็บ บริการ

2. เลือกชุดตัง้คาแบบรวดเร็วที่มีอยูเปนพ้ืนฐาน

3. เลือกตัวเลือกการพิมพสําหรับชุดตั้งคาแบบรวดเร็วชุดใหม

4. คลิก บันทกึเปน พิมพชื่อสําหรับชดุตั้งคาแบบรวดเร็ว แลวคลิก ตกลง

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพดวย Windows

เลือกขนาดกระดาษ

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. เลือกขนาดจากรายการ ขนาด

3. คลิกปุม ตกลง

เลอืกขนาดหนาทีก่าํหนดเอง

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. คลิกปุม กาํหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง จะเปดขึน้

3. พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิก บันทกึ

4. คลิกปุม ปด แลวคลิกปุม ตกลง

เลือกประเภทกระดาษ

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. เลือกประเภทจากรายการ ประเภท

3. คลิกปุม ตกลง
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เลอืกความละเอียดในการพมิพ

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. ในสวน คณุภาพการพมิพ ใหเลือกตัวเลือกหน่ึงจากรายการแบบดรอปดาวน โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับตวัเลือกที่
ใชไดแตละรายการท่ีวิธีใชแบบออนไลนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ เม่ือตองการใชความละเอียดคณุภาพแบบราง ในสวน คณุภาพการพิมพ ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย
EconoMode

3. คลิกปุม ตกลง

พมิพหนาแรกหรอืหนาสดุทายบนกระดาษทีแ่ตกตางดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย ใชกระดาษ/ปกที่ตางออกไป แลวเลือกการตั้งคาท่ีจําเปนสําหรับหนาปก หนาอ่ืนๆ และปกหลัง

3. คลิกปุม ตกลง

ปรบัขนาดเอกสารใหพอดกีบัขนาดหนากระดาษดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ เอฟเฟกต

2. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการแบบหลนลง

3. คลิกปุม ตกลง

เพิม่ลายน้าํลงในเอกสารดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ เอฟเฟกต

2. เลือกลายนํ้าจากรายการ ลายน้ํา

เม่ือตองการพิมพลายนํ้าในหนาแรกเทาน้ัน ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย หนาแรกเทานั้น มิฉะน้ัน ลายนํ้าจะถูกพิมพใน
แตละหนา

3. คลิกปุม ตกลง

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวย Windows

อตัโนมตัิ

หมายเหต:ุ การพิมพสองดานอัตโนมัติใชไดกับผลิตภัณฑ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ัน

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสนับสนุนวัสดุพิมพบางขนาดเทาน้ันสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใชขั้นตอนการพิมพสองดานดวย
ตนเองสําหรับขนาดของวัสดุพิมพที่ไมสามารถใชไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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กอนที่คุณจะสามารถใชคณุสมบัติพิมพสองดานอัตโนมัตไิด คุณตองทําเคร่ืองหมายในชอง อนุญาตใหพมิพสองดานโดย
อัตโนมัต ิในแถบ การตัง้คาอุปกรณ ของกลองโตตอบคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ การเปล่ียนแปลงการตั้งคาไดรเวอร
เคร่ืองพิมพสําหรับ Windows ในหนา 14

1. ปอนกระดาษโดยควํ่าหนาลงในชองปอนกระดาษหรือในถาดปอนหลัก

2. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

3. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพทัง้สองดาน หากทานจะเยบ็เอกสารที่ขอบดานบน ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พลกิหนา
ขึน้

4. ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพงาน

ดวยตนเอง

กอนที่คุณจะสามารถใชคณุสมบัติพิมพสองดานดวยตนเองได คณุตองทําเคร่ืองหมายในชอง อนุญาตใหพมิพสองดานดวย
ตนเอง ในแถบ การตัง้คาอุปกรณ ของกลองโตตอบคณุสมบัติเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ การเปล่ียนแปลงการตั้งคาไดรเวอร
เคร่ืองพิมพสําหรับ Windows ในหนา 14

1. ปอนกระดาษโดยควํ่าหนาลงในชองปอนกระดาษหรือในถาดปอนหลัก

2. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

3. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษทัง้สองดาน (ดวยตนเอง) หากทานจะเยบ็เอกสารท่ีขอบดานบน ใหคลิกกลอง
กาเคร่ืองหมาย พลิกหนาขึน้
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4. คลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพดานแรกของงาน

5. นําปกกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาดปอนหลักโดยใหดานที่พิมพแลวควํ่าลง โดย
ไมตองเปล่ียนการวางแนว

6. ที่แผงควบคุมบนอุปกรณ ใหกดปุมทํางาน  เพ่ือทําการพิมพดานที่สอง

สรางหนงัสือเลมเลก็ดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

2. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (ดวยตนเอง)

3. ในรายการ โครงรางหนังสอืเลมเลก็ ใหคลิกตัวเลือก เยบ็เลมทีข่อบดานซาย หรือ เยบ็เลมทีข่อบดานขวา ตวัเลือก หนาตอ
แผน เปล่ียนเปน 2 หนาตอแผน โดยอัตโนมัติ

4. คลิกปุม ตกลง

พมิพหลายหนาตอแผนดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ งานพมิพทีอ่อกมา

2. เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการ หนาตอแผน

3. เลือกตัวเลือกที่ถูกตองสําหรับ พิมพหนาและเสนขอบ, ลาํดบัหนา และ การวางแนว

4. คลิกปุม ตกลง
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เลอืกการวางแนวหนากระดาษดวย Windows

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ งานพมิพที่ออกมา

2. ในสวน การวางแนว เลือกตวัเลือก แนวตัง้ หรือ แนวนอน

เม่ือตองการพิมพภาพในลักษณะกลับหัว ใหเลือกตวัเลือก หมุน 180 องศา

3. คลิกปุม ตกลง

ใช HP ePrint

HP ePrint คือชุดของบริการพิมพทางเว็บที่ทําใหเคร่ืองพิมพ HP ที่รองรับสามารถพิมพเอกสารประเภทตอไปน้ีได:

● ขอความอีเมลและเอกสารแนบท่ีสงไปยังอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ HP โดยตรง

● เอกสารจากแอปพลิเคชันการพิมพของอุปกรณเคล่ือนที่บางรุน

ใช HP Cloud Print

ใช HP Cloud Print เพ่ือพิมพขอความอีเมลและเอกสารแนบโดยการสงไปยงัอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพจากอุปกรณที่ใช
อีเมลได

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย ในการใช HP Cloud Print คุณตองเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต และใชงาน HP Web Services

1. ใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามขัน้ตอนเหลาน้ี:

a. หลังจากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

b. เปดเว็บเบราเซอรที่คอมพิวเตอรของคณุ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส HP EWS จะปรากฏขึ้น

c. คลิกแถบ HP Web Services หากเครือขายของคุณไมใชเซิรฟเวอรพร็อกซ่ีเพ่ือเขาถึงอินเตอรเน็ต ใหดําเนิน
การขั้นตอนถัดไป หากเครือขายของคุณใชเซิรฟเวอรพร็อกซ่ีเพ่ือเขาถึงอินเตอรเน็ต ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ี
กอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป:

i. เลือกแถบ การตัง้คาพร็อกซี่

ii. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย ทําเครือ่งหมายในชองนี้หากเครอืขายของคณุใชเซิรฟเวอรพรอ็กซี่เพือ่เขาถงึ
อินเตอรเน็ต

iii. ในฟลด เซิรฟเวอรพร็อกซี ่ใหปอนแอดเดรสและหมายเลขพอรตเซิรฟเวอรพร็อกซ่ี แลวคลิกปุม Apply
(ใช)
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d. เลือกแถบ HP Web Services แลวคลิกปุม เปดใชงาน เคร่ืองพิมพจะกําหนดคาการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และ
ขอความจะปรากฏขึน้แจงวาจะพิมพเอกสารขอมูล

e. คลิกปุม OK หนา ePrint จะพิมพออกมา ในหนา ePrint ใหคนหาอีเมลแอดเดรสที่กําหนดใหกับเคร่ืองพิมพโดย
อัตโนมัติ

2. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบไปกับขอความอีเมล แลวสงขอความไปยงัอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ไปที่
www.hpeprintcenter.com เพ่ือดูรายการประเภทเอกสารที่รองรับทั้งหมด

3. หรือสามารถเลือกใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย และเพ่ือกําหนดคาการพิมพ
เร่ิมตนสําหรับงาน HP ePrint ทั้งหมดท่ีสงไปยังเคร่ืองพิมพน้ี:

a. เปดเว็บเบราเซอรและไปที ่www.hpeprintcenter.com

b. คลิก Sign In (ลงชื่อเขาใช) และปอนขอมูลการตรวจสอบ HP ePrintCenter ของคุณหรือลงทะเบียนแอคเคาท
ใหม

c. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ หรือคลิกปุม + Add printer (+ เพ่ิมเคร่ืองพิมพ) เพ่ือเพ่ิม ในการเพ่ิม
เคร่ืองพิมพ คณุตองมีรหัสเคร่ืองพิมพ ซ่ึงเปนสวนของอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพทีอ่ยูกอนสัญลักษณ @

หมายเหต:ุ รหัสน้ีจะใชได 24 ชัว่โมงเทานั้นนับจากเวลาที่คุณใชงาน HP Web Services หากหมดอายุ ใหทํา
ตามคําแนะนําเพ่ือใชงาน HP Web Services อีกคร้ัง และรับรหัสใหม

d. คลิกปุม Setup (การตั้งคา) กลองโตตอบ HP ePrint Settings (การตัง้คา HP ePrint) จะปรากฏข้ึน โดยมี
สามแถบดังน้ี:

● Allowed Senders (ผูสงที่อนุญาต) ในการปองกันเคร่ืองพิมพของคุณจากการพิมพเอกสารที่ไม
ตองการ ใหคลิกแถบ Allowed Senders (ผูสงที่อนุญาต) คลิก Allowed Senders Only (ผูสงที่
อนุญาตเทาน้ัน) แลวเพ่ิมอีเมลแอดเดรสที่คุณตองการใหใชงาน ePrint ได

● Print Options (ตวัเลือกการพิมพ) ในการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับงาน ePrint ทั้งหมดที่สงไปยังเคร่ืองพิมพ
น้ี ใหคลิกแถบ Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวเลือกการตั้งคาท่ีคุณตองการใช

● Advanced (ขั้นสูง) ในการเปล่ียนอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ใหคลิกแถบ Advanced (ขั้นสูง)

ใช AirPrint

รองรับการส่ังพิมพโดยตรงโดยใช AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือรุนที่สูงกวา ใช AirPrint เพ่ือส่ังพิมพไปยัง
เคร่ืองพิมพโดยตรงจาก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือรุนท่ีสูงกวา) หรือ iPod touch (รุนที่สามหรือสูงกวา) ในแอป
พลิเคชันตอไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● แอปพลิเคชันของผูผลิตอ่ืนบางแอปพลิเคชนั

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย
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ในการพิมพ ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ี:

1.
แตะที่รายการ action 

2. แตะ Print

หมายเหต:ุ หากคุณกําลังพิมพคร้ังแรก หรือหากคณุเลือกเคร่ืองพิมพที่ใชไมไดกอนหนาน้ี คุณตองเลือกเคร่ืองพิมพ
กอนดําเนินการขัน้ตอนถัดไป

3. กําหนดคาตัวเลือกการพิมพแลวแตะ Print

50 บท 6   งานพิมพ THWW



7 จดัการและบาํรงุรกัษา

● พิมพหนาขอมูล

● ใชเว็บเซิรฟเวอรในตวัของ HP

● การตัง้คาการประหยดั

● การตัง้คาโหมดเงียบ

● จัดการวัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม

● ทําความสะอาดอุปกรณ

● อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
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พมิพหนาขอมลู
ทานสามารถพิมพหนาขอมูลตอไปน้ี

หนาการกาํหนดคา

หนาการกําหนดคาจะแสดงคุณสมบัติและการตั้งคาปจจุบันของอุปกรณ นอกจากน้ียงัมีรายงานบันทึกสถานะดวย ในการพิมพ
หนาการกําหนดคา ใหทําวิธใีดวิธหีน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุมทํางาน  คางไว เม่ือไฟสัญญาณพรอม  ตดิสวาง และเคร่ืองไมไดกําลังพิมพงานใดอยู ปลอยปุมทํางาน  เม่ือ

