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ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

●

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

●

คุณลักษณะทางสิง่ แวดลอม

●

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

●

มุมมองผลิตภัณฑ

1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคุณสมบัติดังนี้

M1210 Series

M1130 Series
●

พิมพกระดาษขนาด Letter ดวยความเร็วถึง 19 หนาตอนาที (ppm) และขนาด A4 ดวย

●

2

พิมพกระดาษขนาด Letter ดวยความเร็วถึง 19 หนาตอนาที (ppm) และขนาด A4 ดวย
ความเร็วถึง 18 ppm

ความเร็วถึง 18 ppm
●

ถาดปอนกระดาษสามารถจุกระดาษไดถึง 150 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

●

ถาดปอนกระดาษสามารถจุกระดาษไดถึง 150 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

●

ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษได 100 แผน

●

ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษได 100 แผน

●

จอแสดงผลบนแผงควบคุมแบบ LED 2 หลัก

●

หนาจอแผงควบคุม LCD

●

การพิมพสองดาน (พิมพสองหนา) ดวยตนเองและการทําสําเนา

●

การพิมพสองดาน (พิมพสองหนา) ดวยตนเอง, การรับแฟกซ และการทําสําเนา

●

การทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทน

●

การทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนหรือจากอุปกรณปอนกระดาษ

●

การสแกนสี

●

การสแกนสี

●

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

●

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

●

หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 8 MB

●

ระบบเครือขายในตัวสําหรับการเชื่อมตอกับเครือขาย 10/100Base-TX

●

แฟกซโมเด็ม V.34 และหนวยความจําจัดเก็บแฟกซแบบ Flash ขนาด 4 เมกะไบต (MB)

●

พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 2 พอรต

●

หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 64 MB

●

อุปกรณปอนกระดาษ 35 แผน

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

THWW

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
พิมพหลายหนาในหนาเดียว

ประหยัดกระดาษโดยการพิมพเอกสารสองหนาขึน้ ไปแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถึงคุณสมบัตนิ ี้ผานไดรเวอรเครื่องพิมพ

การรีไซเคิล

ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล
นําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน HP

การประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานโดยเริ่มใชโหมดปดอัตโนมัติของเครื่องพิมพ

HP Smart Web Printing

ใช HP Smart Web Printing เพื่อเลือก จัดเก็บ และจัดเรียงขอความและกราฟกจากหลายเว็บเพจ แลวแกไขและพิมพไดตรงตามที่เห็นบนหนาจอ
ใหการควบคุมที่คณ
ุ ตองการสําหรับการพิมพขอมูลสําคัญ พรอมกับลดปริมาณขยะดวย
ดาวนโหลด HP Smart Web Printing จากเว็บไซตน:ี้ www.hp.com/go/smartwebprinting

THWW

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

3

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
พิมพ

●

พิมพหนาขนาด Letter ดวยความเร็วสูงสุด 19 ppm และหนาขนาด A4 ดวยความเร็วสูงสุด 18 ppm

●

พิมพดวยความละเอียด 400x2 จุดตอนิ้ว (dpi) ดวย FastRes 600 (คาเริ่มตน) สนับสนุน FastRes 1200 สําหรับการพิมพคุณภาพ
สูงของขอความและกราฟก

การทําสําเนา

การสแกน

แฟกซ (M1210 Series เทานัน้ )

ระบบปฏิบัตกิ ารที่สนับสนุน

หนวยความจํา

การจัดการกระดาษ

คุณสมบัตขิ องไดรเวอรเครื่องพิมพ

การเชื่อมตออินเตอรเฟส

4

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

●

การตั้งคาที่ปรับแตงไดเพื่อคุณภาพการพิมพสูงสุด

●

สแกนดวยความละเอียด 300 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) และพิมพดวย FastRes 600

●

เปลี่ยนจํานวนสําเนา ปรับความจางและความเขม หรือยอหรือขยายขนาดของสําเนาไดงายจากแผงควบคุม

●

การสแกนสีสูงสุด 1200 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) จาก เครื่องสแกนแบบแทน

●

การสแกนสีสูงสุด 300 จากอุปกรณปอนกระดาษ

●

สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได

●

สแกนจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร HP LaserJet Scan สําหรับ Windows หรือโดยใชซอฟตแวร HP Director สําหรับ Mac

●

ุ สมบัติการใชงานครบครันตามมาตรฐานแฟกซ V.34 ประกอบดวยสมุดโทรศัพท และการหนวงเวลาแฟกซ
ความสามารถดานแฟกซที่มีคณ

●

จัดเก็บไดถึง 500 หนาในหนวยความจํา

●

เรียกคืนแฟกซจากหนวยความจําไดถึงสี่วันหลังจากกระแสไฟฟาขัดของ

●

Windows 7

●

Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

●

Windows XP (32 บิต และ 64 บิต)

●

Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

●

M1130 Series: มีหนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 8 เมกะไบต (MB)

●

M1210 Series: หนวยความจํา RAM 64 MB

●

ถาดปอนกระดาษบรรจุกระดาษไดถึง 150 แผนหรือซองจดหมาย 10 ซอง

●

อุปกรณปอนกระดาษบรรจุกระดาษไดถึง 35 แผน

●

ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษไดถึง 100 แผน

●

พิมพหลายหนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน

●

พิมพหนังสือเลมเล็ก

●

ปรับใหพอดีกบั ขนาดกระดาษที่แตกตางกัน

●

พิมพปกบนกระดาษอื่น

●

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

●

พอรตเครือขาย RJ-45 (M1210 Series เทานั้น)

●

พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 2 พอรต (M1210 Series เทานั้น)

THWW

การพิมพแบบประหยัด

THWW

●

การพิมพ N หนา (การพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน) และการพิมพบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเองชวยประหยัดกระดาษ

●

คุณสมบัติไดรเวอรเครื่องพิมพ EconoMode ชวยประหยัดหมึกพิมพ

การพิมพสําหรับจัดเก็บระยะยาว

คุณสมบัติพิมพเก็บถาวรสําหรับพิมพเอกสารที่คุณวางแผนจะจัดเก็บไวเปนเวลานาน

อุปกรณสิ้นเปลือง

●

รับรองการใชสําหรับตลับหมึกพิมพของแทของ HP

●

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองไดอยางงายดาย

●

หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองแสดงระดับหมึกคงเหลือโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ ไมสามารถใชงานไดสําหรับวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

การชวยเหลือตนเอง

หนาคูมืออางอิงอยางยอมีอยูที่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/ljm1210series

ความสามารถในการเขาใชงาน

●

เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

การรักษาความปลอดภัย

●

ชองสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

5

มุมมองผลิตภัณฑ
ภาพดานหนา
M1130 Series

1
2
3
4
5

8
7

6

1

ฝาปดสแกนเนอร

2

ชุดประกอบเครื่องสแกน

3

ถาดกระดาษออกพรอมสวนยื่นสําหรับกระดาษยาว

4

แท็บยกฝาตลับหมึกพิมพ

5

ถาดปอน

6

สวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้น

7

ปุมเพาเวอร

8

แผงควบคุม

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ
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M1210 Series

1
2
3
4
5
6
7

10

THWW

1

อุปกรณปอนกระดาษ

2

ถาดกระดาษออกอุปกรณปอนกระดาษ

3

ฝาปดสแกนเนอร

4

ชุดประกอบเครื่องสแกน

5

ถาดกระดาษออกพรอมสวนยื่นสําหรับกระดาษยาว

6

แท็บยกฝาตลับหมึกพิมพ

7

ถาดปอน

8

สวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้น

9

ปุมเพาเวอร

10

แผงควบคุม

9

8

มุมมองผลิตภัณฑ

7

ภาพดานหลังเครือ่ งพิมพ
M1130 Series

1

2

3

8

1

สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

2

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

3

การเชื่อมตอไฟฟา

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ
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M1210 Series

2
1

3
4

5

THWW

1

สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

2

พอรตเครือขาย RJ-45

3

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

4

พอรตแฟกซ RJ-11

5

การเชื่อมตอไฟฟา

มุมมองผลิตภัณฑ

9

ที่ตั้งของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน
ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเครื่อง

10

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

THWW

เคาโครงแผงควบคุม
M1130 Series
2

3 4 5

1

6

7

11 10 9

8

1

หนาจอแสดงผล LED: แสดงจํานวนสําเนา ระดับความเขมของสําเนา และเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายขนาดสําเนา และแสดงรหัสขอผิดพลาดที่แจงปญหาที่คุณตองแกไข

2

ลูกศรขึ้นและลง: เพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา ระดับความเขมของสําเนา หรือเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายขนาดสําเนา
●

กดปุมแลวปลอยในหนึง่ วินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดการตัง้ คาการทําสําเนาครั้งละหนึ่ง

●

กดปุมคางไวนานกวาหนึ่งวินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดระดับความเขมเปนคาสูงสุดหรือต่ําสุด

●

กดปุมคางไวนานกวาหนึ่งวินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา หรือเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายครั้งละ 10

3

ไฟสัญญาณยอ/ขยายสําเนา: แสดงการใชงานคุณสมบัติการยอหรือขยายขนาดสําเนา

4

ไฟสัญญาณสําเนาเขมขึน้ /จางลง: แสดงการใชคณ
ุ สมบัติความเขมของสําเนา

5

ไฟสัญญาณจํานวนสําเนา: แสดงการใชคุณสมบัติจาํ นวนสําเนา

6

ปุมตั้งคา: สลับระหวางการตั้งคาการทําสําเนาสําหรับจํานวนสําเนา ความเขม และขนาดสําเนาของแตละงาน ตัวเลือกเริ่มตนคือจํานวนสําเนา ในการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนของทุกงาน ใหสลับ
การตั้งคา แลวกดปุมคางไว 3 วินาที เมื่อไฟสัญญาณกะพริบ ใหปรับการตั้งคา กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา

7

ปุมเริ่มตนการทําสําเนา: เริ่มตนงานการทําสําเนา

8

ปุมยกเลิก: ยกเลิกงานปจจุบัน หรือลางการตั้งคาลาสุดของคุณ เมื่ออุปกรณอยูในสถานะพรอม ใหกดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเริ่มตน

9

ไฟสัญญาณสถานะระดับผงหมึก: แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

10

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงปญหาของอุปกรณ

11

ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาอุปกรณพรอมหรือกําลังประมวลผลขอมูลงาน

THWW

มุมมองผลิตภัณฑ
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M1210 Series
4

5

6

7

3
2
1

8
9
10

15

12

14

13

12 11

1

ไฟสัญญาณสถานะระดับผงหมึก: แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

2

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงปญหาของอุปกรณ ดูขอความที่จอแสดงผล LCD

3

ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาอุปกรณพรอมหรือกําลังประมวลผลขอมูลงาน

4

หนาจอแสดงผล LCD: แสดงขอมูลสถานะ เมนู และขอความ

5

ปุมการตั้งคาสําเนา: เปดเมนู การตั้งคาการทําสําเนา ในการทําสําเนาบัตรประจําตัว ใหกดปุมนี้สามครั้งเพื่อเปดเมนู ทําสําเนา ID แลวกดปุม OK (ตกลง)

6

ปุมตั้งคา: เปดเมนู

7

ลูกศรซายและขวา: เลือกและเลื่อนดูเมนู ลดหรือเพิ่มคาปจจุบันบนหนาจอ ยายเคอรเซอรบนหนาจอยอนกลับหรือไปขางหนาหนึ่งชอง

8

ปุม OK: ยอมรับการตัง้ คา หรือยืนยันการดําเนินการตอ

9

ปุมยกเลิก: ยกเลิกงานปจจุบัน หรือลางการตั้งคาลาสุดของคุณ เมื่ออุปกรณอยูในสถานะพรอม ใหกดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเริ่มตน

10

ปุมเริ่มตนการทําสําเนา: เริ่มตนงานการทําสําเนา

11

ลูกศรยอนกลับ: กลับไปที่ระดับกอนหนาในเมนู

12

ปุมสงแฟกซ: เริ่มตนงานแฟกซ

13

ปุมหมุนซ้ํา: โทรซ้ําหมายเลขลาสุดที่ใชสําหรับงานแฟกซกอนหนา

14

ปุมเขมขึน้ /จางลง: ปรับการตั้งคาความเขมสําหรับงานการทําสําเนาปจจุบัน

15

แผงปุมกดตัวเลข: ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซ หรือปอนขอมูล

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ
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เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)

●
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เมนูแผงควบคุม

13

เมนูแผงควบคุม
จากเมนูหลักของแผงควบคุม จะมีเมนูตอไปนี้:
●

ใชเมนู สมุดโทรศัพท เพือ่ เปดรายการขอมูลในสมุดโทรศัพทของแฟกซ

●

ใชเมนู สถานะงานแฟกซ เพื่อแสดงรายการแฟกซทั้งหมดที่รอการสง, หรือแฟกซที่ไดรับแตกําลังรอเพื่อพิมพ, สงตอ หรืออัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร

●

ใชเมนู ฟงกชันแฟกซ เพือ่ กําหนดคาฟงกชันตางๆ ของแฟกซ เชน การตั้งหนวงเวลาแฟกซ, การยกเลิกโหมด รับไปที่คอมพิวเตอร การพิมพแฟกซที่พิมพกอนหนา
ซ้ําอีกครั้ง หรือการลบแฟกซที่จัดเก็บอยูในหนวยความจํา

●

ใชเมนู การตัง้ คาสําเนา เพือ่ กําหนดการตั้งคาเริ่มตนในการทําสําเนาทั่วไป เชน ความคมชัด, การเรียงลําดับหนา หรือจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ

●

ใชเมนู รายงาน เพื่อพิมพรายงานที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

●

ใชเมนู การตัง้ คาแฟกซ ในการกําหนดคาตัวเลือกของแฟกซขาออกและขาเขา และการตั้งคาพื้นฐานสําหรับแฟกซทั้งหมด

●

ใชเมนู การตัง้ คาระบบ ในการตั้งคาพื้นฐานของเครื่อง เชน ภาษา, คุณภาพการพิมพ หรือระดับเสียง

●

ใชเมนู บริการ เพื่อเรียกคืนคาเริ่มตน, ทําความสะอาดเครื่องพิมพ และเปดใชงานโหมดพิเศษที่มีผลตอคุณภาพงานพิมพ

●

ใชเมนู การตัง้ คาคอนฟกเครือขาย เพือ่ กําหนดการตั้งคาคอนฟกของเครือขาย

ตาราง 2-1 เมนู สมุดโทรศัพท
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

สมุดโทรศัพท

เพิ่ม/แกไข

แกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ เครื่องพิมพสนับสนุนรายการสมุดโทรศัพทไดถึง 100 รายการ

Delete (ลบ)
ลบทัง้ หมด

ตาราง 2-2 เมนู สถานะงานแฟกซ
รายการเมนู

คําอธิบาย

สถานะงานแฟกซ

แสดงการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยู และใหคณ
ุ สามารถยกเลิกการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยูได

ตาราง 2-3 เมนู ฟงกชันแฟกซ
รายการเมนู

คําอธิบาย

สงแฟกซภายหลัง

ใหคุณสามารถสงแฟกซภายหลังได

หยุดรับไปที่คอมพิวเตอร

ยกเลิกการตั้งคา รับไปที่คอมพิวเตอร ที่ทําใหคอมพิวเตอรสามารถอัปโหลดแฟกซปจจุบันทั้งหมดที่ยังไมไดรับการพิมพ รวมทั้งแฟกซในอนาคตทั้งหมดที่เครื่อง
ไดรับไปที่คอมพิวเตอรได

พิมพแฟกซลาสุดซ้ํา

14

พิมพแฟกซที่จดั เก็บในหนวยความจําของเครื่องซ้ํา

บท 2 เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)

THWW

ตาราง 2-3 เมนู ฟงกชันแฟกซ (ตอ)
รายการเมนู

คําอธิบาย

รับการเรียกเอกสาร

ชวยใหเครื่องสามารถเรียกเครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่งที่เปดใชการสงการเรียกเอกสารได

ลบแฟกซที่บนั ทึก

ลบแฟกซทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําของเครื่อง

ตาราง 2-4 เมนู การตั้งคาสําเนา
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

คุณภาพเริ่มตน

ขอความ

ตั้งคาเริ่มตนสําหรับคุณภาพของสําเนา

ฉบับราง
ผสม
ฟลมถายรูป
รูปภาพ
ตั้งคาตัวเลือกความคมชัดเริ่มตน

จาง/เขมเริ่มตน
การเรียงลําดับหนาเริ่มตน

ตั้งคาวาจะเรียงสําเนาขณะที่พิมพหรือไม

ปด
เปด

จํานวนสําเนาเริ่มตน

(ระหวาง: 1-99)

ตั้งคาเริ่มตนสําหรับจํานวนสําเนา

ยอ/ขยายเริ่มตน

ตนฉบับ=100%

ตั้งคาเริ่มตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารที่ทําสําเนา

A4 เปน Letter=94%
Letter เปน A4=97%
เต็มหนา=91%
2 หนาตอแผน
4 หนาตอแผน
กําหนดเอง: 25 ถึง 400%

ตาราง 2-5 เมนู รายงาน
รายการเมนู
หนาสาธิต

THWW

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
พิมพหนากระดาษที่แสดงคุณภาพการพิมพ

เมนูแผงควบคุม
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ตาราง 2-5 เมนู รายงาน (ตอ)
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

รายงานการสงโทรสาร

การยืนยันโทรสาร

Never (ไมสลีป)

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องพิมพรายงานการยืนยันหลังจากการสงหรือรับแฟกซสําเร็จหรือไม

เมื่อสงแฟกซเทานั้น
เมื่อรับแฟกซเทานัน้
ทุกครั้งทีใ่ ชแฟกซ
รายงานขอผิดพลาดแฟกซ

ทุกๆ ขอผิดพลาด

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องพิมพรายงานหลังจากการสงหรือรับแฟกซลมเหลวหรือไม

เมื่อผิดพลาดขณะสง
เมื่อผิดพลาดขณะรับ
Never (ไมสลีป)
พิมพรายงานโดยละเอียดของการใชงานแฟกซครั้งลาสุด ไมวาจะเปนการสงหรือรับแฟกซ
ก็ตาม

รายงานการโทรลาสุด

รวมหนาแรก

เปด

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องใสภาพยอของหนาแรกของแฟกซลงในรายงานดวยหรือไม

ปด
บันทึกการใชงานแฟกซ

พิมพบันทึกเดี๋ยวนี้
พิมพบันทึกอัตโนมัติ

พิมพบนั ทึกเดีย๋ วนี้: พิมพรายการของแฟกซ 40 รายการลาสุดที่มีการสงออกหรือไดรับโดย
เครื่อง
พิมพบนั ทึกอัตโนมัติ: เลือก เปด เพื่อใหพิมพรายงานหลังการสงแฟกซ 40 ครั้งโดย
อัตโนมัติ เลือก ปด เพื่อปดคุณสมบัตกิ ารพิมพอัตโนมัติ

รายงานสมุดโทรศัพท

พิมพรายการขอมูลสมุดโทรศัพทที่ตั้งไวในเครื่อง

รายการแฟกซที่ถกู บล็อค

พิมพรายการของหมายเลขโทรศัพทที่ถูกบล็อกจากการสงแฟกซมายังเครื่องนี้

รายงานแฟกซทงั้ หมด

พิมพรายงานเกี่ยวกับแฟกซทั้งหมด

โครงสรางเมนู

พิมพตารางเมนูแผงควบคุม ซึ่งจะแสดงการตั้งคาที่ใชอยูสําหรับแตละเมนู

รายงานคอนฟเกอเรชัน

พิมพรายการการตั้งคาของเครื่อง รวมถึง การตั้งคาเครือขายและแฟกซ

Supplies Status

พิมพขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงจํานวนหนาโดยประมาณที่เหลืออยู และจํานวน

(สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง)

หนาที่พิมพแลว

ตาราง 2-6 เมนู การตั้งคาแฟกซ
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

สวนหัวของโทรสาร

หมายเลขแฟกซของคุณ

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
ตัง้ คาขอมูลการระบุตวั ตนที่จะสงยังเครื่องรับ

ชื่อบริษทั
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ตาราง 2-6 เมนู การตั้งคาแฟกซ (ตอ)
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

การตัง้ การสงแฟกซ

ความละเอียดเริ่มตน

ละเอียด

ตัง้ คาความละเอียดของเอกสารที่สง ภาพที่มีความละเอียดสูงจะมีจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) มากขึน้

ละเอียดพิเศษ

จึงใหรายละเอียดไดมากขึน้ ดวย ภาพที่มีความละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิ้วนอยลงและใหราย
ละเอียดนอยลง แตขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกัน

ภาพถาย

การเปลี่ยนการตั้งคาความละเอียดอาจมีผลตอความเร็วของแฟกซ

คําอธิบาย

มาตรฐาน
ตัง้ คาความเขมของแฟกซขาออก

จาง/เขมเริ่มตน
ขนาดกระจกเริ่มตน

Letter

ตัง้ คาขนาดกระดาษเริ่มตนที่จะใชเมื่อสแกนและทําสําเนาจากกระจกของแทนสแกน

A4
โหมดการหมุน

โทน

เลือกวาจะใหเครื่องใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

พัลส
โทรซ้ําถาไมวาง

เปด

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหากสายไมวางหรือไม

ปด
โทรซ้ําถาไมรับสาย

เปด

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับไมรับสาย

ปด
สื่อสารขัดของขณะโทรซ้ํา

เปด
ปด

เลขหมายนําหนาการโทร

เปด

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําไปยังหมายเลขแฟกซของผูรับหากเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร
หรือไม

ระบุหมายเลขนําหนาที่จะตองหมุนเมื่อทําการสงแฟกซจากเครื่อง

ปด
ตรวจจับสัญญาณการโทร

เปด

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซหรือไม

ปด
การตัง้ คารับแฟกซ

โหมดรับสาย

อัตโนมัติ

ตัง้ คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตัวเลือกดังตอไปนี้:

TAM

●

อัตโนมัต:ิ เครื่องจะรับสายที่เขาโดยอัตโนมัติเมื่อครบจํานวนครั้งของกริ่งตามที่กําหนดไว

แฟกซ/โทรศัพท

●

TAM: ใชการตัง้ คานีเ้ มื่อเครื่องตอบรับโทรศัพทเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะไม
รับสายโดยอัตโนมัติ แตจะรอจนกวาจะตรวจพบสัญญาณแฟกซ

ดวยตนเอง
●

แฟกซ/โทรศัพท: เครื่องพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะ
ประมวลผลสายนัน้ เปนแฟกซ หากไมพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะสงเสียงกริ่งเพื่อเตือนให
คุณรับสายเรียกเขา

●

ดวยตนเอง: คุณจะตองกดปุม สงโทรสาร

หรือใชเครื่องโทรศัพทสายพวงในการ

ทําใหเครื่องรับสายเรียกเขานัน้
จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

THWW

ระบุจาํ นวนครั้งของเสียงกริ่งที่จะเกิดขึ้นกอนแฟกซโมเด็มจะตอบรับ

เมนูแผงควบคุม
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ตาราง 2-6 เมนู การตั้งคาแฟกซ (ตอ)
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

ประเภทเสียงกริ่งรับสาย

เสียงกริ่งทั้งหมด

ชวยใหคุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพท 2 หรือ 3 หมายเลขกับสายโทรศัพทสายเดียว แตละ

หนึ่งครั้ง

หมายเลขจะใหรูปแบบเสียงกริ่งที่แตกตางกัน (ในระบบโทรศัพทที่มีบริการเสียงกริ่งเฉพาะ)
●

เสียงกริ่งทั้งหมด: เครื่องจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

●

หนึ่งครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้งเดียว

●

สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง

●

สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง

สองครั้ง
สามครั้ง
สองครั้งและสามครั้ง

●

สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสาม
ครั้ง

โทรศัพทพวง

เปด
ปด

การตรวจสอบแบบเงียบ

เปด
ปด

พอดีหนา

ประทับขอมูลบนแฟกซ

เปด

สายเรียกเขาที่เปนสายแฟกซได

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องรับแฟกซจากเครื่องแฟกซรุนเกาที่ไมสงสัญญาณแฟกซเริ่มตนซึ่งใชระหวางการ
สงแฟกซหรือไม
ยอแฟกซที่ใหญกวาขนาด Letter หรือ A4 เพื่อใหพิมพลงในหนาขนาด Letter หรือ A4 ได
หากตั้งคาคุณสมบัตนิ ี้เปน ปด แฟกซที่ใหญกวาขนาด Letter หรือ A4 จะถูกพิมพลงในกระดาษ

ปด

หลายหนา

เปด

ตัง้ คาเครื่องเพื่อพิมพวนั ที่ เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และหมายเลขหนาลงในแฟกซทุกหนาที่

ปด
สงตอแฟกซ

เมื่อเปดใชคุณสมบัตนิ ี้ คุณสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ที่โทรศัพทพวงเพื่อใหเครื่องตอบรับ

เปด

เครื่องไดรับ

ตัง้ คาเครื่องใหสงแฟกซที่ไดรับทั้งหมดตอไปที่เครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่ง

ปด
แฟกซทถี่ ูกบล็อค

เพิ่มรายการ

แกไขรายการแฟกซที่ถูกบล็อคไว รายการโทรสารที่บล็อคไวมีไดสูงสุด 30 หมายเลข เมื่อเครื่อง

ลบรายการ

บล็อคไวในล็อกการใชงาน พรอมขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทงาน

ไดรับสายจากหมายเลขแฟกซที่ถูกบล็อคไว เครื่องจะลบแฟกซที่เขามา นอกจากนี้ ยังล็อกโทรสารที่

ลบทั้งหมด
พิมพแฟกซซ้ํา

เปด

ตัง้ คาวาจะสามารถพิมพซ้ําแฟกซที่ไดรับทั้งหมดซึ่งเก็บในหนวยความจําไดหรือไม

ปด
รับสวนตัว

เปด
ปด

การตั้งคาคุณสมบัติ รับสวนตัว เปน เปด เพื่อใหคณ
ุ ตั้งรหัสผาน หลังจากที่ตั้งรหัสผานแลว เครื่องจะ
ตัง้ คาตัวเลือกดังตอไปนี้:
●

คุณสมบัติ รับสวนตัว เปดอยู

●

แฟกซกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

●

ตัวเลือกสงตอแฟกซ หรือ รับไปทีค่ อมพิวเตอร จะถูกตั้งคาเปน ปด และไมสามารถตั้งคาได

●

แฟกซขาเขาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา

พิมพแฟกซ

เวลากริ่งแฟกซ/โทรศัพท
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รายการนีจ้ ะตั้งคาเวลาเปนวินาทีสําหรับระยะเวลาที่เครื่องจะสงเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขา
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ตาราง 2-6 เมนู การตั้งคาแฟกซ (ตอ)
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

โทรสารทั้งหมด

การแกไขขอผิดพลาด

เปด

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องสงหรือรับขอมูลสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีกครั้งหรือไมเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการ
รับสงแฟกซ

ปด
ความเร็วโทรสาร

เร็ว(V.34)

เพิ่มหรือลดความเร็วของการรับสงแฟกซที่ใหใชได

ปานกลาง(V.17)
ชา(V.29)

ตาราง 2-7 เมนู การตั้งคาระบบ
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

ภาษา

(รายการภาษาบนหนาจอของแผง

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
ตัง้ คาภาษาที่แผงควบคุมใชแสดงขอความและรายงานเกี่ยวกับเครื่อง

ควบคุมที่เลือกใชได)
การตัง้ คากระดาษ

ขนาดกระดาษเริ่มตน

Letter

ตัง้ คาขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรืองานการทําสําเนา

A4
Legal
ประเภทกระดาษเริ่มตน

รายการชนิดกระดาษที่มีอยู

ความเขมในการพิมพ

(ระหวาง 1-5)

การตัง้ คาความดัง

ความดังของเสียงเตือน

เบา

ความดังของเสียงกริ่ง

ปานกลาง

ความดังของปุมกด

ดัง

ความดังของสายโทรศัพท

ปด

เวลา/วันที่

ตัง้ คาประเภทสําหรับการพิมพรายงานภายในหรืองานการทําสําเนา
ตัง้ คาปริมาณผงหมึกที่เครื่องควรใชเพื่อเพิ่มความเขมใหเสนและขอบตางๆ
ตัง้ คาระดับความดังของเสียงของเครื่องพิมพ

(การตั้งคาสําหรับรูปแบบเวลา,

ตัง้ คาเวลาและวันที่ของเครื่อง

เวลาปจจุบัน, รูปแบบวันที่ และ
วันที่ปจจุบัน)

ตาราง 2-8 เมนู บริการ
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

บันทึกการทํางานของ T.30

Never (ไมสลีป)

พิมพหรือกําหนดเวลารายงานที่ใชแกปญหาการสงแฟกซ

เดีย๋ วนี้
หากมีขอผิดพลาด
เมื่อวางสาย

THWW

เมนูแผงควบคุม

19

ตาราง 2-8 เมนู บริการ (ตอ)
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

เรียกคืนคาเริ่มตน

ตัง้ คาที่กาํ หนดเองทั้งหมดใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

โหมดการทําความสะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพิมพเมื่อมีคราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงานพิมพ กระบวนการทําความสะอาดจะขจัด
ฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินของกระดาษ
เมื่อเลือก เครื่องพิมพจะพรอมตใหคณ
ุ ใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 ในถาด กดปุม OK
(ตกลง) เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ นําหนาที่พิมพแลวทิ้งไป

ความเร็ว USB

ตัง้ ความเร็ว USB

สูง
เต็มที่

กระดาษมวนนอยลง

พิมพเก็บถาวร

เปด

เมื่องานที่พิมพออกมางอเสมอๆ ตัวเลือกนี้จะตั้งคาเครื่องพิมพใหทํางานในโหมดที่ลดการโคงงอ

ปด

คาเริ่มตนคือ ปด

เปด

เมื่อพิมพหนาเอกสารที่จะจัดเก็บเปนเวลานาน ตัวเลือกนีจ้ ะตั้งคาเครื่องพิมพใหทํางานในโหมดที่ลดรอยเปอน
และฝุนละอองจากผงหมึก

ปด

คาเริ่มตนคือ ปด

ตาราง 2-9 เมนู การตั้งคาคอนฟกเครือขาย
รายการในเมนู

รายการในเมนูยอย

คําอธิบาย

คาคอนฟเกอเรชัน TCP/IP

อัตโนมัติ

เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อตัง้ คาคอนฟกการตั้งคา TCP/IP ทังหมดโดยอัตโนมัติ

ดวยตนเอง

เลือกตัวเลือก ดวยตนเอง เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเริ่มตน
ดวยตนเอง
คาที่ระบบตั้งไวคือ อัตโนมัติ

ความเร็วลิงค

อัตโนมัติ (คาเริ่มตน)

ตั้งคาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

10T Full

หลังจากที่ตงั้ ความเร็วลิงคแลว เครื่องพิมพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

10T Half
100TX Full
100TX Half
บริการของเครือขาย

IPv4
IPv6

รายการนี้ใชโดยผูดูแลระบบเครือขายเพื่อจํากัดบริการของเครือขายที่เครื่องพิมพนี้
สามารถใชได
เปด
ปด
การตั้งคาเริ่มตนสําหรับรายการทั้งหมดไดแก เปด
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บท 2 เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)
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ตาราง 2-9 เมนู การตั้งคาคอนฟกเครือขาย (ตอ)
รายการในเมนู

รายการในเมนูยอย

คําอธิบาย

แสดง IP แอดเดรส

ไม

ไม: IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะไมปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม

ใช

ใช: ที่อยู IP ของผลิตภัณฑจะปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม โดยจะสลับระหวาง
ขอมูลของอุปกรณสิ้นเปลืองและที่อยู IP ของเครื่อง ที่อยู IP จะไมแสดงหากมีขอผิด
พลาดเกิดขึ้น
คาที่ระบบตั้งไวคือ ไม

เรียกคืนคาเริ่มตน

THWW

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเรียกคืนการตั้งคาคอนฟกของเครือขายเปนคาเริ่มตน

เมนูแผงควบคุม
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บท 2 เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)
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ซอฟตแวรสําหรับ Windows

●

ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

●

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows

●

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

●

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows
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ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows
เครื่องพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปนี้:
การติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณ

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

●

Windows XP

●

Windows 2003 Server

●

Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

●

Windows 2008 Server

●

Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
ไดรเวอรเครื่องพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปที่คุณลักษณะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน การพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายน้ํา
หมายเหตุ: ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชนั ลาสุดไดที่ www.hp.com/go/ljm1130series_software หรือ www.hp.com/go/
ljm1210series_software โปรแกรมการติดตั้งสําหรับซอฟตแวรเครื่องพิมพจะตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพื่อดาวนโหลดไดรเวอร
เวอรชันลาสุด โดยขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรที่ใช WIndows

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา
หมายเหตุ:

ชื่อคําสัง่ และชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

●

กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ คลิก การตั้งคาหนากระดาษ หรือคําสัง่ ที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลีย่ น
การตั้งคาที่นี่จะแทนที่การตั้งคาที่เปลีย่ นแปลงจากที่อื่นๆ

●

กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่เปลี่ยน
ไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และโดยทั่วไปจะไมแทนที่การเปลี่ยนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

●

กลองโตตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอรเครื่องพิมพ): คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพือ่ เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ คาที่เปลี่ยนในกลอง
โตตอบ Printer Properties โดยทั่วไปจะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวที่อนื่ ในซอฟตแวรที่ใชพิมพ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสวนใหญไดที่นี่

●

คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ: คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คานั้นจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนา
กระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ

●

การตั้งคาที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ: การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงไวในแผงควบคุมเครื่องพิมพจะมีความสําคัญนอยกวาการเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาไดรเวอรเครื่องพิมพสาํ หรับ Windows
การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร
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1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

THWW

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ใชเปนสวนใหญ

การเปลี่ยนการตั้งคาเริม่ ตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด
1.

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริ่มตน): คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู เริ่ม แบบคลาสสิก): คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา
แลวคลิก เครื่องพิมพ
Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ)

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง
1.

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริ่มตน): คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู เริ่ม แบบคลาสสิก): คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา
แลวคลิก เครื่องพิมพ
Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัติ)

3.

คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows
Windows XP
1.

คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Add or Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก)

2.

คนหาและเลือกเครื่องพิมพจากรายการ

3.

คลิก Change/Remove (เปลีย่ นแปลง/ลบ) เพื่อลบซอฟตแวร

Windows Vista

THWW

1.

คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ)

2.

คนหาและเลือกเครื่องพิมพจากรายการ

3.

เลือกตัวเลือก Uninstall/Change (ยกเลิกการติดตั้ง)

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows
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ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows
ซอฟตแวร HP Toolbox
HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้:
●

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

●

ดูขอมูลการแกไขปญหา

●

ดูเอกสารแบบออนไลน

HP Embedded Web Server (M1210 Series เทานั้น)
อุปกรณนี้ประกอบดวย HP Embedded Web Server ซึง่ ชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและกิจกรรมเครือขาย ขอมูลนี้ปรากฏอยูในเว็บบราวเซอร
เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox
HP Embedded Web Server จะอยูในเครื่องพิมพ ไมไดโหลดไวในเซิรฟเวอรเครือขาย
HP Embedded Web Server จะใหอนิ เตอรเฟซสําหรับเครื่องพิมพ ซึ่งผูที่มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอรมาตรฐานสามารถใชได ไม
จําเปนตองติดตั้งหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนการใชงานอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใช HP Embedded
Web Server พิมพ IP แอดเดรส สําหรับเครื่องพิมพในชองแอดเดรสของเบราเซอร

สวนประกอบและยูทิลิตีอื่นๆ ของ Windows
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●

โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตั้งระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

●

การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

●

HP LaserJet Scan

●

PC Fax Send

บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

THWW

4

THWW

ใชอปุ กรณรวมกับ Mac

●

ซอฟตแวรสําหรับ Mac

●

พิมพดวย Mac

●

แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทานั้น)

●

สแกนดวยดวย Mac
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ซอฟตแวรสาํ หรับ Mac
ระบบปฏิบตั ิการที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh
เครื่องพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปนี้
●

Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 และรุนใหมกวา

หมายเหตุ:

สําหรับ Mac OS X V10.4 และรุนใหมกวา จะรองรับ PPC และ Intel® Core™ Processor Mac

ไดรเวอรเครือ่ งพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh
โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร HP LaserJet จัดหาไฟล PostScript® Printer Description (PPD), ไดรเวอร CUPS และยูทิลิตี้เครื่องพิมพ HP สําหรับ
Mac OS X ไฟล PPD ของเครื่องพิมพ HP รวมถึงไดรเวอร CUPS จัดหาฟงกชันการพิมพที่ครบถวนและการเขาใชคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องพิมพ HP

เอาซอฟตแวรออกสําหรับ Mac
ใชยูทิลิตี้ยกเลิกการติดตั้งเพื่อเอาซอฟตแวรออก
1.

เรียกดูโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
Applications/HP LaserJet Professional M1130 MFP Series/ (M1130 Series)
Applications/HP LaserJet Professional M1210 MFP Series/ (M1210 Series)

2.

คลิกสองครั้งที่ไฟล HP Uninstaller.app

3.

คลิกปุม Continue แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเอาซอฟตแวรออก

ลําดับความสําคัญสําหรับการตั้งคาการพิมพสําหรับ Macintosh
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา
หมายเหตุ:
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ชื่อคําสัง่ และชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

●

กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําสัง่ ที่คลายกันในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเพื่อ
เปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่ถูกเปลี่ยนแปลงที่นี่อาจลบลางการตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงที่อื่น

●

กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่เปลี่ยน
ไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนที่การเปลีย่ นแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

●

คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ: คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คานั้นจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนา
กระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ

●

การตั้งคาที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ: การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงไวในแผงควบคุมเครื่องพิมพจะมีความสําคัญนอยกวาการเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่ งพิมพสําหรับ Mac
การเปลีย่ นการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่ นการตัง้ คาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

1.

ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม พิมพ

1.

ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม พิมพ

Mac OS X 10.4

2.

การเปลี่ยนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

2.

การเปลี่ยนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

1.

3.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม บันทึกเปน...

ในการใชการตั้งคาใหม ทานตองเลือกตัวเลือกการตั้งคาลวงหนาที่
บันทึกไวทุกครั้งที่ทานเปดโปรแกรมและพิมพ

คลิกเมนู System

Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน
Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

และพิมพชื่อของคาลวงหนา
การตั้งคาเหลานี้จะถูกบันทึกไวในเมนู Presets (คาลวงหนา)

จากเมนู Apple

2.

คลิกปุม Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

3.

คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้ง
ได)

Mac OS X 10.5 และ 10.6
1.

จากเมนู Apple

คลิกเมนู System

Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน
Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
2.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

3.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและ
อุปกรณสิ้นเปลือง)
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4.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5.

กําหนดคาตัวเลือกที่ติดตั้ง

ซอฟตแวรสําหรับ Mac
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พิมพดวย Mac
สรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย Mac
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคานั้นใหมได
สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

2.

เลือกไดรเวอร

3.

เลือกการตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณตองการบันทึกสําหรับนํากลับมาใช

4.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม บันทึกเปน... และพิมพชื่อของคาลวงหนา

5.

คลิกปุม OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสําหรับพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

2.

เลือกไดรเวอร

3.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

หมายเหตุ:

หากตองการใชการตั้งคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพลงในขนาดกระดาษที่กําหนดเองดวย Mac
Mac OS X 10.4, 10.5 และ 10.6

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Page Setup (การตั้งคาหนา)

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวเลือกการตั้งคาที่ถูกตองสําหรับตัวเลือก ขนาดกระดาษ และ การวางแนวกระดาษ

Mac OS X 10.5 และ 10.6

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

ใชวิธีเหลานี้

2.

คลิกปุม Page Setup (การตั้งคาหนา)

3.

เลือกเครื่องพิมพ แลวเลือกการตั้งคาที่ถูกตองสําหรับตัวเลือก ขนาดกระดาษ และ การวางแนวกระดาษ

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

2.

เปดเมนู การจัดการกระดาษ

3.

ในสวน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) ใหคลิกกลอง Scale to fit paper size (ปรับ
ใหพอดีกบั ขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

พิมพใบปะหนาดวย Mac
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1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

2.

เลือกไดรเวอร
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3.

เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกตําแหนงที่จะพิมพใบปะหนา คลิกปุม Before Document (กอนเอกสาร) หรือปุม After
Document (หลังเอกสาร)

4.

ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนใบปะหนา
หมายเหตุ: ในการพิมพใบปะหนาที่ไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย Mac

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

2.

เลือกไดรเวอร

3.

เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4.

จากเมนู จํานวนหนาตอแผน ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละแผน (1, 2, 4, 6, 9 หรือ 16)

5.

ในสวน Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ใหเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในแผน

6.

จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพรอบแตละหนาในแผน

พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ดวย Mac
การพิมพงานสองดานดวยตนเอง
1.

THWW

ปอนกระดาษเขาในถาดปอนในลักษณะหงายขึ้น

พิมพดวย Mac
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2.

ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

3.

Mac OS X v10.4: ในรายการดร็อปดาวน Layout (โครงราง) ใหเลือกรายการ Long-edged binding (เย็บเลมที่ขอบดานยาว) หรือ
Short-edged binding (เย็บเลมที่ขอบดานสั้น)
-หรือMac OS X v10.5 และ v10.6: คลิกกลองกาเครื่องหมาย Two-sided (สองดาน)
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4.

คลิก Print (พิมพ) ปฏิบัติตามคําแนะนําในกลองโตตอบที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนที่จะวางปกกระดาษไวในถาดเพื่อพิมพดานที่สอง

5.

นําปกกระดาษที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานที่พิมพแลวคว่ําลง โดยไมตองเปลี่ยนการวางแนว

6.

ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุม Continue (ดําเนินการตอ) เพื่อทําการพิมพดานที่สอง
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แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทานั้น)
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1.

ในโปรแกรมซอฟตแวร ในเมนู File ใหเลือก Print

2.

คลิก PDF แลวเลือก Fax PDF

3.

ปอนหมายเลขแฟกซในฟลด To

4.

หากตองการสงใบปะหนาแฟกซ ใหเลือก Use Cover Page และปอนหัวเรื่องใบปะหนาและขอความ (เลือกหรือไมก็ได)

5.

คลิก Fax

แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทานั้น)
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สแกนดวยดวย Mac
ใชซอฟตแวร HP Director เพือ่ สแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร Mac
ใชการสแกนหนาตอหนา
1.

วางตนฉบับที่จะสแกนคว่ําลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

คลิกไอคอน HP Director ในด็อค

3.

คลิก HP Director และคลิก Scan เพื่อเปดกลองโตตอบ HP

4.

คลิก Scan

5.

ในการสแกนหลายหนา ใหปอนหนาถัดไป และคลิก สแกน ทําซ้ําจนกวาจะสแกนครบทุกหนา

6.

คลิก Finish และคลิก Destinations

1.

ใน ปลายทาง ใหเลือก บันทึกเปนไฟล

2.

ตั้งชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3.

คลิก Save เครื่องจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

1.

ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2.

ขอความอีเมลเปลาจะเปดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเปนเอกสารแนบ

3.

ปอนผูรับอีเมล, เพิ่มขอความ หรือเอกสารแนบอืน่ ๆ แลวคลิก Send

สแกนไปยังไฟล

สแกนไปยังอีเมล

34

บท 4 ใชอุปกรณรวมกับ Mac

THWW

5

THWW

เชือ่ มตออุปกรณ

●

ระบบปฏิบัติการเครือขายที่สนับสนุน

●

เชือ่ มตอกับ USB

●

เชือ่ มตอกับเครือขาย (M1210 Series เทานั้น)
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ระบบปฏิบัติการเครือขายที่สนับสนุน
หมายเหตุ:

เฉพาะ M1210 Series Series เทานั้นที่สนับสนุนฟงกชันเครือขาย

ระบบปฏิบัติการตอไปนี้สามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:
●

Windows 7

●

Windows Vista (Starter Edition, 32 บิตและ 64 บิต)

●

Windows XP (32 บิต Service Pack 2)

●

Windows XP (64 บิต Service Pack 1)

●

Windows Server 2003 (Service Pack 1)

●

Windows Server 2008 (32 บิต และ 64 บิต)

●

Mac OS X v10.4, v10.5 และ v10.6

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน
HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เนื่องคุณลักษณะนี้เปนฟงกชนั ของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไมใชไดรเวอรของเครื่องพิมพ
HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com
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บท 5 เชื่อมตออุปกรณ
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เชื่อมตอกับ USB
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนการเชื่อมตอดวย USB 2.0 คุณตองใชสายเคเบิล USB แบบ A-to-B ที่มีความยาวไมเกิน 2 เมตร (6.56 ฟุต)

การติดตั้งดวยซีดี
1.

ใสซดี ีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซดี ีของคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: หามตอสายเคเบิล USB จนกวาจะมีขอความแจงใหทราบ

2.

หากโปรแกรมการติดตั้งไมเปดโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเนื้อหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการติดตั้งซอฟตแวร

เมื่อคุณใชซดี ีเพื่อติดตั้งซอฟตแวร คุณจะสามารถเลือกชนิดการติดตั้งดังตอไปนี้:
●

ติดตั้งแบบงาย (แนะนํา)
คุณจะไมไดรับพรอมตใหยอมรับหรือทําการเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตน

●

ติดตั้งแบบขั้นสูง
คุณจะไดรับพรอมตใหยอมรับหรือทําการเปลีย่ นแปลงคาเริ่มตน
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เชื่อมตอกับ USB
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เชื่อมตอกับเครือขาย (M1210 Series เทานั้น)
โปรโตคอลเครือขายที่ใชได
ในการเชือ่ มตออุปกรณเขากับเครือขายของคุณ คุณจะตองมีเครือขายที่ใชโปรโตคอลดังตอไปนี้
●

เครือขาย TCP/IP แบบใชสายที่ใชงานได

ติดตั้งเครือ่ งพิมพบนเครือขายแบบใชสาย
คุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพบนเครือขาย โดยใชซีดีเครื่องพิมพ กอนที่จะเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง ใหทําดังนี้:
1.

เชือ่ มตอสาย CAT-5 Ethernet กับพอรตที่มีอยูในฮับหรือเราเตอร Ethernet อยาเชื่อมตอสายกับพอรตอัปลิงคในฮับหรือเราเตอร

2.

เชือ่ มตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่ดานหลังของเครื่อง

3.

ตรวจสอบวามีไฟเครือขาย (10 หรือ 100) สวางขึ้นที่พอรตเครือขายที่ดานหลังของเครื่อง

การติดตั้งจากซีดีบนเครือขายแบบใชสาย
หมายเหตุ: เมื่อคุณใชซีดีเพื่อติดตั้งซอฟตแวร คุณจะสามารถเลือกชนิดการติตตั้ง ติดตั้งแบบงาย (แนะนํา) หรือ ติดตั้งแบบขั้นสูง (คุณจะไดรับพรอมตใหยอมรับหรือ
ทําการเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตน)
1.

ใสซดี ีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดีของคอมพิวเตอร

2.

หากโปรแกรมการติดตั้งไมเปดโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเนื้อหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่ ตั้งคาเครื่องพิมพและติดตั้งซอฟตแวร
หมายเหตุ: ดูใหแนใจวาคุณเลือก เชื่อมตอผานเครือขาย เมื่อไดรับพรอมต
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บท 5 เชื่อมตออุปกรณ

THWW

กําหนดคาเครือขาย
ดูหรือเปลี่ยนการตัง้ คาเครือขาย
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อดูหรือเปลีย่ นการกําหนดคา IP
1.

พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส
●

ถาคุณใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทานั้น ซึ่งมีรูปแบบดังนี้:
xxx.xxx.xxx.xxx

●

ถาคุณใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีรูปแบบคลายดังนี้:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร

3.

คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพื่อดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดตามตองการ

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อตั้งรหัสผานเครือขายหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยู
1.

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว คลิกแถบ เครือขาย และคลิกลิงค รหัสผาน
หมายเหตุ: ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนานี้ ระบบจะแจงใหคุณพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม ใช

2.

ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง รหัสผาน และในชอง Confirm Password (ยืนยันรหัสผาน)

3.

ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม ใช เพื่อบันทึกรหัสผาน

ที่อยู IP
สามารถตั้งแอดเดรส IP ของอุปกรณดวยตนเอง หรือสามารถกําหนดคาโดยอัตโนมัติโดยใช DHCP, BootP หรือ AutoIP
หากตองการเปลี่ยน IP ดวยตนเอง ใหใชแถบ เครือขาย ในเว็บเซิรฟเวอรในตัว

การตัง้ คาความเร็วลิงคและ Duplex
หมายเหตุ:

ในสวนนี้ Duplex หมายถึงการสือ่ สารสองทาง ไมใชการพิมพสองดาน

ใชแถบ เครือขาย ในเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อตั้งคาความเร็วลิงคไดตามตองการ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเร็วลิงคที่ไมถูกตอง อาจทําใหอปุ กรณไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณเครือขายอื่นๆ ได สําหรับสถานการณสวนใหญ ควรปลอยใหอปุ กรณอยู
ในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจทําใหอุปกรณปดแลวเปดอีกครั้ง ทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพไมไดทํางานอะไรเทานั้น

THWW

เชือ่ มตอกับเครือขาย (M1210 Series เทานั้น)
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THWW

กระดาษและวัสดุพิมพ

●

การทําความเขาใจการใชกระดาษ

●

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

●

ขนาดกระดาษที่รองรับ

●

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

●

ใสกระดาษลงในถาด

●

กําหนดคาถาด
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การทําความเขาใจการใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนกระดาษที่หลากหลายและวัสดุพิมพอื่นๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชนี้ กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามคําแนะนํานี้อาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา
กระดาษติดเพิ่มขึ้น และเครื่องพิมพเกิดสึกหรอกอนเวลาอันควร
เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สดุ โปรดใชกระดาษและวัสดุพมิ พของ HP ที่ออกแบบมาเพือ่ ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุ
พิมพที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพองิ คเจ็ต HP Company ไมขอแนะนําใหใชวัสดุพิมพของบริษัทอืน่ เนื่องจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได
เก็บกระดาษไวในบรรจุภัณฑเดิมเพื่อปองกันกระดาษถูกความชืน้ หรือความเสียหายอื่นๆ อยาเปดบรรจุภัณฑจนกวาคุณพรอมที่จะใชกระดาษ
อาจเปนไปไดที่กระดาษตรงตามคําแนะนําในคูมือผูใช แตยังไมอาจใหผลลัพธที่นาพอใจ ซึง่ อาจเกิดจากการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชืน้ หรือตัวแป
รอื่นๆ ที่ HP ไมอาจควบคุมได
ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพมิ พที่ไมตรงตามขอกําหนดของ HP อาจทําใหเกิดปญหากับผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมแซม การซอมแซมนี้ไมอยูในการรับ
ประกันและขอตกลงการบริการของ HP