ไฟสัญญาณพรอม  เร่ิมกะพริบ หนาการกําหนดคาจะพิมพออกมา

● เลือก หนาการกาํหนดคา จากรายการ พิมพหนาขอมูล บนแท็บ บรกิาร ในการกําหนดลักษณะเคร่ืองพิมพ

● เครื่องพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series เทานั้น: เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว (ดูที่ เปดเว็บ
เซิรฟเวอรในตวั ในหนา 53) คลิกแท็บ ขอมลู แลวเลือก พมิพหนาขอมลู คลิกปุม พมิพ ที่อยูขางๆ พมิพหนาการ
กาํหนดคา

หนาแสดงสถานะวสัดสุิ้นเปลอืง

หนาแสดงสถานะวัสดส้ิุนเปลืองจะใหขอมูลตอไปน้ี:

● เปอรเซ็นตของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพ (ใชไดเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งตลับหมึกพิมพของแทของ HP
เทาน้ัน)

● จํานวนหนาและงานพิมพที่ถูกประมวลผล (ใชไดเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งตลับหมึกพิมพของแทของ HP เทาน้ัน)

● ขอมูลการส่ังซ้ือและการรีไซเคิล

ในการพิมพหนาแสดงสถานะวัสดุส้ินเปลือง ใหทําวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● เลือก หนาแสดงสถานะวสัดสุิ้นเปลอืง จากรายการ พมิพหนาขอมลู บนแท็บ บริการ ในการกําหนดลักษณะเคร่ืองพิมพ

● เครื่องพมิพ HP LaserJet Professional P1600 series เทานั้น: เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว (ดูที่ เปดเว็บ
เซิรฟเวอรในตวั ในหนา 53) คลิกแท็บ ขอมลู แลวเลือก พมิพหนาขอมลู คลิกปุม พมิพ ที่อยูขางๆ พมิพหนาแสดง
สถานะวัสดสุิ้นเปลอืง

หนาสาธติ

หนาสาธิตจะมีตัวอยางขอความและกราฟก ในการพิมพหนาสาธิต ใหทําวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุมทํางาน  คางไว แลวปลอยปุมเม่ือไฟสัญญาณพรอม  ติดสวาง และเคร่ืองไมไดกําลังพิมพงานใดอยู หนาสาธิต

จะพิมพออกมา

● เลือก หนาสาธติ จากรายการ พิมพหนาขอมูล บนแท็บ บรกิาร ในการกําหนดลักษณะเคร่ืองพิมพ
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ใชเวบ็เซริฟเวอรในตวัของ HP
หมายเหต:ุ เฉพาะ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่สนับสนุนเว็บเซิรฟเวอรในตวั

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) เพ่ือดูสถานะของอุปกรณและเครือขายและเพ่ือจัดการฟงกชันการพิมพจากคอมพิวเตอร

● ดขูอมูลสถานะของอุปกรณ

● ระบุอายุการใชงานที่เหลืออยูของวัสดุส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคาอุปกรณที่ระบบตั้งไว

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

ทานไมตองติดตั้งซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร เพียงแตใชเว็บเบราเซอรที่ไดรับการสนับสนุนดงัตอไปน้ี:

● Microsoft Internet Explorer 6.0 (และใหมกวา)

● Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

● Mozilla 1.6 (ขึ้นไป)

● Opera 7.0 (ขึน้ไป)

● Safari 1.2 (ขึน้ไป)

● Konqueror 3.2 (ขึน้ไป)

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะทํางานเม่ืออุปกรณน้ีเชื่อมตอกับเครือขาย TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการเชื่อมตอที่ใช
IPX หรือการเชื่อมตอทางตรงดวย USB

หมายเหต:ุ ทานไมตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงค
ในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพ่ือที่จะเปดไซตที่เชือ่มโยงกับลิงค

เปดเวบ็เซริฟเวอรในตวั

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชื่อโฮสตของอุปกรณในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรที่สนับสนุน
ในการคนหาแอดเดรส IP ใหพิมพหนาการกําหนดคาท่ีอุปกรณ โดยกดปุม ทํางาน  คางไว เม่ือไฟสัญญาณพรอม  สวาง

และไมไดกําลังพิมพงานอ่ืน ปลอยปุมทํางาน  เม่ือไฟสัญญาณพรอม  เร่ิมกะพริบ หนาการกําหนดคาจะพิมพออกมา

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series สนับสนุน IPv4 และ IPv6 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไป
ที่ www.hp.com/go/ljp1600series

คาํแนะนาํ: หลังจากท่ีเปด URL ใหทําเคร่ืองหมายไว เพ่ือใหสามารถกลับมาที่หนาน้ันไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแท็บส่ีแท็บซ่ึงมีการตั้งคาและขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ น่ันคือ แท็บ ขอมลู, แท็บ การตัง้คา, แท็บ
HP Smart Install และแท็บ เครอืขาย
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สวนเวบ็เซริฟเวอรในตวั

แทบ็ขอมูล

กลุมหนาขอมูลประกอบดวยหนาตอไปน้ี:

● สถานะอุปกรณ แสดงสถานะของอุปกรณและวัสดุส้ินเปลืองของ HP

● หนาการกาํหนดคา แสดงขอมูลที่พบบนหนาการกําหนดคา

● สถานะวัสดสุิ้นเปลอืง แสดงสถานะของวัสดุส้ินเปลืองของ HP และหมายเลขชิ้นสวน ในการส่ังซ้ือวัสดุใหม ใหคลิก สัง่ซื้อ
วสัดสุิ้นเปลอืง ที่ดานขวาบนของหนาตาง

● สรุปเครอืขาย แสดงขอมูลที่พบบนหนาสรุปเครือขาย

● พมิพหนาขอมลู ใหทานพิมพหนาการกําหนดคาหรือหนาแสดงสถานะวัสดส้ิุนเปลือง

แทบ็การตัง้คา

ใชแท็บน้ีเพ่ือกําหนดคาอุปกรณจากคอมพิวเตอร หากอุปกรณเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบคุมอุปกรณกอนการ
เปล่ียนแปลงการตั้งคาบนแท็บน้ี

แทบ็เครือขาย

ผูควบคุมเครือขายสามารถใชแท็บน้ีเพ่ือควบคมุการตั้งคาท่ีเก่ียวกับเครือขายสําหรับอุปกรณ เม่ือเชื่อมตอเขากับเครือขาย IP

แทบ็ HP Smart Install

หมายเหต:ุ แท็บน้ีใชไดกับ Windows เทาน้ัน

ใชแท็บน้ีเพ่ือดาวนโหลดและตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลงิค

ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพ่ือใชลิงคเหลาน้ี หากทานใชการ
เชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และไมไดเชื่อมตออยู เม่ือทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะ
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ีได การเชือ่มตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั และเปดใชอีกคร้ัง

● สัง่ซือ้วสัดสุิ้นเปลอืง คลิกที่ลิงคน้ีเพ่ือเชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply (www.hp.com/post-embed/
ordersupplies-na) และส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของแทจาก HP หรือผูขายที่ทานตองการ

● สนับสนุน เชือ่มตอเขากับไซตสนับสนุนผลิตภัณฑ ทานสามารถคนหาความชวยเหลือเก่ียวกับหัวขอทั่วไป
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การตัง้คาการประหยดั

EconoMode

เคร่ืองพิมพน้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกได
ยาวนานขึ้นและชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะทําใหคณุภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลับหมึกหมด
อายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยังเหลืออยู หากคณุภาพการพิมพลดลงในกรณีเชนน้ี ทานตองใสตลับหมึกใหม
แมวาจะยงัเหลือผงหมึกอยูในตลับก็ตาม

เปดหรือปด EconoMode ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● ในคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพใน Windows ใหเปด แท็บ กระดาษ/คณุภาพ และเลือกตัวเลือก EconoMode

● ในเว็บเซิรฟเวอรในตวั (เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ัน) ใหเปดแท็บ การตัง้คา แลว
เลือกตัวเลือก การตัง้คา PCL ใชรายการ การตัง้คา เพ่ือเลือก เปด หรือ ปด

หมายเหต:ุ การปดใชงาน EconoMode โดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตวั จะสงผลกระทบตองานพิมพท่ีใชไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ PCL 5 Universal (ดาวนโหลดไดจากเว็บ)

ในการยกเลิกการเลือก EconoMode สําหรับงานพิมพท่ีใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่มีอยูในซีดีผลิตภัณฑ ทานจะตอง
ยกเลิกการเลือก EconoMode ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ในยูทิลิตี้เคร่ืองพิมพ HP สําหรับ Macintosh ใหคลิก การตัง้คาการพิมพ แลวคลิก Economode & ความเขมของ
หมึกพมิพ

โหมดปดอตัโนมตัิ

โหมดปดอัตโนมัตเิปนคุณลักษณะประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑน้ี หลังจากท่ีพนระยะเวลาตามที่ผูใชกําหนด ผลิตภัณฑจะ
ลดการใชพลังงานโดยอัตโนมัต ิ(ปดอัตโนมัติ) ผลิตภัณฑจะกลับสูสถานะพรอมอีกคร้ังเม่ือมีการกดปุมหรือไดรับงานพิมพ
เม่ือผลิตภัณฑอยูในโหมดปดอัตโนมัติ ไฟสัญญาณ LED บนแผงควบคุมและไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอรจะดับลง

หมายเหต:ุ แมวาไฟสัญญาณของผลิตภัณฑจะดับลงเม่ืออยูในโหมดปดอัตโนมัต ิแตผลิตภัณฑจะทํางานตามปกตเิม่ือไดรับ
งานพิมพ

รุนไรสายไมรองรับโหมดเปดอัตโนมัติ/ปดอัตโนมัติ รองรับโหมดพักเคร่ืองที่ใชพลังงาน 3.4W ในรุนไรสาย

เปลีย่นแปลงการหนวงเวลาของการปดอตัโนมัติ

ทานสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑอยูในสถานะวาง (การหนวงเวลาปดอัตโนมัติ) กอนที่จะเขาสูโหมดปด
อัตโนมัติ

หมายเหต:ุ คาการหนวงเวลาปดอัตโนมัติที่ระบบต้ังไวคือ 5 นาที

1. เปดคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

2. เลือกการหนวงเวลาจากรายการแบบดึงลง ปดอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ การตัง้คาที่ถูกเปล่ียนจะไมมีผลจนกวาจะมีการสงงานพิมพไปยงัผลิตภัณฑ
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การตัง้คาโหมดเงยีบ
เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดเงียบที่จะลดเสียงดังระหวางการพิมพ เม่ือเปดโหมดเงียบ เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง

หมายเหต:ุ โหมดเงียบจะลดความเร็วในการพิมพ แตอาจปรับปรุงคุณภาพการพิมพใหดีขึ้น

ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพื่อใชโหมดเงียบ

1. เปดคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

2. คลิกตัวเลือก เปดใชงาน เพ่ือเปดคุณสมบัติ โหมดเงียบ
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จดัการวสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ
การใชงาน จัดเก็บ และตรวจสอบตลับหมึกพิมพอยางถูกตองจะชวยใหไดรับงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

จดัการตลบัหมกึพมิพ

การจดัเกบ็ตลับหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวงั: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพทีไ่มใชของ HP

Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามท่ีเกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ในการติดตัง้ตลับหมึกพิมพของแทของ HP โปรดด ูการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 59

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอมและเวบ็ไซต

โทรศพัทไปที่ศนูยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่
เว็บไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวา
ตลับหมึกที่ติดตัง้ไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการตาม
ขั้นตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นส่ิงตอไปนี้

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกต ิ(ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

รไีซเคลิอุปกรณสิ้นเปลอืง

หากตองการติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP ใหทําตามคําแนะนําท่ีอยูในกลองบรรจุอุปกรณน้ัน หรือดูที่คูมือในการเร่ิมตน
ใชงานเคร่ืองพิมพ

หากตองการรีไซเคิลอุปกรณส้ินเปลือง ใหนําอุปกรณส้ินเปลืองที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุอุปกรณส้ินเปลืองใหมมา แลวใชฉลาก
สงคนืที่มาพรอมกัน เพ่ือสงอุปกรณดังกลาวกลับไปยัง HP เพ่ือรีไซเคิล โปรดดูขอมูลท่ีครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซ่ึงให
มาพรอมกับอุปกรณส้ินเปลือง HP ใหมทุกรายการ
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คาํแนะนาํในการเปลีย่น

การเกลี่ยผงหมกึ

เม่ือมีหมึกเหลืออยูในตลับหมึกพิมพเพียงเล็กนอย อาจทําใหมีบริเวณที่ซีดจางหรือสวางปรากฏอยูในหนาที่พิมพ ทาน
อาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดยการกระจายผงหมึกใหม

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเยน็ นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเคร่ืองพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพิมพยงัจางอยู ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพตลับใหม

การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา ดขูอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลที่อยูทางดานในของกลอง
ตลับหมึกพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ

ขอควรระวงั: เพ่ือไมใหตลับหมึกเสียหาย ใหจับตลับหมึกพิมพที่ปลาย
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3. ดงึแถบและเทปท้ังหมดใหหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ใสแถบลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือสงกลับไปรีไซเคลิ

4. คอยๆ เอียงตลับหมึกพิมพไปดานหนาและหลัง เพ่ือใหผงหมึกกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในตลับหมึก
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5. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในอุปกรณ แลวปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเชด็ผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเยน็ นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

หมายเหต:ุ เม่ือผงหมึกเหลือนอย หนาท่ีพิมพจะมีสวนที่จางหรือซีด ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชัว่คราวโดย
การกระจายผงหมึกใหม ในการกระจายผงหมึกซํ้าอีกคร้ัง ใหนําตลับหมึกพิมพออกจากอุปกรณ และคอยๆ เขยาตลับหมึกจาก
ขางหนาไปขางหลัง

เปลีย่นลูกกลิ้งดงึกระดาษ

การใชงานปกติกับส่ือที่มีคุณภาพดีก็ยงัสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มีคุณภาพไมดอีาจทําใหตองเปล่ียนลูกกล้ิง
ดึงกระดาษบอยมากขึ้น

หากอุปกรณดึงกระดาษไมถูกตองอยางสมํ่าเสมอ (วัสดุพิมพไมถูกปอนผาน) ทานอาจจะตองเปล่ียนหรือทําความสะอาดลูก
กล้ิงดึงกระดาษ ดทูี่ ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษ ในหนา 67 เพ่ือส่ังซ้ือลูกกล้ิงดึงกระดาษใหม

คาํเตอืน! กอนที่จะเปล่ียนลูกกล้ิงดึงกระดาษ ใหปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด และรอจนอุปกรณเยน็ลง
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ขอควรระวัง: โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนน้ีเพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณ

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปด
ตลับหมึกพิมพไว

2. คนหาลูกกล้ิงดึงกระดาษ
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3. ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กที่แตละดานของลูกกล้ิงดึงกระดาษ จากน้ันหมุนลูกกล้ิงดึงกระดาษไปทางดานหนา

4. คอยๆ ดึงลูกกล้ิงดงึกระดาษข้ึน และนําออก

5. วางลูกกล้ิงดึงกระดาษใหมในชอง ชองกลมและเหล่ียมทั้งสองดาน จะชวยใหทานติดตั้งลูกกล้ิงไดถูกตอง
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6. หมุนดานบนของลูกกล้ิงดึงกระดาษออกจากตัว จนกระทั่งเขาท่ีทั้งสองดาน

7. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในอุปกรณ แลวปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

เปลีย่นแผนคัน่

การใชงานปกติกับส่ือที่มีคณุภาพดีก็ยงัสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มีคุณภาพไมดีอาจทําใหตองเปล่ียนแผนคั่น
บอยมากขึ้น

หากอุปกรณดึงกระดาษคร้ังละหลายๆ แผนอยูเปนประจํา ทานอาจตองเปล่ียนแผนคั่น

คาํเตอืน! กอนที่จะเปล่ียนแผนคั่น ใหปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด และรอจนอุปกรณเยน็ลง

หมายเหต:ุ กอนที่จะเปล่ียนแผนคั่น ใหทําความสะอาดลูกกล้ิงดงึกระดาษ ดูที่ ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษ
ในหนา 67

1. นํากระดาษออกและปดถาดปอนหลัก ตั้งคาอุปกรณบนดานหนา
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2. ที่ดานลางของอุปกรณ ใหไขสกรูที่ยดึแผนคั่นออก

3. ถอดแผนคัน่
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4. ใสแผนคั่นใหม และไขสกรูเขาท่ี

5. เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับเตาเสียบ และเปดอุปกรณ
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ทาํความสะอาดอปุกรณ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ

หากทานตองการทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษกอนเปล่ียนอันใหม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

1. ถอดปล๊ักไฟอุปกรณ แลวถอดลูกกล้ิงดึงกระดาษ ตามท่ีอธิบายไวใน เปล่ียนลูกกล้ิงดงึกระดาษ ในหนา 61

2. ใชผาท่ีไมมีขนชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิง

คาํเตอืน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนที่จะปดอุปกรณและตอสายไฟ
โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท

หมายเหต:ุ ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพิษทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนนํ้ายาทําความสะอาด ในเขตดังกลาวของแคลิฟอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํากอน
หนาน้ี และใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดงึกระดาษ

3. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษเพ่ือขจัดคราบสกปรกออก

4. รอใหลูกกล้ิงดึงกระดาษแหงสนิท กอนที่จะติดตั้งกลับสูอุปกรณ

5. เสียบสายไฟเขากับอุปกรณ
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ทาํความสะอาดทางเดนิของกระดาษ

หากผงหมึกเปนจุดดางหรือมีจุดบนงานพิมพ ใหทําความสะอาดทางผานกระดาษ ใหใชแผนใสเพื่อขจัดฝุนและผงหมึกออก
จากทางผานกระดาษ อยาใชกระดาษที่เคยเย็บเขาเลมแลวหรือกระดาษที่มีเน้ือหยาบ

หมายเหต:ุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดทีี่สุด ใหใชแผนใส หากทานไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสําหรับถายเอกสาร
(60 ถึง 163 g/m2) ที่มีผวิเรียบ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในสภาวะพักงานและไฟสัญญาณพรอม  ทํางานสวางขึ้น

2. ปอนวัสดุพิมพไวในถาดปอน

3. เปด คณุสมบตั ิของเคร่ืองพิมพ

4. คลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

5. ในพ้ืนที่ หนาทําความสะอาด ใหคลิกปุม เริม่ เพื่อประมวลผลหนาทําความสะอาด

หมายเหต:ุ กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 2 นาที ระหวางกระบวนการทําความสะอาด หนาทําความ
สะอาดจะหยดุเปนระยะๆ อยาปดอุปกรณจนกวากระบวนการทําความสะอาดจะส้ินสุดลง ทานอาจตองทํากระบวนการทําความ
สะอาดซํ้าหลายคร้ังเพ่ือทําความสะอาดอุปกรณอยางหมดจด

ทาํความสะอาดบรเิวณตลบัหมกึพมิพ

ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดเน้ือที่สวนน้ีจะทําใหคุณภาพ
งานพิมพดีขึ้น
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คาํเตอืน! กอนการทําความสะอาดอุปกรณ ใหปดเคร่ืองโดยดึงสายไฟออก แลวรอใหเคร่ืองเย็นลง

1. ถอดปล๊ักไฟจากอุปกรณ เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวงั: อยาสัมผัสลูกกล้ิงสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในอุปกรณ เพราะอาจทําใหอุปกรณเสียหายได

ขอควรระวงั: อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงเปนเวลานาน เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณเสียหาย ใหใชกระดาษคลุมไว

2. ใหใชผาแหงที่ไมมีขนเชด็ส่ิงสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

4. เสียบสายไฟเขากับอุปกรณ

การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง

ใหใชผาเน้ือนุมที่ไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพ่ือเชด็ฝุน คราบหมึก และส่ิงสกปรกที่ติดอยูภายนอกเคร่ืองพิมพ
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อพัเดตสาํหรบัผลติภณัฑ

อปัเดตเฟรมแวร

อัพเดตสําหรับเฟรมแวรและซอฟตแวรและคําแนะนําในการติดตัง้สําหรับอุปกรณน้ีมีอยูที่ www.hp.com/support/
ljp1560series หรือ www.hp.com/support/ljp1600series คลิก Downloads and drivers (ดาวนโหลดและ
ไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัติการ แลวเลือกดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ
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8 การแกไขปญหา

● การแกปญหาทั่วไป

● การเรียกคืนการตัง้คาจากโรงงาน

● ตคีวามรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม

● แกปญหากระดาษติดขดั

● แกไขปญหาการจัดการกระดาษ

● แกไขปญหาคุณภาพของภาพ

● การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน

● การแกปญหาการเชือ่มตอบนเครือขาย

● แกไขปญหาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ
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การแกปญหาทั่วไป
หากเคร่ืองพิมพทํางานผิดปกต ิใหทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับตอไปน้ี หากเคร่ืองพิมพไมผานขั้นตอนใด ใหทําตามคํา
แนะนําในการแกปญหาที่เก่ียวของน้ัน หากสามารถแกปญหาไดในขั้นตอนใดๆ ทานสามารถหยุดโดยไมตองดําเนินการขัน้
ตอนอ่ืนๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาไฟสัญญาณ พรอม  สวางขึ้น หากไฟสัญญาณไมติดสวาง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

a. เปดแลวปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ เพื่อยกเลิกใชงานโหมดปดอัตโนมัติ

b. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

c. ตรวจสอบสวิตชเปด/ปดวาเปดอยู

d. ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลังไฟของเคร่ืองพิมพ (ดขูอ
กําหนดแรงดันไฟฟาท่ีฉลากดานหลังเคร่ืองพิมพ) หากทานกําลังใชชองรับไฟและแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอ
กําหนด ใหเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง หากไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนัง
เปนที่เรียบรอยแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอ่ืน

e. โปรดตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพไดรับการตดิตั้งอยางถูกตอง

f. หากยังไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

2. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล

a. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบิลระหวางเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรหรือพอรตเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเชื่อมตออยางแนนหนาดีแลว

b. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบิลอ่ืนๆ หากเปนไปได

c. ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่ การแกปญหาเครือขาย ในหนา 99

3. ตรวจสอบวาไฟสัญญาณบนแผงควบคุมติดสวางหรือไม ดทูี่ ตคีวามรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคมุ ในหนา 77

4. ตรวจสอบวากระดาษท่ีใชเปนไปตามขอกําหนด

5. โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสําหรับผลิตภัณฑไดรับการตดิตั้งอยางถูกตอง

6. ตรวจสอบวาทานไดติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับอุปกรณน้ี ตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือใหแนใจวาทานใชไดรเวอร
เคร่ืองพิมพสําหรับอุปกรณน้ี

7. พิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 52

a. หากเคร่ืองพิมพไมพิมพหนาตางๆ ออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษอยางนอยหนึ่งถาด

b. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ แกปญหากระดาษติดขัด ในหนา 81
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8. หากพิมพหนาการกําหนดคา ใหตรวจสอบรายการดังตอไปน้ี

a. หากเคร่ืองพิมพพิมพหนาออกมาไมถูกตอง ปญหาอาจอยูท่ีฮารดแวรของเคร่ืองพิมพ โปรดตดิตอฝายบริการของ
ลูกคาของ HP 

b. หากหนาน้ีพิมพออกมาอยางถูกตอง แสดงวาฮารดแวรของอุปกรณทํางานเปนปกต ิคอมพิวเตอรที่ทานใช
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ หรือโปรแกรมมีปญหา

9. พิมพเอกสารขนาดส้ันจากโปรแกรมอ่ืนที่เคยใชการไดในอดีต หากวิธีน้ีใชไดผล แสดงวาโปรแกรมที่ทานใชมีปญหา
หากวิธีน้ีใชไมไดผล (เอกสารไมพิมพออกมา) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

a. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนที่ติดตั้งซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

b. หากทานเชือ่มตออุปกรณเขากับเครือขาย ใหเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรงดวยสายเคเบิล USB
เชื่อมตออุปกรณเขากับพอรตที่ถูกตอง หรือตดิตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง แลวเลือกชนิดการเชื่อมตอใหมที่ทานกําลังใช

c. หากคุณภาพงานพิมพยอมรับไมได ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:

● ตรวจสอบวาการตัง้คาการพิมพถูกตองสําหรับวัสดุพิมพที่ทานใช ดูที่ เปล่ียนแปลงไดรเวอรเคร่ืองพิมพให
เหมาะสมกับประเภทและขนาดกระดาษ ในหนา 34

● ใชขั้นตอนใน แกไขปญหาคุณภาพของภาพ ในหนา 91 เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ

ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งพมิพ

ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ โดยคิดเปนหนาตอนาที (ppm)