คําแนะนํากระดาษพิเศษ
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงพอใจ เมื่อใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้ง
คาประเภท และขนาดในไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
ขอควรระวัง: เครื่องพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาที่ยึดอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดที่มีความแมนยํามาก HP Laser Paper ไดรับการ
ออกแบบมาใหทนตอความรอนสูง การใชกระดาษอิงคเจ็ตอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหายได
ชนิดวัสดุพิมพ

ควร

ซองจดหมาย

●
●

ไมควร
วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

ฉลาก

แผนใส

●

หามใชซองจดหมายที่มีที่หนีบ แถบสําหรับดึง ชอง หรือ
ซองที่บุรองและเคลือบ

ใชแถบกาวที่ลอกออกไดที่ผานการอนุมัติใหใชกับ
เครื่องพิมพเลเซอร

●

หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดุสังเคราะหอื่น

●

ใชเฉพาะฉลากที่ดานหลังไมมีสิ่งใดติดอยูเทานั้น

●

หามใชฉลากที่ยนหรือเปนฟอง หรือชํารุดเสียหาย

●

ใชฉลากที่เรียบแบน

●

หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

●

ใชฉลากทั้งแผน

●

ใชเฉพาะแผนใสที่อนุญาตสําหรับการใชงานกับเครื่องพิมพ

●

เลเซอรเทานัน้

แบบฟอรมที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพมากอนแลว

หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ติดกัน หรือความเสีย
หายอื่นๆ

ใชซองจดหมายที่รอยตอของซองยาวไปจนถึงมุมของซอง
จดหมาย

●

●

●

วางแผนใสบนพื้นผิวที่เรียบหลังจากนําออกจากเครื่องพิมพ

●

ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรมที่อนุมัตใิ หใช

หามใชวสั ดุพิมพประเภทแผนใสที่ไมไดรับอนุมัติใหใชกบั
เครื่องพิมพเลเซอร

●

หามใชกระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือเปนโลหะ

กับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น
กระดาษหนา

●

ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนุมัติใหใชกบั เครื่องพิมพ
เลเซอร และตรงตามขอกําหนดรายละเอียดเรื่องน้ําหนัก
สําหรับผลิตภัณฑนี้เทานัน้

●

หามใชกระดาษที่หนักกวาที่ระบุไวในขอกําหนดราย
ละเอียดที่แนะนําของสื่อสําหรับผลิตภัณฑนี้ เวนแต
กระดาษนั้นจะเปนกระดาษของ HP ที่ไดรับอนุมัติใหใช
กับผลิตภัณฑนี้
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บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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ชนิดวัสดุพิมพ

ควร

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ

●

ไมควร
ใชเฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ไดรับอนุมัติ

●

ใหใชกบั เครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น
●

ใชกระดาษเคลือบภายในชวงอุณหภูมิและความชื้นสําหรับ

ใชกับผลิตภัณฑแบบอิงคเจ็ต
●

ผลิตภัณฑนั้น
ประเภทกระดาษทั้งหมด

THWW

หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ออกแบบมาให

อยาใชกระดาษเคลือบในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง
หรือต่ําเกินไป

●

เก็บกระดาษไวในบรรจุภัณฑเดิม

●

อยาใชกระดาษที่มวนงอ

●

เก็บกระดาษไวในบริเวณที่ไมมีฝุน

●

อยาใชกระดาษที่เก็บไวในสภาพแวดลอมที่ชื้น

การทําความเขาใจการใชกระดาษ
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เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ
เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ (Windows)
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

5.

เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

6.

คลิกปุม OK (ตกลง)

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ (Mac)
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1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกตัวเลือก พิมพ

2.

ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) คลิกเมนู การจัดการกระดาษ

3.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ แลวคลิกปุม OK (ตกลง)

4.

เปดเมนู กระดาษ

5.

เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

6.

คลิกปุม พิมพ

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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ขนาดกระดาษที่รองรับ
ผลิตภัณฑนี้รองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด
หมายเหตุ:

เพื่อผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพิมพของคุณกอนพิมพ

ตาราง 6-1 กระดาษและขนาดกระดาษที่ใชได
ขนาด

ขนาด

Letter

216 x 279 มม.

Legal

216 x 356 มม.

A4

210 x 297 มม.

Executive

184 x 267 มม.

A5

148 x 210 มม.

A6

105 x 148 มม.

B5 (JIS)

182 x 257 มม.

16K

184 x 260 มม.

ถาดปอน

อุปกรณปอนกระดาษ

ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.

ขนาดเล็กที่สุด: 147 x 211 มม.

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

195 x 270 มม.
197 x 273 มม.
กําหนดเอง

ตาราง 6-2 ซองจดหมายและโปสการดทีใ่ ชได

THWW

ขนาด

ขนาด

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.

Postcard (JIS)

100 x 148 มม.

โปสการดแบบคู (JIS)

148 x 200 มม.

ถาดปอน

ขนาดกระดาษที่รองรับ
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ประเภทกระดาษที่สนับสนุน
สําหรับรายการกระดาษยี่หอ HP ทั้งหมดที่เครื่องพิมพนี้สนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/
support/ljm1210series
ถาดปอน

อุปกรณปอนกระดาษ

ถาดปอนกระดาษสามารถรองรับประเภทกระดาษดังนี้:
●

ธรรมดา

●

กระดาษบาง (60-74 g/m2)

●

กระดาษหนักปานกลาง (96-110 g/m2)

●

กระดาษหนา (111-130 g/m2)

●

กระดาษหนาพิเศษ (131-175 g/m2)

●

แผนใส

●

ฉลาก

●

กระดาษหัวจดหมาย

●

ซองจดหมาย

●

กระดาษแบบฟอรม

●

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

●

สี

●

กระดาษปอนด

●

รีไซเคิล

●

กระดาษแบบหยาบ

●

กระดาษหนัง

อุปกรณปอนกระดาษสนับสนุนประเภทกระดาษที่อยูภายในชวงน้ําหนักตอไปนี้:
●
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บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ

กระดาษบอนด 60-90 g/m2

THWW

ใสกระดาษลงในถาด
ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
หมายเหตุ: เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หามคลี่กระดาษ วิธีนี้จะชวยลดปญหากระดาษติด
โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเมื่อถูกดึงเขาเครื่องพิมพ
1.

ใสกระดาษในถาดปอนโดยหงายขึ้นและใสหัวกระดาษเขาไปกอน

2.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ

THWW

ใสกระดาษลงในถาด
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การปรับถาดกระดาษสําหรับวัสดุพมิ พที่มีขนาดสั้น
ในการพิมพบนวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้นกวา 185 มม. ใหใชสวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้นเพื่อปรับถาดปอนกระดาษ
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1.

นําเครื่องมือของสวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้นออกมาจากชองเก็บทาง
ดานซายของบริเวณปอนวัสดุพิมพ

2.

ติดตั้งอุปกรณเขากับตัวกั้นกระดาษดานหนา

3.

ใสกระดาษในเครื่องพิมพ และปรับตัวกั้นกระดาษดานขางใหอยูชิดกับ
กระดาษ

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

4.

ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนสุด แลวเลือ่ นตัวกั้นกระดาษดานหนาเพื่อ
ใหอุปกรณรองรับกระดาษ

5.

เมื่อพิมพงานบนวัสดุพิมพที่มีขนาดสั้นเสร็จแลว ใหนําเครื่องมือของสวนยื่น
สําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดสัน้ ออก แลวเก็บไวในชองเก็บเหมือนเดิม

THWW

ใสกระดาษลงในถาด
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ใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น)
หมายเหตุ: เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หามคลี่กระดาษ วิธีนี้จะชวยลดปญหากระดาษติด
โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเมื่อถูกดึงเขาเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเครื่องพิมพ อยาใสเอกสารตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบน้ํายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติด
อยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงในอุปกรณปอนกระดาษ
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1.

ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น

2.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก
ถาดกระดาษหรือถาดรับกระดาษออก

ชนิดกระดาษ

ขอกําหนด

ปริมาณ

ถาดปอน

กระดาษ

ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 150 แผน

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/m2

ถาดกระดาษออก

ซองจดหมาย

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 90 g/m2

ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

แผนใส

ความหนาต่ําสุด 0.13 มม.

แผนใสไมเกิน 75 แผน

กระดาษ

ชวง:

กระดาษบอนด 75 g/m2 ไดสูงสุด 100 แผน

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/m2
กระดาษบอนดที่มีขนาดนอยกวา 60 g/m2 ถึง 90

ซองจดหมาย

ซองจดหมายไมเกิน 10 ซอง

g/m2

อุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น)

แผนใส

ความหนาต่ําสุด 0.13 มม.

แผนใสไมเกิน 75 แผน

กระดาษ

ชวง:

ไมเกิน 35 แผน

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 90 g/m2

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ
หากใชกระดาษที่ตองใชการวางแนวที่เฉพาะเจาะจง ใหปอนกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปนี้
ชนิดกระดาษ

วิธีการใสกระดาษ

กระดาษแบบฟอรมหรือกระดาษหัวจดหมาย

●

หงายขึ้น

●

ขอบดานบนหันเขาหาอุปกรณ

●

หงายขึ้น

●

รูอยูทางดานซายของอุปกรณ

●

หงายขึ้น

●

ขอบสั้นดานซายหันเขาหาอุปกรณ

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ซองจดหมาย

THWW

ใสกระดาษลงในถาด
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กําหนดคาถาด
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษเริ่มตน (M1130 Series)
1.

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึง่ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.

คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษเริ่มตน (M1210 Series)
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1.

กดปุม การตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ

THWW

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคากระดาษ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ขนาดกระดาษเริ่มตน และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกขนาด แลวกดปุม OK (ตกลง)

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเภทกระดาษเริ่มตน (M1130 Series)
คุณไมสามารถตั้งคาประเภทกระดาษเริ่มตนสําหรับรุนนี้ได

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเภทกระดาษเริ่มตน (M1210 Series)

THWW

1.

กดปุม การตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคากระดาษ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ประเภทกระดาษเริ่มตน และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกประเภท และกดปุม OK (ตกลง)

กําหนดคาถาด
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บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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7

THWW

งานพิมพ

●

ยกเลิกงานพิมพ

●

พิมพดวย Windows
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ยกเลิกงานพิมพ
1.

หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก
หมายเหตุ: การกดปุม ยกเลิก
บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

2.

บท 7 งานพิมพ

จะลบงานที่เครื่องพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก

จะลบงานที่ปรากฏอยู

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได
●

โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชัว่ ครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพือ่ ใหคุณสามารถยกเลิกงานพิมพได

●

คิวการพิมพของ Windows: หากมีงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่
ดังกลาว

●
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บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

◦

Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร ดับเบิลคลิกที่
ไอคอนของเครื่องพิมพเพือ่ เปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก ยกเลิก

◦

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and Sound
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพื่อเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการ
ยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

คิวการพิมพของ Macintosh: เปดคิวการพิมพโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ และคลิก Delete

THWW

พิมพดวย Windows
เปดไดรเวอรเครือ่ งพิมพโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพโดยใช Windows
1.

คลิกปุม Help (วิธีใช) เพื่อเปดวิธใี ชแบบออนไลน

THWW

พิมพดวย Windows
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เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพดวย Windows
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ ขั้นสูง

4.

ในสวน สําเนา ใหใชปุมลูกศรเพื่อปรับจํานวนสําเนา
หากคุณตองการพิมพสําเนาหลายชุด ใหคลิกกลองกาเครื่องหมาย เรียงหนา เพื่อเรียงชุดสําเนา

พิมพขอความสีเปนสีดําดวย Windows
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1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ ขั้นสูง

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย พิมพขอความทั้งหมดเปนสีดํา คลิกปุม OK (ตกลง)

บท 7 งานพิมพ

THWW

บันทึกการตั้งคาการพิมพที่กําหนดเองสําหรับนํากลับมาใชดวย Windows
ใชชุดตั้งคาแบบรวดเร็วสําหรับการพิมพ
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

3.

ในรายการแบบดรอปดาวน การตั้งคางานพิมพแบบดวน ใหเลือกชุดตั้งคา
แบบรวดเร็ว แลวคลิกปุม OK (ตกลง) เพื่อพิมพงานโดยใชการตั้งคาที่
กําหนดไวลวงหนา
หมายเหตุ: รายการดรอปดาวน การตัง้ คางานพิมพแบบดวน จะปรากฏใน
ทุกแถบยกวนแถบ Services (บริการ)

สรางชุดตั้งคาแบบรวดเร็วสําหรับการพิมพที่กําหนดเอง
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

พิมพดวย Windows

59

60

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

3.