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรที่ทานใช

● การเชือ่มตอ USB

● การกําหนดคา I/O ผลิตภัณฑ

● ระบบปฏิบัติการของเครือขายและการกําหนดคา (ถามี)
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การเรยีกคนืการตัง้คาจากโรงงาน
ในการเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. ปดเคร่ืองพิมพ

2. เปดเคร่ืองพิมพ เม่ือเคร่ืองเร่ิมทํางานใหกดปุมทั้งสองปุมบนแผงควบคุมคางไวพรอมกันจนกวาไฟสัญญาณทั้งหมดจะ
กะพริบพรอมกัน
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ตคีวามรปูแบบไฟสญัญาณแผงควบคุม

ตาราง 8-1  รายละเอียดไฟสถานะ

สัญลักษณสําหรับ “ไฟดบั”1

สัญลักษณสําหรับ “ไฟสวาง”1

สัญลักษณสําหรับ “ไฟกะพริบ”1

1 ดูคาํอธิบายความหมายของสัญลักษณและไฟสญัญาณบนแผงควบคมุที่ เคาโครงแผงควบคมุ ในหนา 8

ตาราง 8-2  ไฟสญัญาณบนแผงควบคมุ

สถานะไฟสญัญาณ รปูแบบไฟสญัญาณ สภาพของอปุกรณ การปฏบิตัิ

ไฟสัญญาณทั้งหมดดบั

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอรดบั
อยู

อุปกรณอยูในโหมดปด
อัตโนมัตหิรือปดเคร่ืองอยู

กดปุมเพาเวอรเพ่ือยกเลิก
การใชงานโหมดปด
อัตโนมัตหิรือเปดเคร่ือง
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ตาราง 8-2  ไฟสัญญาณบนแผงควบคมุ (ตอ)

สถานะไฟสญัญาณ รปูแบบไฟสญัญาณ สภาพของอปุกรณ การปฏบิตัิ

ไฟสัญญาณทัง้หมดดบั

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

ตวัจัดรูปแบบไมไดเชือ่ม
ตอกบัอุปกรณอยางถูก
ตอง

1. ปดอุปกรณ

2. รอ 30 วินาท ีจาก
นัน้เปดอุปกรณอีก
คร้ัง

3. รอใหอุปกรณเร่ิม
การทาํงาน

ตดิตอฝายสนับสนุนลูกคา

ของ HP โปรดดทูี ่การ
สนบัสนนุลูกคา

ในหนา 115

ไฟสัญญาณเตือน , ไฟสัญญาณพรอม

 และไฟสัญญาณทาํงาน  สวางสลับกนัที

ละดวง ไฟสถานะตลับหมึก  ดับอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

ตวัจัดรูปแบบกําลังเร่ิมตน
การทํางาน

ไมจําเปนตองดาํเนนิการ
ใดๆ รอใหกระบวนการ
เร่ิมการทํางานสิ้นสุดลง
อุปกรณจะเขาสูสถานะ
พรอมเมื่อกระบวนการ
เร่ิมการทํางานเสร็จสิ้น

ไฟสัญญาณทัง้หมดสวางสลับกนัทีละดวง

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณกําลังประมวลผล
หนาทําความสะอาด

ไมจําเปนตองดาํเนนิการ
ใดๆ รอใหกระบวนการ
ทําความสะอาดสิ้นสุดลง
อุปกรณจะเขาสูสถานะ
พรอมเมื่อกระบวนการ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้น

ไฟสัญญาณพรอม  ติดสวาง และไฟ

สัญญาณอื่นๆ ทัง้หมดดับอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณอยูในสถานะ
พรอม

ไมจําเปนตองดาํเนนิการ
ใดๆ อุปกรณพรอมที่จะ
รับงานพมิพ
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ตาราง 8-2  ไฟสญัญาณบนแผงควบคมุ (ตอ)

สถานะไฟสญัญาณ รปูแบบไฟสญัญาณ สภาพของอปุกรณ การปฏบิตัิ

ไฟสัญญาณพรอม  กะพริบ และไฟ

สัญญาณอื่นๆ ทัง้หมดดบัอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณกําลังรับหรือ
ประมวลผลขอมูล

ไมจําเปนตองดําเนนิการ
ใดๆ อุปกรณกําลังรับหรือ
ประมวลผลงานพมิพ

ในการยกเลิกงานปจจุบัน
ใหกดปุมยกเลิก 

ไฟสัญญาณเตือน  กะพริบ และไฟ

สัญญาณอื่นๆ ทัง้หมดดบัอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณเกดิขอผดิพลาด
ซึ่งสามารถแกไขไดที่
อุปกรณ เชน กระดาษตดิ
ฝาเปดอยู หรือไมมี
กระดาษในถาดทีเ่หมาะ
สม

ตรวจสอบอุปกรณ ระบุขอ
ผิดพลาด แลวแกไขขอผิด
พลาด หากขอผิดพลาดคอื
ไมมีกระดาษอยูในถาดที่
เหมาะสม หรืออุปกรณอยู
ในโหมดปอนกระดาษ
ดวยตนเอง ใหใสกระดาษ
ทีเ่หมาะสมไวในถาดและ
ปฏิบัตติามคําแนะนําบน
หนาจอ หรือเปดและปด
ฝาตลับหมึกพิมพเพือ่
ทําการพิมพตอ

ไฟสัญญาณเตือน  กะพริบ ไฟสัญญาณ

พรอม  ติดสวาง และไฟสัญญาณอื่นๆ

ทัง้หมดดับอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณเกดิขอผดิพลาด
อยางตอเนือ่งและจะกลับสู
การทาํงานปกติดวยตวัเอง

ในการกลับสูการทํางาน
ปกติ และพมิพขอมูลที่
พรอมใชงาน ใหกดปุม

ทํางาน 

หากกลับสูการทํางานปกติ
สําเร็จแลว อุปกรณจะเขา
สูสถานะกําลังประมวลผล
ขอมูล และจะพิมพงานตอ
จนเสร็จ

แตถาไมสามารถกลับสู
การทํางานปกติได
อุปกรณจะยงัคงอยูใน
สถานะขอผิดพลาดทีย่งั
ทํางานตอได ลองเอา
กระดาษออกจากทางผาน
ของกระดาษหรือวัสดุ
พมิพ แลวปดและเปด
เคร่ืองอีกคร้ัง
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ตาราง 8-2  ไฟสัญญาณบนแผงควบคมุ (ตอ)

สถานะไฟสญัญาณ รปูแบบไฟสญัญาณ สภาพของอปุกรณ การปฏบิตัิ

ไฟสัญญาณเตือน , ไฟสัญญาณพรอม

 และไฟสัญญาณทาํงาน  ติดสวาง ไฟ

สถานะตลับหมึก  ดับอยู

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

อุปกรณเกดิขอผดิพลาด
รายแรงและไมสามารถ
กลับสูการทํางานปกตไิด

1. ปดอุปกรณ

2. รอ 30 วินาท ีจาก
นัน้เปดอุปกรณอีก
คร้ัง

3. รอใหอุปกรณเร่ิม
การทาํงาน

หากขอผิดพลาดยงัคงอยู
โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่
การสนบัสนนุลูกคา

ในหนา 115

ไฟสัญญาณพรอม  และไฟสถานะตลับ

หมึก  ติดสวาง

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

ตลับหมึกพิมพใกลจะหมด
อายกุารใชงาน

สั่งซื้อตลับหมึกพมิพใหม
และเตรียมไวใหพรอม ดู
ที ่สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณ
เสริม และอุปกรณสิ้น
เปลือง ในหนา 106

ไฟสถานะตลับหมึก  กะพริบ

หมายเหต:ุ ไฟแบ็คไลทของปุมเพาเวอร
สวางอยู

มีการถอดตลับหมึกพมิพ
ออกจากอุปกรณ

ใสตลับหมึกกลับเขาสู
อุปกรณ
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แกปญหากระดาษติดขดั
ในการแกปญหากระดาษติดขัด ทานตองระมัดระวังอยาใหกระดาษที่ติดอยูฉีกขาด หากมีเศษกระดาษชิน้เล็กๆ หลงเหลืออยู
ในอุปกรณ ก็อาจทําใหกระดาษติดขดัเพ่ิมเติมได

ขอควรระวงั: กอนดึงกระดาษท่ีตดิออก ใหปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก

สาเหตทุัว่ไปของปญหากระดาษตดิ

● ถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง หรือมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป

หมายเหต:ุ ในการใสกระดาษเพ่ิมทุกคร้ัง ตองนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด แลวปรับปกกระดาษใหตรง วิธน้ีีจะ
ชวยปองกันไมใหเคร่ืองดึงกระดาษทีละหลายๆ แผน และลดปญหากระดาษตดิ

● กระดาษหรือวัสดพุิมพไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดที่ HP แนะนํา

● อุปกรณจําเปนตองไดรับการทําความสะอาด เพ่ือขจัดฝุนและส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ออกจากทางกระดาษ

ผงหมึกที่หกเลอะเทอะอาจตกคางอยูในอุปกรณหลังนํากระดาษท่ีตดิออกมาแลว ผงหมึกสวนน้ีจะหมดไปหลังจากพิมพตอไป
อีกไมก่ีแผน

ขอควรระวงั: หากเส้ือผาหรือมือของทานเปอนผงหมึก ใหลางออกดวยนํ้าเยน็ หากใชนํ้ารอน จะทําใหผงหมึกติดเน้ือผา

ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

กระดาษตดิอาจเกิดขึ้นไดที่ตําแหนงในเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี

1 3 4

2

1 บริเวณภายใน

2 ถาดปอนกระดาษ

3 ถาดกระดาษออก

4 ฝาปดดานหลังและอุปกรณพิมพสองหนา (เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series)
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ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากถาดปอน

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพ่ือแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม
ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

เม่ือนํากระดาษที่ติดออกมา ใหดึงกระดาษท่ีติดออกจากเคร่ืองพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษท่ีติดออกจากเคร่ืองพิมพใน
แนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปน้ีบางขัน้ตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษตดิ

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

2. เอาปกกระดาษออกจากถาดปอนหลักหรือชองปอนกระดาษ
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3. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานท่ียื่นออกมามากท่ีสุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเคร่ืองพิมพอยาง
ระมัดระวัง

4. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ
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นาํกระดาษทีต่ดิอยูภายในอุปกรณพมิพสองหนาออก

หมายเหต:ุ เฉพาะเคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1600 series เทาน้ันที่มีอุปกรณพิมพสองหนาอัตโนมัติ

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

2. เปดฝาปดดานหลัง
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3. จับกระดาษท่ีติดอยูอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดึงออกมาจากอุปกรณ

4. ปดฝาปดดานหลัง

5. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ
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ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากสวนทีร่บักระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพ่ือแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม
ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

2. ขณะที่ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู ใหใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากท่ีสุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และ
คอยๆ ดึงออกจากอุปกรณอยางระมัดระวัง
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3. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

นาํกระดาษทีต่ดิอยูภายในเครือ่งออก

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวงั: เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว
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2. หากทานมองเห็นกระดาษที่ติดอยู ใหจับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดึงออกมาจากอุปกรณ

หมายเหต:ุ หากทานมองเห็นกระดาษท่ีติดอยู ใหไปยังขั้นตอนถัดไป

หากทานเอากระดาษที่ติดอยูออกไดแลว ใหขามขั้นตอนถัดไป

3. กดแถบสีเขียว แลวเปดแผงเขาถึงกระดาษติด จากน้ันใหจับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดึงออกมาจากอุปกรณ

88 บท 8   การแกไขปญหา THWW



4. ตดิตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

แกไขกระดาษตดิครัง้แลวครัง้เลา

● ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดวางกระดาษในถาดปอนกระดาษจนเต็มเกินไป ความจุของถาดปอนกระดาษจะแตกตางกัน
ไปตามประเภทกระดาษท่ีใช

● ตรวจสอบวา ไดปรับตัวก้ันกระดาษไวอยางเหมาะสมแลว

● ตรวจดวูาถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

● อยาเพ่ิมกระดาษลงในถาดปอนขณะเคร่ืองกําลังพิมพงาน

● ใชวัสดพิุมพในประเภทและชนิดที่ HP แนะนําเทาน้ัน

● หามคล่ีกระดาษกอนใสลงในถาดกระดาษ ในการทําใหกระดาษไมติดกัน ใหจับกระดาษใหแนนดวยมือทั้งสองขาง และ
บิดโดยการหมุนมือของคณุไปในทิศทางตรงขามกัน

● อยาปลอยใหกระดาษเรียงซอนกันอยูบนถาดกระดาษออก เน่ืองจากประเภทวัสดพิุมพและจํานวนหมึกพิมพที่ใชจะมีผล
กับความจุของถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟท่ีเคร่ืองพิมพและแหลงจายไฟแนนแลว เสียบสายไฟ
เขากับเตาเสียบที่มีสายดิน

เปลีย่นแปลงการตัง้คาการแกไขกระดาษตดิ

เม่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาท่ีเสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

1. เปดกลองโตตอบคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพ

2. คลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

3. คลิกตัวเลือก อัตโนมัต ิหรือตัวเลือก ปด ภายใต การแกไขกระดาษตดิ
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แกไขปญหาการจดัการกระดาษ
ปญหาวัสดพิุมพตอไปน้ีอาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษตดิขัด หรืออุปกรณเสียหาย

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

คณุภาพงานพิมพไมด ีหรือมีผงหมึกติด กระดาษมีลักษณะชื้น หยาบ หนกั เรียบเกินไป
หรือมีลายนูนหรือมีขอบกพรอง

โปรดใชกระดาษประเภทอื่นทีม่ีความเรียบ
100-250 Sheffield และความชืน้ 4-6%

ตวัอักษรบางสวนขาดหายไป กระดาษติด หรือ
โคงงอ

กระดาษไดรับการจัดเกบ็อยางไมถกูตอง เกบ็กระดาษโดยวางราบไวในหอบรรจุที่กนั
ความชื้น

กระดาษแตละแผนมีความแตกตางหลากหลาย พลิกกระดาษ

กระดาษงอมาก กระดาษมีความชื้นสูงเกนิไป เกรนกระดาษผิด
ทศิทาง หรือมีเกรนส้ัน

ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษติด, อุปกรณเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู ใชกระดาษทีม่ีรอยตดัหรือมีรอยแทงเปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ กระดาษมีขอบหยัก ใชกระดาษคุณภาพสูงสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษมีลักษณะชื้น หยาบ หนกั หรือเรียบเกนิ
ไป เกรนกระดาษผิดทิศทาง หรือมีเกรนสั้น

ลองใชกระดาษประเภทอ่ืนทีม่ีความเรียบ
100-250 Sheffield และความชืน้ 4-6%

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง) อาจปรับตัวกัน้กระดาษไมถกูตอง นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด ปรับปกกระดาษ
ใหตรง แลวใสกระดาษลงในถาดอีกคร้ัง ปรับตัว
กัน้กระดาษใหตรงกับความกวางและความยาว
ของกระดาษหรือวัสดทุี่จะพมิพ แลวลองพมิพอีก
คร้ัง

และใสกระดาษไดเพยีงคร้ังละแผนเทานั้น ถาดอาจใสกระดาษไวมากเกนิไป ดงึกระดาษบางสวนออกจากถาด

วัสดุพมิพอาจยบัยน มีรอยพบั หรือชํารุด ตรวจดใูหแนใจวาวัสดุพมิพไมยบั มีรอยพับ หรือ
ชํารุด ลองพมิพบนวัสดุจากหอใหมหรือหออื่น

อปุกรณไมดึงกระดาษจากถาด อาจตัง้อุปกรณใหใชกบัโหมดปอนกระดาษดวย
ตนเอง

ตรวจสอบวาอปุกรณไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง แลวลองพมิพงานของทานอีก
คร้ัง

ลูกกล้ิงดงึกระดาษอาจสกปรกหรือชํารุด ตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP ด ูการบริการและ
การสนบัสนุน ในหนา 109 หรือแผนพบัที่อยูใน
กลองผลิตภัณฑ

ตัง้ตัวควบคมุการปรับความยาวของกระดาษใน
ถาดปอนหลักไวยาวเกนิกวาความยาวของวัสดุ
พมิพ

ตัง้การปรับความยาวกระดาษใหอยูในระดบั
ความยาวทีถู่กตอง
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แกไขปญหาคณุภาพของภาพ
ทานสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปน้ี

● ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของ HP โปรดดทูี่ กระดาษและวัสดุพิมพ ในหนา 31

● ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพตามความจําเปน โปรดดูที่ ทําความสะอาดทางเดนิของกระดาษ ในหนา 68

ตวัอยางภาพทีม่ขีอบกพรอง

สวนน้ีจะใหขอมูลเก่ียวกับการระบุและแกไขความผิดพลาดในการพิมพ

หมายเหต:ุ หากขั้นตอนเหลาน้ีไมสามารถแกไขปญหาได โปรดตดิตอผูแทนจําหนายหรือบริการที่ไดรับการแตงตัง้จาก HP

งานพิมพซีดหรือจาง

● ตลับหมึกพมิพใกลจะหมดอายกุารใชงาน

● กระจายผงหมึกเพื่อยดือายุการใชงาน ดูที ่การเกล่ียผงหมึก
ในหนา 58

● กระดาษหรือวัสดพุิมพอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอยีดของ
Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกนิไป)

● หากสีซีดจางทัง้หนา อาจปรับความหนาแนนในการพมิพไวจางเกิน

ไป หรืออาจใช EconoMode อยู ใหปรับความหนาแนนในการพมิพ
ใหเขมขึ้น และยกเลิกการใชงาน EconoMode ในหนา Properties
ของเคร่ืองพมิพ

จดุดางของผงหมึก

● กระดาษหรือวัสดพุิมพอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอยีดของ
Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกนิไป)

● อาจจะตองทาํความสะอาดอุปกรณ ดูที ่ทาํความสะอาดอุปกรณ
ในหนา 67

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย ติดตั้งตลับหมึกพมิพของแทของ HP
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ตวัอักษรขาดหาย

● กระดาษหรือวัสดพุิมพแผนนัน้อาจชํารุด ลองพิมพงานอีกคร้ัง

● ความชื้นของกระดาษหรือวัสดพุิมพอาจไมสม่ําเสมอ หรือมีความชืน้
เปนจุดๆ บนพื้นผิว ลองพมิพดวยกระดาษหรือวัสดพุิมพแผนใหม

● กระดาษหรือวัสดพุิมพในล็อตนีม้ีคณุภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจ
ทาํใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก ลองใชกระดาษหรือวัสดุพิมพ
ชนดิหรือยีห่ออื่น

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพมิพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา

โหมดเงียบ ในหนา 56

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย ตดิตั้งตลับหมึกพิมพของแทของ HP

เสนในแนวดิง่

แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมีรอยขีดขวน ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพของแท

ของ HP

พืน้หลงัเปนสีเทา

● เปล่ียนไปใชกระดาษหรือวัสดพุิมพทีม่ีน้ําหนกัเบากวานี้

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอุปกรณ สภาพความแหงสูง (ความชื้น
ต่าํ) อาจทําใหคาเงาพืน้หลังเพิม่มากขึน้

● การตั้งคาความเขมอาจสูงเกนิไป ปรับการตัง้คาความเขม

● ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพของแทของ HP
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รอยเปอนจากผงหมกึ

● หากรอยเปอนอยูที่ขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัวกั้นกระดาษ
สกปรก ใหผาแหงทีไ่มมีขนเช็ดทําความสะอาดตัวกัน้กระดาษ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● อุณหภูมิตวัละลายอาจต่ําเกนิไป ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพิมพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา
โหมดเงียบ ในหนา 56

● ตดิตัง้ตลับหมึกพิมพของแทของ HP

ผงหมึกไมตดิแนนกบักระดาษ

● อุณหภูมิฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง

● ทาํความสะอาดภายในอปุกรณ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพิมพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา
โหมดเงียบ ในหนา 56

● เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทน
การเสียบเขากบั power strip

ความผดิพลาดซ้ําๆ ในแนวตัง้

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากเกดิรอยขึ้นซ้ําๆ ที่จุดเดียวกนับนหนา
เอกสาร ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับใหม

● ชิน้สวนภายในอาจเปอนผงหมึก หากรอยเกดิขึน้ที่ดานหลังของ
กระดาษหรือวัสดุพมิพ ปญหานีอ้าจหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีก
สองสามแผน

● ในไดรเวอรเคร่ืองพมิพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิ
วัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง
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ตวัอักษรผิดรปูราง

● หากตวัอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรไมสม่ําเสมอ อาจเกดิจากเนื้อ
กระดาษหรือวัสดุพมิพอาจล่ืนเกินไป ลองใชกระดาษหรือวัสดพุมิพ
อื่น

● หากตวัอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรเปนคล่ืนๆ อาจตองตรวจซอม
อุปกรณ พมิพหนาการกําหนดคา หากตัวอักษรผิดรูปราง โปรดตดิตอ

ผูแทนจําหนาย หรือผูใหบริการทีไ่ดรับการรับรองจาก HP

หนาเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถกูตองและตวักั้นกระดาษ
ไมชดิหรือหางจากปกกระดาษเกนิไป

● อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกนิไป

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

โคงงอหรอืเปนคลืน่

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ ทัง้ความรอน
และความชืน้สูงจะทาํใหกระดาษหรือวัสดุพมิพโคงงอได

● กระดาษหรือวัสดพุิมพอาจวางอยูในถาดปอนนานเกนิไป ใหลองกลับ
ดานปกกระดาษในถาด และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป
180 องศา

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพมิพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา

โหมดเงียบ ในหนา 56

● อุณหภูมิตวัละลายอาจสูงเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพิมพไวถกูตอง หากยงั
คงมีปญหาอยู ใหเลือกชนดิวัตถทุีจ่ะใชพมิพซึ่งใชอุณหภูมิฟวเซอรต่าํ
กวา เชน แผนใส หรือวัตถทุีจ่ะใชพมิพซึ่งมีน้ําหนกัเบา
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ยนหรอืเปนรอยพบั

● ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวัสดพุมิพอยางถกูตอง

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดพุิมพ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพมิพในถาด และลองหมุนปกกระดาษ
ในถาดปอนไป 180 องศา

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพิมพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา

โหมดเงียบ ในหนา 56

● สําหรับซองจดหมาย ส่ิงนีอ้าจเกดิจากชองอากาศทีอ่ยูภายในซอง นํา
ซองจดหมายออกมา และกดใหแบนราบ จากนัน้จึงลองอีกคร้ัง

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

● หากมีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรมาก การถายโอนผงหมึกไปยงั
วัสดุพมิพอาจไมเหมาะสม (ผงหมึกที่กระจายอยูรอบๆ เพียงเล็กนอย

ถอืเปนเร่ืองปกติสําหรับการพิมพเลเซอร) ลองใชการตั้งคาวัสดุพมิพ
ชนิดอื่น หรือใชวัสดุพมิพชนิดอื่น

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพมิพในถาด

● ใชวัสดพุมิพที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพิมพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา
โหมดเงียบ ในหนา 56
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ความชืน้

หมายเหต:ุ อุปกรณนีร้ะบายความรอนโดยใชวิธพีาความรอน ความรอน
และความชืน้ทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการพมิพอาจเล็ดลอดผานชองระบาย
อากาศที่สวนภายนอกของอุปกรณหรือผานทางถาดรับกระดาษออก

หยดน้ําเล็กๆ ทีเ่กิดจากกระบวนการระบายความรอนจะไมทาํใหอุปกรณได
รับความเสียหาย

ตรวจสอบการทาํงานตามปกตขิองอปุกรณ

การปลอยความชื้นเปนผลมาจากการทํางานตามปกตขิองอุปกรณ อยางไร
กต็าม HP ขอแนะนาํใหใชขั้นตอนตอไปนีเ้พือ่ตรวจสอบวาอุปกรณกําลัง
ปลอยไอน้ําและไมมีปญหาในการทาํงาน

1. ปดเคร่ือง แลวเปดอีกคร้ัง

2. สงงานพมิพไปยงัอุปกรณ แลวตรวจสอบวาอุปกรณทาํงานอยางถกู
ตอง

3. เมื่อทานพมิพงานและมองเหน็ไอน้ํา ใหพิมพงานอีกคร้ังโดยใช
กระดาษแผนเดมิ ทีจ่ริงแลวไมควรมไีอน้าํปรากฏใหเหน็ หรือควรมี
ไอน้าํนอยมากในระหวางกระบวนการพิมพ

จาํกัดหรอืลดไอน้ําหรอืไอระเหย

● ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณตั้งวางอยูในบริเวณทีอ่ากาศถายเทได
สะดวก โดยเปนไปตามขอกําหนดดานสภาพแวดลอมที่ระบุไวใน
คูมือนี ้ดทูี่ คณุลักษณะดานสภาพแวดลอม ในหนา 119