เลือกตัวเลือกการพิมพสาํ หรับชุดตั้งคาแบบรวดเร็วชุดใหม

4.

พิมพชอื่ สําหรับชุดตั้งคาแบบรวดเร็วใหม และคลิกปุม Save (บันทึก)

บท 7 งานพิมพ

THWW

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพดวย Windows
เลือกขนาดกระดาษ
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

คลิกปุม กําหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง จะเปดขึ้น

5.

พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิกปุม Save (บันทึก)

6.

คลิกปุม ปด แลวคลิกปุม OK (ตกลง)

การเลือกประเภทกระดาษ
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

เลือกความละเอียดในการพิมพ
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน ดูวิธีใชออนไลนของไดรเวอรเครื่องพิมพเกี่ยวกับตัวเลือกที่ใชได
หมายเหตุ: เมื่อตองการใชความละเอียดคุณภาพแบบราง ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหคลิกกลองกาเครื่องหมาย EconoMode

THWW

พิมพดวย Windows
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พิมพกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรมดวย Windows

62

1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

บท 7 งานพิมพ

THWW

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภท เลือกประเภทกระดาษที่คุณใช และคลิกปุม
OK (ตกลง)

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย Windows
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

พิมพดวย Windows
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2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภท เลือกประเภทกระดาษที่คุณใช และคลิกปุม
OK (ตกลง)

บท 7 งานพิมพ

THWW

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษที่แตกตางดวย Windows
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

THWW

พิมพดวย Windows
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3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น แลวเลือกการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับหนาปก หนาอื่นๆ และปกหลัง

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ
1.

66

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

บท 7 งานพิมพ

THWW

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

3.

คลิกแถบ ลักษณะ

4.

เลือกตัวเลือก พิมพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน

THWW

พิมพดวย Windows
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เพิ่มลายน้ําลงในเอกสารดวย Windows
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ ลักษณะ

4.

เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา
เมื่อตองการพิมพลายน้ําในหนาแรกเทานั้น ใหคลิกกลองกาเครื่องหมาย หนาแรกเทานั้น มิฉะนั้น ลายน้ําจะถูกพิมพในแตละหนา

พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ดวย Windows
พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ดวยตนเองดวย Windows

68

1.

ปอนกระดาษเขาในถาดปอนในลักษณะหงายขึ้น

2.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

บท 7 งานพิมพ

THWW

3.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

4.

คลิกแถบ ตกแตง

5.

เลือกชองทําเครื่องหมาย พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) คลิกปุม
OK (ตกลง) เพื่อพิมพดานแรกของงาน

THWW

พิมพดวย Windows
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6.

นําปกกระดาษที่พมิ พเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาด
ปอนโดยใหดานที่พมิ พแลวคว่ําลง โดยไมตองเปลี่ยนการวางแนว

7.

ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุม ดําเนินการตอ เพื่อทําการพิมพดานที่สอง

สรางหนังสือเลมเล็กดวย Windows

70

1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

บท 7 งานพิมพ

THWW

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง)

5.

ในรายการดรอปดาวน Booklet Printing (การพิมพหนังสือเลมเล็ก)
เลือกตัวเลือกการเย็บเลม ตัวเลือก จํานวนหนาตอแผน จะเปลี่ยนเปน 2 หนา
ตอแผน โดยอัตโนมัติ

THWW

พิมพดวย Windows
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ใช HP ePrint
HP ePrint คือชุดของบริการพิมพทางเว็บที่ทําใหเครื่องพิมพ HP ที่รองรับสามารถพิมพเอกสารประเภทตอไปนี้ได:
●

ขอความอีเมลและเอกสารแนบที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ HP โดยตรง

●

เอกสารจากแอปพลิเคชันการพิมพของอุปกรณเคลื่อนที่บางรุน

ใช HP Cloud Print
ใช HP Cloud Print เพือ่ พิมพขอความอีเมลและเอกสารแนบโดยการสงไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพจากอุปกรณที่ใชอีเมลได
หมายเหตุ: เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย ในการใช HP Cloud Print คุณตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต และใชงาน HP Web
Services
1.

2.
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ใชงาน HP Web Services จากแผงควบคุมเครื่องพิมพโดยทําตามขั้นตอนเหลานี้:
ที่หนาจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

a.

กดปุม

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่เมนู HP Web Services จากนั้นกดปุม OK

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือก เปดใชงานบริการเว็บ จากนั้นกดปุม OK หนาขอมูลจะพิมพออกมา

สําหรับตัวเลือกการกําหนดคาขั้นสูง ใหใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามขั้นตอนเหลานี้:
a.

หลังจากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ

b.

เปดเว็บเบราเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส HP EWS จะปรากฏขึ้น

c.

คลิกแถบ HP Web Services หากเครือขายของคุณไมใชเซิรฟเวอรพร็อกซีเ่ พื่อเขาถึงอินเตอรเน็ต ใหดําเนินการขั้นตอนถัดไป หากเครือขายของคุณ
ใชเซิรฟเวอรพร็อกซี่เพือ่ เขาถึงอินเตอรเน็ต ใหทําตามคําแนะนําเหลานี้กอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป:
i.

เลือกแถบ การตั้งคาพร็อกซี่

ii.

เลือกกลองกาเครื่องหมาย ทําเครื่องหมายในชองนี้หากเครือขายของคุณใชเซิรฟเวอรพร็อกซี่เพื่อเขาถึงอินเตอรเน็ต

iii.

ในฟลด เซิรฟเวอรพร็อกซี่ ใหปอนแอดเดรสและหมายเลขพอรตเซิรฟเวอรพร็อกซี่ แลวคลิกปุม ใช

d.

เลือกแถบ HP Web Services แลวคลิกปุม เปดใชงาน เครื่องพิมพจะกําหนดคาการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และขอความจะปรากฏขึ้นแจงวาจะพิมพ
เอกสารขอมูล

e.

คลิกปุม OK หนาขอมูลจะพิมพออกมา ในหนาขอมูล ใหคนหาอีเมลแอดเดรสที่กําหนดใหกับเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

3.

ในการพิมพเอกสาร ใหแนบไปกับขอความอีเมล แลวสงขอความไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ ไปที่ www.hpeprintcenter.com เพื่อดูรายการ
ประเภทเอกสารที่รองรับทั้งหมด

4.

หรือสามารถเลือกใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพือ่ กําหนดคาการรักษาความปลอดภัย และเพือ่ กําหนดคาการพิมพเริ่มตนสําหรับงาน HP ePrint
ทั้งหมดที่สงไปยังเครื่องพิมพนี้:

บท 7 งานพิมพ

a.

เปดเว็บเบราเซอรและไปที่ www.hpeprintcenter.com

b.

คลิก Sign In (ลงชื่อเขาใช) และปอนขอมูลการตรวจสอบ HP ePrintCenter ของคุณหรือลงทะเบียนแอคเคาทใหม

THWW

c.

เลือกเครื่องพิมพจากรายการ หรือคลิกปุม + Add printer (+ เพิม่ เครื่องพิมพ) เพื่อเพิม่ ในการเพิม่ เครื่องพิมพ คุณตองมีรหัสเครื่องพิมพ ซึง่ เปนสวน
ของอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพที่อยูกอนสัญลักษณ @
หมายเหตุ: รหัสนี้จะใชได 24 ชัว่ โมงเทานั้นนับจากเวลาที่คุณใชงาน HP Web Services หากหมดอายุ ใหทําตามคําแนะนําเพื่อใชงาน
HP Web Services อีกครั้ง และรับรหัสใหม

d.

คลิกปุม Setup (การตั้งคา) กลองโตตอบ HP ePrint Settings (การตั้งคา HP ePrint) จะปรากฏขึ้น โดยมีสามแถบดังนี้:
●

Allowed Senders (ผูสงที่อนุญาต) ในการปองกันเครื่องพิมพของคุณจากการพิมพเอกสารที่ไมตองการ ใหคลิกแถบ Allowed
Senders (ผูสงที่อนุญาต) คลิก Allowed Senders Only (ผูสงที่อนุญาตเทานั้น) แลวเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่คุณตองการใหใชงาน
ePrint ได

●

Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) ในการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงาน ePrint ทั้งหมดที่สงไปยังเครื่องพิมพนี้ ใหคลิกแถบ Print
Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวเลือกการตั้งคาที่คุณตองการใช

●

Advanced (ขั้นสูง) ในการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ ใหคลิกแถบAdvanced (ขั้นสูง)

ใช HP Direct Print (รุนไรสายเทานั้น)
ใช HP Direct Print เพื่อสัง่ พิมพไปยังเครื่องพิมพจากอุปกรณเคลื่อนที่โดยตรง (เชน สมารทโฟน เน็ตบุค หรือคอมพิวเตอรแลปทอป)
หมายเหตุ:
1.

2.

ไมตองตั้งคา แตตองใชงาน HP Direct Print อุปกรณเคลือ่ นที่ของคุณตองติดตั้งแอปพลิเคชันการพิมพของ HP

ในการใชงาน HP Direct Print จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
a.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาคอนฟกเครือขาย และกดปุม OK (ตกลง)

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก เมนูไรสาย และกดปุม OK (ตกลง)

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก ไรสายโดยตรง และกดปุม OK (ตกลง)

สําหรับตัวเลือกการกําหนดคาขั้นสูง ใหใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามขั้นตอนเหลานี้:
a.

หลังจากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ

b.

เปดเว็บเบราเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส หนาจอ HP EWS จะปรากฏขึ้น

c.

คลิกแถบ เครือขาย

d.

ในหนา เครือขาย ใหคลิกชองทําเครื่องหมาย ปอนชือ่ เครือขาย (SSID) แลวคลิกปุม ใช IP แอดเดรสของอุปกรณเคลื่อนที่จะปรากฏในหนา เครือขาย
หมายเหตุ:

3.

ในการคนหาชื่อเครือขาย (SSID) ใหคลิกเมนู การกําหนดคาไรสาย ในหนา เครือขาย

ในการพิมพเอกสารจากแอปพลิเคชัน ใหเลือก File (แฟม) แลวเลือกPrint (พิมพ)
หมายเหตุ: หากมีเครื่องพิมพเครื่องเดียวที่รองรับ HP Direct Print เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย จะพิมพเอกสาร หากมีเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องที่
รองรับ HP Direct Print เชื่อมตออยู รายการเครื่องพิมพจะปรากฏขึ้น คุณตองเลือกเครื่องพิมพของคุณกอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป หากไมพบเครื่องพิมพ
คุณจะไดรับขอความใหคนหา ePrint หรือเครื่องพิมพที่เชื่อมตอ
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ใช AirPrint
รองรับการสัง่ พิมพโดยตรงโดยใช AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือรุนที่สูงกวา ใช AirPrint เพื่อสัง่ พิมพไปยังเครื่องพิมพโดยตรงจาก iPad (iOS
4.2), iPhone (3GS หรือรุนที่สูงกวา) หรือ iPod touch (รุนที่สามหรือสูงกวา) ในแอปพลิเคชันตอไปนี้:
●

Mail

●

Photos

●

Safari

●

แอปพลิเคชันของผูผลิตอืน่ บางแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย

ในการพิมพ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
1.

2.

แตะที่รายการ action
แตะ Print
หมายเหตุ: หากคุณกําลังพิมพครั้งแรก หรือหากคุณเลือกเครื่องพิมพที่ใชไมไดกอนหนานี้ คุณตองเลือกเครื่องพิมพกอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป

3.

กําหนดคาตัวเลือกการพิมพแลวแตะ Print

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช Windows
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1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

บท 7 งานพิมพ

THWW

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวนหนาตอแผน

5.

เลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา ลําดับหนา และ การวางแนวกระดาษ ที่ถูกตอง
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เลือกการวางแนวหนากระดาษดวย Windows
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1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัติ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

บท 7 งานพิมพ

THWW

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหเลือกตัวเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
เมื่อตองการพิมพภาพในลักษณะกลับหัว ใหเลือกตัวเลือก หมุน 180 องศา
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บท 7 งานพิมพ

THWW

8

THWW

การทําสําเนา

●

ใชฟงกชันทําสําเนา

●

การตั้งคาการทําสําเนา

●

ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)
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ใชฟงกชันทําสําเนา
ทําสําเนาแบบกดปุมเดียว
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series)

2.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

3.

ทําตามขั้นตอนเดิมหากตองการทําสําเนาหนาอื่นๆ อีก

เพื่อเริ่มทําสําเนา

สําเนาหลายชุด
สรางสําเนาหลายชุด (M1130 Series)

80

1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร

2.

กดปุม ตั้งคา

บท 8 การทําสําเนา

และดูใหแนใจวาไฟ จํานวนสําเนา

สวางขึ้น
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3.

กดปุมลูกศรเพือ่ ปรับจํานวนสําเนา

4.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

เพื่อเริ่มทําสําเนา

สรางสําเนาหลายชุด (M1210 Series)
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนา

3.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

เพื่อเริ่มทําสําเนา

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา
M1130 Series: วางหนาแรกบนกระจกของสแกนเนอร และกดปุม เริ่มทําสําเนา

ทําซ้าํ ขั้นตอนนี้สําหรับแตละหนา

M1210 Series: ใสปกเอกสารตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษ และกดปุม เริ่มทําสําเนา

ทําสําเนาบัตรประจําตัว (M1210 Series เทานัน้ )
ใชคุณสมบัติสําเนา ID เพื่อทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอืน่ ๆ บนดานเดียวกันของกระดาษ เครื่องจะสแกนครึ่งพื้นที่ภาพ พรอมตใหคุณ
พลิกเอกสาร และสแกนอีกครั้ง เครื่องจะพิมพทั้งสองภาพพรอมกัน

THWW

1.

วางดานแรกของเอกสารคว่ําลงลงบนกระจกของสแกนเนอร

2.

กดปุม การตั้งคาสําเนา

3.

เครื่องจะสแกนหนาแรกของเอกสาร และพรอมตใหคุณใสหนาตอไป เปดฝาสแกนเนอรและพลิกเอกสาร วางบนบริเวณอื่นของกระจกสแกนเนอร และกดปุม OK
(ตกลง)

4.

สําหรับเอกสารหลายหนา ใหทําซ้าํ ขั้นตอนเหลานี้จนกวาคุณจะสแกนทุกหนาแลว

5.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

สามครั้งเพื่อเปดเมนู สําเนา ID กดปุม OK (ตกลง)

เพื่อพิมพหนา

ใชฟงกชันทําสําเนา
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ยกเลิกงานทําสําเนา
การยกเลิกการทําสําเนา (M1130 Series)
▲

กดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก

จะลบงานปจจุบันและงานที่รออยูทั้งหมด

การยกเลิกการทําสําเนา (M1210 Series)
1.

กดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก

จะลบงานปจจุบันและงานที่รออยูทั้งหมด

2.

นําหนาที่เหลือออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

3.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ นําหนาที่เหลือออกจากเสนทางกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

ยอหรือขยายภาพสําเนา
การยอหรือขยายขนาดสําเนา (M1130 Series)
1.

82

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร

บท 8 การทําสําเนา

THWW

ซ้ําจนกวาไฟ ยอ/ขยาย

2.

กดปุม ตั้งคา

3.

กด ลูกศรขึ้น
สําเนา

4.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

จะสวางขึ้น

เพื่อเพิม่ ขนาดสําเนา หรือกด ลูกศรลง

เพื่อลดขนาด

เพื่อเริ่มทําสําเนา

การยอหรือขยายขนาดสําเนา (M1210 Series)
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

THWW
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หนึ่งครั้งเพื่อเปดเมนู ยอ/ขยาย

2.

กดปุม การตั้งคาสําเนา

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกยอหรือขยายที่ถูกตอง และกดปุม OK (ตกลง)

4.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

บท 8 การทําสําเนา

เพื่อเริ่มทําสําเนา
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เรียงงานการทําสําเนา
M1130 Series: เครื่องพิมพไมสามารถเรียงชุดสําเนาไดโดยอัตโนมัติ

เรียงชดสําเนา (M1210 Series)
1.

กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาสําเนา และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก การเรียงลําดับหนาเริ่มตน และกดปุม OK
(ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตั้งคาการทําสําเนา
เปลี่ยนคุณภาพสําเนา
การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปนี้:
●

ขอความ: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่ประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ นี่คือการตั้งคาเริ่มตนสําหรับรุน M1210 Series

●

ฉบับราง: ใชการตั้งคานี้เมื่อคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา การตั้งคานี้จะใชผงหมึกนอยลง

●

ผสม: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่มีขอความและกราฟกผสมกัน นี่คือการตั้งคาเริ่มตนสําหรับรุน M1130 Series

●

ฟลมถายรูป: ใชการตั้งคานี้สําหรับการทําสําเนาภาพถาย

●

รูปภาพ: ใชการตั้งคานี้สําหรับการทําสําเนากราฟกที่ไมใชภาพถาย

การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพสําเนา (M1130 Series)
หมายเหตุ: สําหรับรุนนี้ คุณไมสามารถเปลีย่ นแปลงการตั้งคาคุณภาพสําเนาสําหรับงานการทําสําเนาแตละงานได ใชขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาคุณภาพสําเนา
เริ่มตนสําหรับงานการทําสําเนาทุกงาน
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1.

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึง่ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.
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คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

เลือกการตั้งคา คุณภาพสําเนา ที่เหมาะสม

บท 8 การทําสําเนา
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การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพสําเนา (M1210 Series)
สองครั้งเพื่อเปดเมนู คุณภาพสําเนา

1.

กดปุม การตั้งคาสําเนา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกคุณภาพสําเนา และกดปุม OK (ตกลง)
หมายเหตุ:

การตั้งคาจะกลับเปนคาเริ่มตนหลังจากสองนาที

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปอนทีก่ ระจกของสแกนเนอร
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

THWW

การตั้งคาการทําสําเนา
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3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือ
ฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขัดถู
ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหนึ่งสวนใดของ
เครื่องพิมพ เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายาทําความสะอาด
ลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความ
เสียหายได

4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและพลาสติกสีขาวใหแหงสนิท
เพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลัก๊ เครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด

ปรับความจางและเขมของสําเนา
ปรับความจางและเขมสําหรับสําเนา (M1130 Series)
1.

กดปุม การตั้งคา ซ้าํ จนกวาไฟ จางลง/เขมขึ้น

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเพิม่ หรือลดการตั้งคาจางลง/เขมขึ้น
หมายเหตุ:
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จะสวางขึ้น

การตั้งคาจะกลับเปนคาเริ่มตนหลังจากสองนาที

บท 8 การทําสําเนา
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ปรับความจางและเขมสําหรับสําเนา (M1210 Series)
1.

กดปุม จางลง/เขมขึ้น

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเพิม่ หรือลดการตั้งคาจางลง/เขมขึ้น
หมายเหตุ:

THWW

การตั้งคาจะกลับเปนคาเริ่มตนหลังจากสองนาที

การตั้งคาการทําสําเนา
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ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)
ทําสําเนาตนฉบับที่มีสองดานใหเปนเอกสารที่มีเพียงดานเดียว
1.

วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอน
กระดาษ (M1210 Series)

2.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

3.

พลิกตนฉบับ แลววางบนกระจกของสแกนเนอรหรือปอนในอุปกรณปอน
กระดาษอีกครั้ง

4.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

5.

ทําซ้ําขั้นที่ 1 ถึง 4 สําหรับแตละหนาจนกระทั่งทําสําเนาเอกสารตนฉบับ
ครบทุกหนา

ทําสําเนาตนฉบับที่มสี องดานใหเปนเอกสารที่มีสองดาน
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1.

วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอน
กระดาษ (M1210 Series)

2.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

บท 8 การทําสําเนา
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3.

พลิกตนฉบับ แลววางบนกระจกของสแกนเนอรหรือปอนในอุปกรณปอน
กระดาษอีกครั้ง

4.

นําหนาที่ทําสําเนาแลวออกจากถาดกระดาษออก และวางคว่ําหนาลงในถาด
ปอนกระดาษ

5.

กดปุม เริ่มทําสําเนา

6.

นําหนาสําเนาออกจากถาดกระดาษออก แลววางไวเพือ่ จัดเรียงหนาดวยตนเอง
ตอไป

7.

ทําซ้ําขั้นที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับหนาเอกสารตนฉบับ จนกระทั่งทําสําเนา
เอกสารตนฉบับครบทุกหนา

THWW

ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)
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บท 8 การทําสําเนา
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การสแกน

●

ใชฟงกชันสแกน

●

การตั้งคาสแกน
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ใชฟงกชันสแกน
วิธีการสแกน
งานสแกนสามารถดําเนินการไดโดยใชวิธีตอไปนี้
●

สแกนจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

●

สแกนโดยใช HP Director (Mac)

●

สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได

สแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)
1.

ในกลุมโปรแกรมของ HP ใหเลือก Scan to เพื่อเริ่มตน HP LaserJet Scan

2.

เลือกปลายทางการสแกน

3.

คลิก Scan (สแกน)
หมายเหตุ: OK (ตกลง) ควรระบุถงึ การดําเนินการที่คุณตองทําใหเสร็จ

สแกนโดยใช HP Director (Mac)
ใชการสแกนหนาตอหนา
1.

วางตนฉบับที่จะสแกนคว่ําลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

คลิกไอคอน HP Director ในด็อค

3.

คลิก HP Director และคลิก Scan เพื่อเปดกลองโตตอบ HP

4.

คลิก Scan

5.

ในการสแกนหลายหนา ใหปอนหนาถัดไป และคลิก สแกน ทําซ้ําจนกวาจะสแกนครบทุกหนา

6.

คลิก Finish และคลิก Destinations

1.

ใน ปลายทาง ใหเลือก บันทึกเปนไฟล

2.

ตั้งชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3.

คลิก Save เครื่องจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

1.

ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2.

ขอความอีเมลเปลาจะเปดขึ้นโดยมีเอกสารที่สแกนเปนเอกสารแนบ

3.

ปอนผูรับอีเมล, เพิ่มขอความ หรือเอกสารแนบอืน่ ๆ แลวคลิก Send

สแกนไปยังไฟล

สแกนไปยังอีเมล
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บท 9 การสแกน
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สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น
เครื่องพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได เครื่องพิมพทํางานกับโปรแกรมบน
Windows ที่สนับสนุนอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ที่สนับสนันอุปกรณสแกนที่
ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได
เมื่อคุณอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัติการสแกน และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปดอยู
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟลวิธีใชหรือเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA
สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN
โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําสั่งเชน Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object,
Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดังกลาวไดหรือไม หรือคุณไมทราบคําสัง่ ที่เรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสาร
ของโปรแกรม
เมื่อสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ หากโปรแกรม HP LaserJet Scan เริ่ม
ตน คุณสามารถทําการเปลีย่ นแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ภาพจะไปยังโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที
เริ่มตนการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนในการใชจากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม
สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA
WIA เปนอีกวิธีหนึ่งสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมไดโดยตรง เชน Microsoft Word WIA ใชซอฟตแวรของ Microsoft ในการสแกน แทนซอฟตแวร
HP LaserJet Scan
โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําสั่ง เชน Picture/From Scanner or Camera ในเมนู Insert หรือ File หาก
ทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม
เริ่มตนการสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสัง่ และขั้นตอนในการใชจากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม
-หรือในโฟลเดอร Cameras and Scanner ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ การทําเชนนี้จะชวยเปดวิซารด Microsoft WIA มาตรฐาน ซึง่ ชวยใหคุณสแกน
ขอมูลเปนไฟลได

ยกเลิกการสแกน
หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

THWW

●

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก

●

คลิกปุม ยกเลิก ในกลองโตตอบบนหนาจอ

ใชฟงกชนั สแกน

95

การตั้งคาสแกน
รูปแบบไฟลการสแกน
รูปแบบไฟลเริ่มตนของเอกสารที่สแกนหรือภาพถายจะขึ้นอยูกับประเภทการสแกนและวัตถุที่สแกน
●

การสแกนเอกสารหรือภาพถายไปยังคอมพิวเตอรจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .TIF

●

การสแกนเอกสารแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .PDF

●

การสแกนภาพถายแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลที่บันทึกเปนไฟล .JPEG

หมายเหตุ:

คุณสามารถเลือกประเภทไฟลตางๆ ไดเมื่อใชโปรแกรมซอฟตแวรสแกน

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน
ในกรณีที่คุณพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวรเครื่องสแกนไมตรงกับที่คุณตองการ ความละเอียด
และสีจะมีผลกับคุณสมบัติของรูปที่สแกนดังตอไปนี้:
●

ความคมชัดของรูป

●

พืน้ ผิวและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

●

เวลาที่ใชในการสแกน

●

ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอนิ้ว (ppi)
หมายเหตุ:

ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลีย่ นกับระดับ dpi (จุดตอนิ้ว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรเครื่องสแกนไดสูงสุดถึง 1200 ppi ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่ม
ความละเอียดไดสงู ถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดคาสีและโทนสีเทาไดที่ 1 บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสีเทา) ถึง 24 บิต (สีที่แทจริง)
ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพือ่ ใหไดงานสแกนที่ตรงตามความตองการ
หมายเหตุ: การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเนื้อที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูลมาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไป
ดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของรูปที่สแกนกอน
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คําแนะนําเกี่ยวกับการตัง้ คาความละเอียดและสี
ตารางตอไปนี้อธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ
วัตถุประสงคในการใชงาน