● อยาวางอปุกรณหรือจัดเกบ็กระดาษไวใกลกบัทางเขาออกภายนอก
อาคาร เพราะอุณหภมูิที่เปล่ียนแปลงอาจทําใหความชื้นเพิม่สูงขึน้

● ใชรีมกระดาษทีย่งัไมไดเปดใช ซึ่งยงัไมไดสัมผัสกบัความชืน้สูง

● จัดเก็บกระดาษไวในภาชนะที่ผนกึแนนไมใหอากาศเขา ซึ่งจะมีการ
ดดูซับความชืน้นอยกวา

● ตัง้อุปกรณเปนโหมดเงียบ แลวสั่งพมิพงานอีกคร้ัง ดูที ่การตัง้คา

โหมดเงียบ ในหนา 56
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ปรบัปรงุคณุภาพของภาพ

เปลีย่นความเขมในการพิมพ

ทานสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพจากกลองโตตอบคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพ

1. Windows XP, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู เริม่ ตามคา
เริม่ตน): คลิก เริม่ แลวคลิก เครื่องพมิพและโทรสาร

-หรอื-

Windows XP, Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู เริม่ แบบ
คลาสสิก): คลิก เริ่ม แลวคลิก เครือ่งพิมพ

-หรอื-

Windows Vista: คลิก เริม่ คลิก แผงควบคมุ จากนั้น ในหมวดของ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครือ่งพมิพ

2. ในรายชื่อเคร่ืองพิมพ ใหคลิกขวาท่ีชือ่ของผลิตภัณฑน้ี แลวคลิกรายการเมนู คณุสมบัต ิเพ่ือเปดกลองโตตอบคุณสมบัติ
ของเคร่ืองพิมพ

3. คลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ แลวปรับแถบเล่ือน ความเขมในการพมิพ ไปยงัคาท่ีตองการ

4. คลิกปุม ใช เพ่ือยอมรับการตัง้คา แลวคลิกปุม ตกลง เพ่ือปดกลองโตตอบ
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การแกปญหาประสทิธิภาพการทาํงาน

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

พมิพหนากระดาษออกมาได แตเปนหนาวาง ทานอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลับหมึก
พมิพ

ตรวจดวูาไดดงึเทปกาวออกจากตลับหมึกพมิพ
จนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารทีก่ําลังพิมพเพื่อดวูาเนื้อหามี
อยูครบทกุหนาหรือไม

เคร่ืองพิมพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเคร่ืองพมิพ ใหพิมพหนาการ
กําหนดคา

เคร่ืองพมิพกระดาษชามาก กระดาษทีม่ีน้ําหนกัมากกวาอาจทําใหพิมพงาน
ไดชาลง

ลองพมิพบนกระดาษชนดิอื่น

เอกสารทีม่ีรายละเอียดซับซอนอาจพมิพไดชา

วัสดพุิมพทีม่ีขนาดแคบหรือเล็กอาจพมิพไดชา

การใหความรอนทีเ่หมาะสมอาจตองใชความเร็ว
ในการพิมพต่ําลง เพือ่ใหงานพิมพมีคุณภาพ
สูงสุด

ไมพมิพหนาเอกสาร เคร่ืองพิมพอาจดึงกระดาษไมถกูตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษใน
เคร่ืองพิมพอยางถกูตองแลว

มีกระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพ นํากระดาษที่ตดิออก โปรดดูที ่แกปญหากระดาษ
ติดขัด ในหนา 81

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไม
ถกูตอง

● ถอดสายเคเบิล USB ทีต่ออยูทัง้สองดาน
ออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพมิพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทาํงานผานเคร่ืองคอมพวิเตอร
ของทาน

เคร่ืองพมิพไมสามารถใชพอรต USB รวมกนัได
หากทานมีฮารดไดรฟแบบติดตัง้ภายนอกหรือ
สวิตชบ็อกซของเครือขายทีเ่ชื่อมตอกบัพอรต
เดียวกันกบัเคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานี้อาจ
รบกวนการทาํงานของเคร่ืองได หากตองการ
เชื่อมตอและใชเคร่ืองพิมพ ทานจะตองยกเลิกการ
เชื่อมตอกบัอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
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การแกปญหาการเชือ่มตอบนเครอืขาย

หมายเหต:ุ เรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับอุปกรณ ดูที่ การเรียกคนืการตั้งคาจากโรงงาน ในหนา 76 หาก
ปญหายงัคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขในเน้ือหาสวนน้ี

การแกปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากทานเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมไดยาวเกินกวา 2 เมตร เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเชือ่มตอกับเคร่ืองพิมพอ่ืน เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครอืขาย

หมายเหต:ุ กอนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนในสวนน้ี ใหเรียกคืนการตัง้คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับอุปกรณ ดทูี่ การเรียกคืน
การตั้งคาจากโรงงาน ในหนา 76

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพ่ือยนืยนัวาเคร่ืองพิมพมีการส่ือสารกับเครือขาย กอนที่จะเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคา
โปรดดูที่ พิมพหนาขอมูล ในหนา 52

1. มีปญหาในการเชื่อมตอใดๆ ระหวางเวิรคสเตชัน่หรือไฟลเซิรฟเวอรและเคร่ืองพิมพหรือไม

ตรวจสอบวา สายเคเบิลเครือขาย การเชือ่มตอ และการตั้งคาคอนฟเกอเรชันเราเตอรน้ันถูกตอง ตรวจสอบวา สายเคเบิล
เครือขายมีความยาวตามขอกําหนดรายละเอียดของเครือขาย

2. ตอสายเคเบิลเครือขายไดอยางเหมาะสมใชหรือไม?

ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขายโดยใชพอรตและสายเคเบิลที่เหมาะสม ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
เคเบิลแตละจุดมีการเชือ่มตออยางแนนหนาและอยูในตําแหนงที่ถูกตองแลว หากปญหายงัคงเกิดขึ้น ใหลองใชสาย
เคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับหรือทรานซีฟเวอร ไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟแสดงสถานะลิงคสีเขียวที่อยูถัด
จากการเชื่อมตอพอรตทีด่านหลังของเคร่ืองพิมพควรสวางอยู

3. ตัง้ความเร็วของลิงคและการตัง้คาการพิมพสองดานถูกตองใชหรือไม?

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหปลอยการตั้งคาน้ีไวในโหมดอัตโนมัติ (การตัง้คาเร่ิมตน)

4. ทานสามารถ "ping" เคร่ืองพิมพไดหรือไม

ใชพรอมตคําส่ังเพ่ือ ping เคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน ตัวอยางเชน

ping 192.168.45.39

ดใูหแนใจวา การคนหาแสดงผลเวลาในหน่ึงรอบ

หากทานสามารถ ping เคร่ืองพิมพได ใหตรวจสอบวา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพมีการกําหนดคาบนคอมพิวเตอร
อยางถูกตองแลว หากถูกตองแลว ใหลบ แลวเพ่ิมเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคําส่ัง ping ลมเหลว ใหตรวจสอบวาฮับเครือขายทํางานอยู แลวตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และ
คอมพิวเตอรถูกกําหนดคาสําหรับเครือขายเดยีวกันทั้งหมด
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ตรวจสอบวาคําส่ัง ping ใชการไดสําเร็จสําหรับอุปกรณอ่ืนๆ บนเครือขาย (หากไมสําเร็จ แสดงวาไฟรวอลลอาจปดก้ัน
คําส่ัง ping)

ลองเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตรวจสอบวาคอมพิวเตอรกําลังส่ือสารกับอุปกรณ

5. มีการเพ่ิมแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรใหกับเครือขายใชหรือไม?

ดใูหแนใจวา แอปพลิเคชั่นเหลาน้ันเขากับเครือขายได และติดตั้งเขากับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

6. ผูใชคนอ่ืนสามารถส่ังพิมพงานไดใชหรือไม?

ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนเฉพาะกับเวิรคสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพของเวิรคสเตชัน่ กอน
ปรับทิศทางใหม (ใน Novell NetWare)

7. หากผูใชคนอ่ืนส่ังพิมพงานได ผูใชเหลาน้ันใชระบบปฏิบัติการเครือขายเดยีวกันใชหรือไม?

ตรวจสอบการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการเครือขายที่เหมาะสมจากเครือขายของทาน

8. ทานเปดการทํางานของโปรโตคอลแลวใชหรือไม?

ตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลบนหนาการกําหนดคา นอกจากน้ีทานยงัสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือตรวจสอบ
สถานะของโปรโตคอล ดูที่ สวนเว็บเซิรฟเวอรในตัว ในหนา 54

9. เคร่ืองพิมพปรากฏใน HP Web Jetadmin หรือแอปพลิเคชนัการจัดการอ่ืนหรือไม

● ตรวจสอบการตั้งคาเครือขายบนหนาการกําหนดคา

● ยนืยันการตั้งคาเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพโดยใชแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ (สําหรับเคร่ืองพิมพที่มีแผง
ควบคุม)
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แกไขปญหาซอฟตแวรสาํหรบัอปุกรณ

การแกไขปญหา Windows โดยทัว่ไป 

ขอความแสดงขอผดิพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วธิแีกไข

ปดโปรแกรมอื่นๆ ทัง้หมด รีสตารท Windows แลวลองอีกคร้ัง

ลบไฟลชัว่คราวออกจากไดเรคทอรียอย Temp ระบุชื่อไดเรคทอรีโดยเปด
ไฟล AUTOEXEC.BAT และคนหาขอความวา “Set Temp =” ชือ่หลังจาก
ขอความนีจ้ะเปนไดเรคทอรีชัว่คราว คาเร่ิมตนคอื C:\TEMP แตสามารถ
กําหนดใหมได

ศกึษาจากเอกสารกาํกบัของ Microsoft Windows ทีม่าพรอมกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร หากตองการรายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอความแสดงขอผิด
พลาดของ Windows

แกไขปญหาทัว่ไปของ Macintosh

ตาราง 8-3  ปญหาใน Mac OS X

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตัง้คาเครือ่งพมิพ) หรอืรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

สาเหตุ วธิแีกไข

ทานอาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไวหรือติดตั้งไวไมถกูตอง ตรวจสอบวาแฟม .GZ ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:

● Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่

ประกอบดวยตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาที่ทานกาํลังใช

● Mac OS X v10.5 และ v10.6: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอกีคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในแฟม PostScript Printer Description (PPD) ลบแฟม .GZ ออกจากโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:

● Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่

ประกอบดวยตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาที่ทานกาํลังใช

● Mac OS X v10.5 และ v10.6: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน
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ชือ่อปุกรณไมปรากฏในรายการอปุกรณใน Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตัง้คาเครื่องพมิพ) หรอืรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชือ่มตอไดเชือ่มตออยางถกูตอง อุปกรณเปดอยู และไฟ
สัญญาณ “พรอม”  สวางอยู

กําลังใชชื่ออุปกรณทีไ่มถูกตอง พมิพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชือ่อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการ
กําหนดคาตรงกบัชือ่อุปกรณใน Printer Setup Utility (ยูทลิิตี้การตัง้คา
เคร่ืองพมิพ) หรือรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

สายเคเบลิอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดเวอรเครือ่งพมิพไมไดทาํการตัง้คาโดยอตัโนมตัสิาํหรบัอปุกรณทีเ่ลอืกใน Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตัง้คาเครื่องพมิพ) หรอืรายการ Print & Fax (พมิพ
และโทรสาร)

สาเหตุ วธิแีกไข

เคร่ืองพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชือ่มตอไดเชือ่มตออยางถกูตอง อุปกรณเปดอยู และไฟ
สัญญาณ “พรอม”  สวางอยู

ทานอาจไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพไวหรือติดตั้งไวไมถกูตอง ตรวจสอบวา PPD ของเคร่ืองพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:

● Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่

ประกอบดวยตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีท่านกาํลังใช

● Mac OS X v10.5 และ v10.6: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนาํในคูมือเร่ิมตนใชงาน

มีขอผดิพลาดในแฟม PostScript Printer Description (PPD) ลบแฟม .GZ ออกจากโฟลเดอรตอไปนีใ้นฮารดไดรฟ:

● Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj โดยที ่<lang> เปนรหสัภาษาที่

ประกอบดวยตวัอักษรสองตวัสําหรับภาษาทีท่านกาํลังใช

● Mac OS X v10.5 และ v10.6: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

ตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเร่ิมตนใชงาน

สายเคเบลิอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคุณภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟซเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครื่องพมิพทีต่องการ

สาเหตุ วธิแีกไข

อาจมีการหยดุควิการพิมพ เร่ิมตนควิการพมิพอีกคร้ัง เปด print monitor (การตรวจสอบเคร่ืองพิมพ) และ
เลือก Start Jobs (เร่ิมงานพมิพ)

กําลังใชชื่ออุปกรณทีไ่มถูกตอง อุปกรณอื่นทีม่ีชื่อทีเ่หมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจ
ไดรับงานพิมพของทาน

พมิพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชือ่อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการ
กําหนดคาตรงกบัชือ่อุปกรณใน Printer Setup Utility (ยูทลิิตี้การตัง้คา
เคร่ืองพมิพ) หรือรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
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ทานไมสามารถพมิพจากการด USB อืน่ได

สาเหตุ วธิแีกไข

ขอผดิพลาดนีเ้กดิขึน้เม่ือไมไดตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ USB ไว หากเพิม่การด USB อื่น ทานอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card
เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนีม้ีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมือ่เชือ่มตอดวยสาย USB อปุกรณจะไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยทูลิติีก้ารตัง้คาเครือ่งพมิพ) หรือรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หลงัจาก
ทีเ่ลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วธิแีกไข

ปญหานีอ้าจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจดวูาเคร่ือง Macintosh ของทานรองรับ USB

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัตกิาร Macintosh ของทานเปน Mac OS X v10.4
ขึน้ไป

● ตรวจดวูาเคร่ือง Macintosh ของทานมีซอฟตแวร USB ทีเ่หมาะสมจาก
Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพมิพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิล USB ถกูตอง

● ตรวจสอบวาทานใชสายเคเบิล USB ความเร็วสูงทีเ่หมาะสม

● ตรวจดูใหแนใจวาทานไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกนิไปทีใ่ชกระแสไฟ
จากแหลงเชือ่มตอที่พวงกนั ปลดการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมดจากแหลงเชือ่ม
ตอที่พวงกนัและเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงทีค่อมพิวเตอร
โฮสต

● ตรวจสอบวามีฮบั USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย
ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทัง้หมด แลวเชือ่มตอสายเคเบิลโดยตรงกบัพอรต

USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอรทีท่ําหนาทีเ่ปนโฮสต

หมายเหต:ุ แปนพิมพ iMac เปนฮบั USB แบบไมมีกระแสไฟ
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A วสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

● ส่ังซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณส้ินเปลือง

● หมายเลขชิน้สวน
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สัง่ซือ้ชิ้นสวน อปุกรณเสรมิ และอปุกรณสิน้เปลอืง

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ ตดิตอผูใหบริการทีไ่ดรับสิทธิจ์าก HP

สัง่ซือ้โดยใชซอฟตแวรของ HP สวนเว็บเซิรฟเวอรในตัว ในหนา 54
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หมายเลขชิ้นสวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปน้ีคือรายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมน้ี ขอมูลการส่ังซ้ือและอุปกรณเสริมท่ีมีอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

อปุกรณเสรมิสาํหรบัการจดัการกระดาษ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ลูกกล้ิงดงึกระดาษ ลูกกล้ิงดึงกระดาษสําหรับถาดปอนหลัก RL1-1497-000CN

ชดุแผนคั่น แผนคัน่สําหรับถาดปอนหลัก RM1-4227-000CN

ตลบัหมกึพมิพ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกพมิพสีดํามาตรฐาน ดูรายการตอไปนีเ้พือ่ระบุหมายเลขชิน้สวนของ
ตลับหมึกพมิพ

● ตลับหมึกพมิพ

● หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

● หนาการนําทางวิธใีช

● บนหนาเว็บเซิรฟเวอรในตัว แทบ็ ขอมลู ให
คลิก ลงิคสถานะของวสัดสุิน้เปลอืง หรือปุม
รายละเอยีดของวสัดสุิน้เปลอืง

● ไปที ่www.hp.com/post-embed/
ordersupplies-na

สายเคเบลิและอินเตอรเฟส

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิล USB สายเคเบิล A-to-B ความยาว 2 เมตร 8121-0868

THWW หมายเลขชิ้นสวน 107

https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na
https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na


108 ภาคผนวก A   วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม THWW



B การบรกิารและการสนับสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้สุดทาย

● บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

● การสนับสนุนลูกคา

● การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet Professional P1566, P1606dn หนึง่ปนับจากวันที่ซื้อ

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดแุละคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกัน
วามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะ
เปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการตดิตั้งและใชงานอยาง
เหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคํา
ส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามท่ีไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนท่ีไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับ
อนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเคร่ืองพิมพ
ดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตัง้ผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

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

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคบัใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือสถานท่ีซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาท่ีของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทานเพียง
ผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของ
ขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่
ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดงัน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอ
กําหนดเร่ืองสิทธ ิซ่ึงใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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การรบัประกนัการคุมครองของ HP: การรบัประกนัอยางจาํกัดสาํหรบัตลบั
หมกึพมิพ LaserJet

ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผดิประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคนืผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจนแลว
วามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน

THWW การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet 111



ขอตกลงการอนุญาตใหใชสทิธิส์าํหรบัผูใชขัน้สดุทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีคุณเปนตวัแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผู
ใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP หรือซัพพลาย
เออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา “ซอฟตแวร”
อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุส่ิงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือเอกสารอิเล็ค
ทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คณุไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคุณไม
ยอมรับ EULA น้ี หามตดิตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานท่ีที่คุณซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคืนตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คณุอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดท่ียงัไมไดใชกลับคืน

1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก ซอฟตแวรอาจรวมถึง ซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิ์ของ HP (“ซอฟตแวรของ HP”) ซอฟตแวร
ที่อยูภายใตใบอนุญาตใหใชสิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคล
ภายนอก”) ซอฟตแวรของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ไดใหสิทธิ์แกคุณจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของใบอนุญาตใหใชสิทธิ์
ของบุคคลภายนอกที่สอดคลองกัน โดยทั่วไป ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน license.txt คณุควร
ติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคุณไมพบใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคล
ภายนอกไดรวมใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการมีอยูของรหัสตนทาง (source code) (เชน GNU
General Public License) และรหัสตนทางที่สอดคลองไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบท่ีหนาการสนับสนุน
ผลิตภัณฑบนเว็บไซตของ HP (hp.com) เพ่ือศึกษาวิธีการรับรหัสตนทางดงักลาว

2. สิทธิ์แหงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คุณจะมีสิทธิต์อไปน้ีภายใตเง่ือนไขที่วา คณุไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดท้ังหมด
ของ EULA น้ี:

a. การใช HP ใหสิทธิค์ุณในการใชสําเนาหน่ึงสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การติดตัง้ การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคณุแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรน้ีถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP เพ่ือ
ใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (add-on))
ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดังกลาวเทาน้ัน (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชอาจ
ปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมีสิทธิ์แจก
จายซอฟตแวรของ HP

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

3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพ่ือการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพ่ิม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดับแรก คุณตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP ที่ระบุโดย
HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP คุณอาจไม
สามารถใชซอฟตแวรของ HP น้ันไดอีกตอไป EULA น้ีนํามาใชกับการปรับรุนแตละคร้ัง เวนแต HP จะใชเง่ือนไขอ่ืนกับการ
ปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA น้ีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหถือเง่ือนไขอ่ืนเปนสําคัญ

4. การโอนยาย

a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขั้นปลายเร่ิมแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หน่ึง
คร้ังใหกับผูใชขั้นปลายคนอ่ืน การโอนยายดังกลาวน้ีจะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต ส่ือ เอกสารประกอบสําหรับผู
ใช EULA น้ี และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจไมใช
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การโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรที่โอนยายมาจะยอมรับ EULA น้ี เม่ือ
โอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซ้ือหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพ่ือการใชรวมกันในเชิงพาณิชย
หรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะแสดง
อยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA น้ี

5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ ์สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเอ
อรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ ์ความลับทางการคา สิทธิบัตรและกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีนํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเก่ียวกับลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัด
กรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนน้ันภายใตกฎหมายที่นํามาใช

7. การยนิยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คุณจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะท่ีสัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคณุ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่สัมพันธ
กับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ทั้งหมดน้ีจะขึ้นอยูกับนโยบายเร่ืองสิทธิ์สวนบุคคของ HP ทั้งน้ี HP จะไมใช
ขอมูลดงักลาวในรูปแบบที่เปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพ่ือปรับปรุงการใชงานของคุณหรือให
บริการสนับสนุน

8. ขอจํากัดในการรับผดิ ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออรของ
HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA น้ีจะจํากัดอยูที่จํานวนเงินที่คุณจายเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ
ดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายท่ีนํามาใช ไมมีกรณีใดที่ HP หรือซัพพลายเออร
ของ HP จะรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัตกิารณ ความเสียหายทางออมหรือความเสียหายอันเปนผลสืบ
เน่ือง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยดุชะงักของภาคธรุกิจ การบาดเจ็บสวน
บุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เก่ียวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใชซอฟตแวร แมวา HP
หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขางตนไมสามารถตอบ
สนองวัตถุประสงคที่สําคญั บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความ
เสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง ดังนั้นขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไมสามารถนํามาใชกับ
คุณ

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

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

11. การสงวนไวซ่ึงสิทธิ์ HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท์ั้งหมดท่ีไมไดรับรองแกคณุอยางชดัแจงใน
EULA น้ี

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

ทบทวน 11/06
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บรกิารรบัประกนัโดยใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการออกแบบมาใหใชชิน้สวนที่ลูกคาสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง (CSR) เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ซอมแซมและเพิ่มความยืดหยุนในการเปล่ียนชิ้นสวนที่มีขอบกพรอง หากในระหวางชวงวินิจฉัย HP สรุปวาควรทําการ
ซอมแซมโดยใชชิ้นสวน CSR ทาง HP จะจัดสงชิ้นสวนน้ันเพ่ือใหคณุทําการเปล่ียนดวยตนเอง ชิน้สวน CSR มีสองประเภท
ไดแก 1) ชิ้นสวนที่ตองใหลูกคาเปล่ียนดวยตนเอง หากคุณขอให HP เปนผูเปล่ียนชิ้นสวนเหลาน้ี คุณจะตองชําระคาเดินทาง
และคาแรงในการใหบริการ 2) ชิน้สวนทีลู่กคาสามารถเลือกเปล่ียนเองหรือไมก็ได ชิ้นสวนเหลาน้ีออกแบบมาใหลูกคา
สามารถเปล่ียนเองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม หากคุณขอให HP เปนผูเปล่ียนชิ้นสวนดังกลาว ทาง HP อาจเปล่ียนชิ้นสวนใหโดย
ไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับประเภทของการรับประกันที่กําหนดไวสําหรับผลิตภัณฑของคุณ

ชิ้นสวน CSR อาจถูกจัดสงใหคุณในวันทําการถัดไปโดยขึน้อยูกับสถานที่และการมีชิ้นสวนทีพ่รอมจะจัดสง การจัดสงชิ้นสวน
ในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีคาบริการเพ่ิมโดยขึ้นอยูกับเง่ือนไขดานสถานที่ หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่ม
เติม โปรดติดตอศูนยบริการดานเทคนิคของ HP  และชางเทคนิคของเราจะใหคําแนะนําทางโทรศัพทแกคุณ HP จะเปนผู
กําหนดเม่ือสงวัสดุพรอมชิ้นสวน CSR สํารองวาจะตองสงชิ้นสวนที่ชํารุดบกพรองกลับคืนใหทาง HP หรือไม ในกรณีที่ตองมี
การสงคืนชิ้นสวนที่บกพรองใหกับ HP คุณจะตองจัดสงชิน้สวนดังกลาวคืนแก HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโดยปกตคิือ
หา (5) วันทําการ ชิ้นสวนที่ชํารุดจะตองสงคืนพรอมกับเอกสารประกอบของชิ้นสวนน้ันในบรรจุภัณฑขนสงที่มีให HP จะเรียก
เก็บคาใชจายจากคุณในสวนของชิ้นสวนทดแทน หากคณุไมสงคืนชิน้สวนที่ชํารุดใหกับ HP ตามเง่ือนไขการรับประกันแบบ
ใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง HP จะออกคาใชจายในสวนคาจัดสงและการสงคืนชิ้นสวนทั้งหมด และจะกําหนดเองวาจะใช
บริการบริษัทขนสงใด

114 ภาคผนวก B   การบริการและการสนับสนุน THWW



การสนบัสนนุลกูคา

ขอบริการสนบัสนุนทางโทรศพัทสําหรับประเทศ/พืน้ทีข่องทาน

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พืน้ที่จะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเนต็ 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljp1560series หรือ www.hp.com/
support/ljp1600series

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพวิเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยทูลิิตี ้ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/go/ljp1560series หรือ www.hp.com/go/
ljp1600series

สัง่ซื้อบริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเคร่ืองพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที ่HP ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือบรรจุ
หีบหอเคร่ืองพิมพกอนสงเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีสําคญัมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจร่ัวและทําใหผงหมึกเปอนชิน้สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดุที่คลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

2. ถอดสายเคเบิล สายเชือ่มตอ รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ เชน การด EIO แลวเก็บไว

3. คณุอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซ่ึงพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับ
เคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม แตในประเทศ/พ้ืนที่อ่ืน ใหใชหีบหอบรรจุ
เดิม หากยังคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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C ขอกําหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

● คณุลักษณะดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดภายนอก

ตาราง C-1  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ1

ขอกาํหนดรายละเอยีด เครื่องพมิพ HP LaserJet Professional
P1560 series

เครือ่งพมิพ HP LaserJet Professional
P1600 series

น้าํหนักอุปกรณ 5.9 กก. 6.5 กก.

ความสูงของอุปกรณ 245 มม. 245 มม.

ความลึกต่ําสุดของอุปกรณ 239 มม. 280 มม.

ความลึกสูงสุดของอุปกรณ 369 มม. 410 มม.

ความกวางของอุปกรณ 382 มม. 382 มม.

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน ดทูี ่www.hp.com/support/ljp1560series หรือ www.hp.com/support/ljp1600series
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การใชกระแสไฟ ขอกาํหนดทางไฟฟา และการกอใหเกดิเสยีง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/go/ljp1560_regulatory หรือ www.hp.com/go/ljp1600_regulatory

คณุลกัษณะดานสภาพแวดลอม

ตาราง C-2  ขอกาํหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม

 การทาํงาน1 การจดัเกบ็1

อุณหภูมิ 15° ถงึ 32.5°C -20° ถงึ 40°C

ความชืน้สัมพทัธ 10% ถงึ 80% 10% ถึง 90%

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน ดทูี่ www.hp.com/support/ljp1560series หรือ www.hp.com/support/ljp1600series
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D ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน

● ขอกําหนดความปลอดภัย
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณน้ี
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตัง้กรณีใดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัว
เคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่ํานงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองส่ิงแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

พลังงานท่ีใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอมหรือโหมด ปดอัตโนมัต ิซ่ึงไมเพียงชวยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิแตยงัชวยประหยดัคาใชจาย โดยที่ประสิทธภิาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ เคร่ืองหมาย
ตอไปน้ีจะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัตติามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัตติามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตวัเอง/อัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบังานพมิพของ HP LaserJet

คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ กับ
HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
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HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิ้น หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนท่ีจะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขัน้ตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสตกิและโลหะกลับ
มาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการท้ิงขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคิลและใชในวัสดุ
ใหม ดงัน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผดิชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดงักลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตริโก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพของ
HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (ตลบัหมึกพมิพมากกวาหนึ่งตลับ)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีนํ้าหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับการสงคืนตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet เพ่ือการนํากลับมาใชใหม โปรดมอบพัสดุใหแก UPS ในการจัดสงหรือการ
รับพัสดุคร้ังตอไปของคุณ หรือนําไปที่ศนูยรับพัสดทุี่ไดรับอนุญาตจาก UPS สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถ่ิน
ของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยีย่มชม www.ups.com. หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ USPS โปรด
มอบพัสดุใหกับผูจัดสงของ U.S. Postal Service หรือฝากพัสดุไวที่สํานักงานของ U.S. Postal Service สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพิ่มเติมสําหรับการสงคนืคร้ังละมากๆโปรดเยี่ยมชม www.hp.com/recycle หรือ
โทรศพัทไปที่ 1-800-340-2445 การจัดสงผาน UPS จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสงพัสดุโดยปกติ ขอมูลอาจ
เปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ผูอาศยัอยูในอะแลสกาและฮาวาย

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

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

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

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคณุสมบัติตรงตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเตมิ

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี

การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภณัฑนีร้วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่าํหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอปุกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมื่อถงึ
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการที่ชวยปองกนั
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัสถานที่ทีค่ณุสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคลิ โปรด
ติดตอเจาหนาที่ในพืน้ทีข่องคณุ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคณุ หรือรานคาท่ีคณุซื้อผลิตภัณฑนี้มา

สารเคมี

HP มุงม่ันที่จะใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพ่ือปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ
เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสาร
เคมีของผลิตภัณฑน้ีอยูที่: www.hp.com/go/reach

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)

ขอรับแผนขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณส้ินเปลืองทีมี่สารเคมีเปนสวนประกอบ (ตวัอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.
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สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

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

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1; DoC#: BOISB-0902-00-rel. 1.0

ชือ่ผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลติภณัฑ: เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Professional P1566/P1606 series

รุนขอบังคบั:2) BOISB-0902-00
ตวัเลอืกของผลติภณัฑ: ทัง้หมด

ตลับผงหมกึ: CE278A

เปนผลิตภณัฑทีต่รงกบัรายละเอยีดผลติภณัฑดานลางนี:้

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

EMC: CISPR22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมลูเพิม่เตมิ:

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

 ไวตามนัน้แลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ (2)
อุปกรณนีจ้ะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกดิการทํางานที่ไมพงึประสงค

1) ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) เพือ่วัตถปุระสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคบั หมายเลขนีไ้มเกี่ยวของกบัชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83713, USA

มนีาคม 2010

สาํหรับหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

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

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

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณเลเซอร
ซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัตติาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการรับรองวา
เปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard) ของ U.S.
Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบคมุ
การแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเคร่ืองพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ือง
ภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดงัน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการทํางานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

คาํแนะนาํเกีย่วกบัสายไฟ

ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเคร่ืองพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของ
เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพใชกระแสไฟฟา 110-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน

ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)
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ประกาศ EMC (เกาหล)ี
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ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional P1566, P1606dn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

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

VARNING !

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

HUOLTO

HP LaserJet Professional P1566, P1606dn - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

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

VARNING !

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

ประกาศ GS (เยอรมน)ี

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht
im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.
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ตารางสสาร (จนี)

ประกาศขอจาํกดัเกีย่วกบัสารอนัตราย (ตรุก)ี

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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ดชันี

A
AirPrint 49

D
dpi (จุดตอน้ิว)

ขอกําหนดรายละเอียด 4

E
ePrint 48

AirPrint 49
HP Cloud Print 48

EWS. โปรดดู เว็บเซิรฟเวอรในตัว

G
General Protection FaultException

OE 101

H
HP Cloud Print 48
HP Customer Care 115
HP Universal Print Driver 12
HP Web Jetadmin 16

I
IP แอดเดรส

การกําหนดคาดวยตนเอง 30

J
Jetadmin, HP Web 16

M
Macintosh

การตัง้คาไดรเวอร 19,  21
การสนับสนุน 115
การด USB, การแกไขปญหา 103
ปรับขนาดเอกสาร 21
ปญหา, การแกไขปญหา 101
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 18

เอาซอฟตแวรออก 18
ไดรเวอร, การแกไขปญหา 101

T
TCP/IP

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 26

W
Windows

การตั้งคาไดรเวอร 14
การแกไขปญหาตางๆ 101
ไดรเวอรการพิมพกลาง 12

ก
กระดาษ

ขนาด, การเลือก 44
ขนาดกําหนดเอง, การเลือก 44
ขนาดที่กําหนดเอง, การตั้งคา

Macintosh 21
ขนาดที่รองรับ 35
จํานวนหนาตอแผน 22
ชนิด, การเลือก 44
ปก, ใชกระดาษที่ตางออกไป 44
ประเภทที่สนับสนุน 37
หนาแรก 21
หนาแรกและหนาสุดทาย, ใชกระดาษที่
แตกตาง 44

กระดาษ, การส่ังซ้ือ 106
กระดาษติด

การปองกัน 89
ตําแหนง 81
ถาด, แกไข 82
ถาดกระดาษออก, แกไข 86
สาเหตุทั่วไป 81

กระดาษพิเศษ
ขอกําหนด 33

การขนสงเคร่ืองพิมพ 116

การจัดการกระดาษ
การแกไขปญหา 90

การจัดการเครือขาย 29
การตั้งคา

คาลวงหนาของไดรเวอร
(Macintosh) 21

ลําดับความสําคัญ 13,  18
ไดรเวอร 14,  19

การตั้งคา EconoMode 55
การตั้งคากระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง

Macintosh 21
การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอ 30
การตั้งคาเร่ิมตน, เรียกคืน 76
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 21
การทําความสะอาด

ทางผานของกระดาษหรือวัสดุพิมพ
68

ผลิตภัณฑ 67
ภายนอก 70

การทิ้ง, หมดอายุ 125
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 125
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 116
การปอนวัสดุพิมพ

ชองปอนกระดาษ 39
การพิมพ

การแกไขปญหา 98
หนาการกําหนดคา 52
หนาสาธิต 52
หนาแสดงสถานะวัสดุส้ินเปลือง 52

การพิมพสองดาน 23
Macintosh 23
ดูเพ่ิมเติมที่ การพิมพแบบสองหนา

การพิมพแบบ n-up 22
การพิมพแบบสองหนา 23

Macintosh 23
ดูเพ่ิมเติมที่ การพิมพสองดาน
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การยกเลิก
การพิมพ 42

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร
Windows 15

การยกเลิกคําส่ังพิมพ 42
การรับประกัน

การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 112
การใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

114
ตลับหมึกพิมพ 111
ผลิตภัณฑ 110

การรีไซเคิล 3,  123
การสงคืนอุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 124

การรีไซเคิลวัสดุส้ินเปลือง 57
การสนับสนุน

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 116
ออนไลน 115

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 115

การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 116

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 115

การสนับสนุนออนไลน 115
การส่ังซ้ือ

หมายเลขชิ้นสวนสําหรับ 107
อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม

106
การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง

เว็บไซต 105
การหยุดคําส่ังพิมพ 42
การหยุดคําส่ังพิมพชั่วคราว 42
การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 112
การเกล่ียผงหมึก 58
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 57
การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ 119
การเชือ่มตอกับเครือขาย 28
การเชือ่มตอเครือขาย 28
การแกปญหา

หนากระดาษวาง 98
การแกปญหากระดาษติด

ตําแหนง 81
การแกไข 74

ความชื้นที่สวนขอบ 96
ความผิดพลาดซํ้าๆ ในแนวตัง้ 93

งานพิมพซีดหรือจาง 91
จุดดางของผงหมึก 91
ตวัอักษรขาดหาย 92
ตวัอักษรผิดรูปราง 94
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 99
ปญหาเครือขาย 99
ปญหาในการปอนกระดาษ 90
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ 95
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 93
พ้ืนหลังเปนสีเทา 92
มวนงอ 94
ยน 95
รอยเปอนจากผงหมึก 93
หนาเอียง 90,  94
เปนคล่ืน 94
เปนรอยพับ 95
เสนในแนวดิ่ง 92
ไอนํ้าหรือไอระเหยจากอุปกรณ 96
ดูเพ่ิมเติมที่ การแกไขปญหา; การแกไข
ปญหา

การแกไขปญหา 74
การจัดการกระดาษ 90
คณุภาพงานพิมพ 91
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 99
ปญหาของ Macintosh 101
ปญหาเครือขาย 99
พิมพกระดาษชา 98
รายการตรวจสอบ 74
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 77
สายเคเบิล USB 98
เก่ียวกับ Windows 101
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 98
ดูเพ่ิมเติมที่ การแกไข; การแกไข
ปญหา; การแกไข; การแกไขปญหา

ข
ขนาด, วัสดุพิมพ

การเลือกถาด 34
ขอกําหนด

ภายนอก 118
สภาพแวดลอม 119
ไฟฟาและเสียง 119

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพิมพ 118
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