ความละเอียดที่แนะนํา

การตัง้ คาสีทแี่ นะนํา

แฟกซ

150 ppi

●

ขาวดํา

อีเมล

150 ppi

●

ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมีการไลสีที่ละเอียดมาก

●

โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีที่ละเอียด

●

สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ

300 ppi

●

ขาวดํา

พิมพ (กราฟกหรือขอความ)

600 ppi สําหรับกราฟกที่ซับซอน หรือคุณตองการขยาย

●

ขาวดําสําหรับขอความและรูปลายเสน

●

โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายที่มีการไลระดับสีหรือภาพสี

●

สี หากรูปเปนรูปสี

●

ขาวดําสําหรับขอความ

●

โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

●

สี หากรูปเปนรูปสี

เอกสาร
300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา
150 ppi สําหรับภาพถาย
การแสดงผลบนจอภาพ

75 ppi

สี
คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังนี้ไดในการสแกน

THWW

การตัง้ คา

คาที่แนะนําใหใช

กระดาษสี

ใชการตั้งคานี้สําหรับภาพถายหรือเอกสารสีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดํา

ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่มีขอความมาก

โทนสีเทา

ใชการตั้งคานี้เมื่อคํานึงถึงเรื่องขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

การตั้งคาสแกน
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คุณภาพการสแกน
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือ
ฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขัดถู
ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหนึ่งสวนใดของ
เครื่องพิมพ เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายาทําความสะอาด
ลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความ
เสียหายได
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4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและพลาสติกสีขาวใหแหงสนิท
เพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลัก๊ เครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด
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●

คุณสมบัติของแฟกซ

●

ตั้งคาแฟกซ

●

ใชสมุดโทรศัพท

●

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร)

●

การใชแฟกซ

●

การแกไขปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

●

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับและการรับประกัน
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คุณสมบัตขิ องแฟกซ
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติของแฟกซที่สามารถใชงานไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของผลิตภัณฑดังตอไปนี้
●

วิซารดการตั้งคาแฟกซเพือ่ ชวยในการกําหนดคาแฟกซไดอยางงายดาย

●

แฟกซแบบอะนาล็อกที่ใชกระดาษธรรมดาพรอมดวยอุปกรณปอนกระดาษที่ปอนกระดาษไดถึง 35 แผน และถาดกระดาษออกที่รองรับกระดาษไดสูงสุด 100
แผน

●

รายการสมุดโทรศัพท 100 รายการ

●

โทรซ้ําอัตโนมัติ

●

จัดเก็บแฟกซในรูปแบบดิจิตอลไดสงู สุด 500 หนา

●

สงตอแฟกซ

●

ดีเลยการสงแฟกซ

●

คุณสมบัติเสียงกริ่ง: กําหนดการทํางานรวมกันของจํานวนเสียงกริ่งตอบรับและเสียงกริ่งเฉพาะ (ตองใชบริการผานบริษทั ผูใหบริการโทรคมนาคมในทองถิ่น)

●

รายงานการยืนยันแฟกซ

●

บล็อกแฟกซขอความโฆษณา

●

มีใบปะหนาแฟกซใหเลือกใช 8 แบบ

หมายเหตุ:

คุณสมบัติบางอยางอาจไมไดแสดงอยูในรายการ คุณอาจตองติดตั้งซอฟตแวรของผลิตภัณฑเพือ่ ใหสามารถใชงานคุณสมบัติบางอยางได
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ตั้งคาแฟกซ
การติดตั้งและเชื่อมตอฮารดแวร
เชื่อมตอแฟกซกับสายโทรศัพท
ผลิตภัณฑนี้เปนอุปกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ

การเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑนี้มีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:
●

พอรต “สายโทรศัพท”

●

พอรต “โทรศัพท”

ที่ใชตอแจ็คโทรศัพทที่ผนัง
ที่ใชตออุปกรณเพิ่มเติมกับเครื่องพิมพ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธี:
●

โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอื่นที่เสียบเขากับสายโทรศัพทเดียวกัน

●

โทรศัพทแบบ Downstream คือโทรศัพทที่เสียบเขากับผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่ตอเขากับผลิตภัณฑ

ตออุปกรณอื่นตามลําดับที่อธิบายไวในขั้นตอนตอไปนี้ พอรตเอาตพุตของอุปกรณแตละตัวจะเชื่อมตอเขากับพอรตอินพุตของอุปกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคุณไม
ตองการเชื่อมตออุปกรณใด ใหขามขั้นตอนที่อธิบายถึงอุปกรณดังกลาว และไปยังอุปกรณถัดไป

THWW

หมายเหตุ:

ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อุปกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑนี้ไมรองรับขอความเสียง

1.

ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณทั้งหมดที่คุณตองการตอ

2.

หากยังไมไดเชื่อมตอเครื่องพิมพกับสายโทรศัพท โปรดดูที่คูมือการติดตั้งผลิตภัณฑกอนดําเนินการตอ ผลิตภัณฑควรมีแจ็คโทรศัพทเชื่อมตออยูแลว

3.

นําตัวเสียบพลาสติกออกจากพอรต "โทรศัพท" (พอรตที่มีสญ
ั ลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)
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4.

หากตองการเชื่อมตอโมเด็มภายในหรือภายนอกเขากับเครื่องคอมพิวเตอร ใหเสียบปลายสายโทรศัพทดานหนึ่งเขากับพอรต “โทรศัพท”

ของเครื่องพิมพ

เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโมเด็ม

หมายเหตุ: โมเด็มบางประเภทจะมีพอรต "line" ที่สองสําหรับเชื่อมตอกับสายเสียงที่กําหนดไวเฉพาะ หากคุณมีพอรต "line" 2 พอรต ใหดูที่เอกสารของ
โมเด็มของคุณ เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชือ่ มตอกับพอรต "line" ที่ถูกตอง
5.

หากตองการเชื่อมตอเขากับอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชือ่ มตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีก
ดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง
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6.

หากตองการเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชือ่ มตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรต “สายโทรศัพท” ของเครื่องตอบรับโทรศัพท

7.

หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สาย
โทรศัพท” ของโทรศัพท

8.

หลังจากที่คุณตออุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปลัก๊ ของอุปกรณทั้งหมดเขากับแหลงจายไฟ

การตั้งคาแฟกซที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท
●

กําหนดการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกริ่งที่ตั้งไวสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทอยางนอยหนึ่งครั้ง

●

หากคุณเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทเดียวกันโดยใชแจ็คอืน่ (ในหองอื่น เปนตน) อาจสงผลตอความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ

ตั้งคาแฟกซกับโทรศัพทภายใน
หากเปดใชการตั้งคานี้ คุณจะสามารถกําหนดใหเครื่องรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตามลําดับ คาเริ่มตนคือ เปด โปรดปดการตั้งคานี้
หากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใชบริการจากบริษทั โทรศัพทที่มกี ารใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษทั โทรศัพทจะใชงานไม
ไดหากมีการตั้งคาที่ขัดแยงกับเครื่องพิมพ
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โทรศัพทพวง และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก
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การตัง้ คาสําหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว
1.

นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและตั้งคาผลิตภัณฑ

2.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู เวลา/วันที่ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง และกดปุม OK (ตกลง)

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน

7.

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
●

หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือ่ นผานตัวอักษรตัวที่สี่ไป เลือก 1 สําหรับ a.m. หรือ 2 สําหรับ p.m. กดปุม OK
(ตกลง)

●

สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม OK (ตกลง)

8.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพื่อระบุเดือน วัน และป กดปุม OK (ตกลง)

9.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

10. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สวนหัวของโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)
11. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
หมายเหตุ: หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่ บริษัทมีอกั ขระไดไมเกิน 25 ตัว
12. กําหนดการตั้งคาอื่นๆ เพื่อกําหนดสภาพแวดลอมการใชงานผลิตภัณฑตามความจําเปน

กําหนดการตั้งคาแฟกซ
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑจากแผงควบคุม, จาก HP Toolbox หรือจาก HP Director ในขั้นตอนของการตั้งคาเริ่มตน คุณสามารถใชวิ
ซารดการตั้งคาแฟกซของ HP ในการกําหนดการตั้งคา
ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นที่ การตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย

การใชแผงควบคุมในการตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซ
ในการใชแผงควบคุมเพื่อตั้งวันที่ เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู เวลา/วันที่ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน
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6.

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
●

หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนผานตัวอักษรตัวที่สี่ไป เลือก 1 สําหรับ a.m. หรือ 2 สําหรับ p.m. กดปุม OK
(ตกลง)

●

สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม OK (ตกลง)

7.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพื่อระบุเดือน วัน และป กดปุม OK (ตกลง)

8.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

9.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สวนหัวของโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

10. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
หมายเหตุ: หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่ บริษัทมีอกั ขระไดไมเกิน 25 ตัว
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ใช HP Fax Setup Wizard
หลังจากที่คุณติดตั้งซอฟตแวรเสร็จ คุณจะพรอมสําหรับการสงแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณไมไดตั้งคาแฟกซในขณะที่คุณติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถทําการตั้ง
คาโดยใช HP Fax Setup Wizard ไดตลอดเวลา

ตัวคาเวลา วันที่ และหัวแฟกซ
1.

คลิก Start (เริ่ม) และคลิก โปรแกรม

2.

คลิก HP คลิกชื่อเครื่องพิมพ และคลิก HP Fax Setup Wizard

3.

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอใน HP Fax Setup Wizard เพื่อตั้งคาเวลา วันที่ และหัวแฟกซ รวมถึงการตั้งคาอืน่ ๆ

การใชตัวอักษรทั่วไปในหัวแฟกซ
เมื่อคุณใชแผงควบคุมในการปอนชื่อในหัวแฟกซ หรือปอนชือ่ ปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือหมายเลขการโทรกลุม ใหกดปุมตัวเลขและตัวอักษรที่
เกี่ยวของซ้าํ ๆ จนกวาตัวอักษรที่คุณตองการจะปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม ลูกศรขวา เพื่อเลือกตัวอักษรนั้นและเลือ่ นไปยังชองวางถัดไป ตารางดานลางแสดงตัวอักษร
และตัวเลขที่จะปรากฏในปุมตัวอักษรและตัวเลขแตละปุม
หมายเลขปุม

ตัวอักษร

1

1

2

ABCabc2

3

DEFdef3

4

GHIghi4

5

JKLjkl5

6

MNOmno6

7

P Q R S p q r7

8

TUVtuv8

9

WXYZwxyz9

0

0

*

()+-./,“*&@

#

ชองวาง #

หมายเหตุ:

ใชปุม ลูกศรขวา

เพื่อเลือ่ นเคอรเซอรบนแผงควบคุม และใชปุม ลูกศรซาย
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ใชสมุดโทรศัพท
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซที่ใชเปนประจําได (สูงสุด 100 รายการ)

ใชแผงควบคุมเพื่อสรางและแกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู เพิ่ม/แกไข และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ปอนหมายเลขแฟกซและชือ่ และกดปุม OK (ตกลง)

นําเขาหรือสงออกผูติดตอของ Microsoft Outlook ลงในสมุดโทรศัพทของแฟกซ
1.

เปด HP Toolbox

2.

คลิก แฟกซ และคลิก สมุดโทรศัพทของแฟกซ

3.

เบราสไปที่สมุดโทรศัพทของโปรแกรม และคลิก นําเขา

การใชขอมูลสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น
หมายเหตุ:

กอนที่คุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น คุณตองใชคุณสมบัติสงออกในโปรแกรมนั้น

HP Toolbox สามารถนําเขาขอมูลการติดตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรอื่น ตารางดานลางแสดงโปรแกรมที่สามารถใชไดกับ HP Toolbox
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โปรแกรม

คําอธิบาย

Microsoft Outlook

เลือกรายชื่อใน Personal Address Book (PAB), Contacts หรืออาจเลือกทั้งสองรายชื่อ รายชื่อและกลุมรายชื่อจาก PAB จะถูกนําไปรวมกับราย
ชื่อจาก Contacts ในกรณีที่มีการเลือกทั้งสองตัวเลือก
หากรายชื่อใน Contacts มีทั้งหมายเลขแฟกซที่บานและที่ทํางาน เครื่องจะแสดงรายชื่อนั้นเปนสองรายการ โดยจะมีการเปลี่ยน “ชื่อ” ของรายการทั้งสองนี้
ระบบจะเพิ่ม “:(B)” ลงในรายชื่อของรายการที่ทํางาน และ “:(H)” ลงในรายชื่อของรายการที่บาน
หากมีรายชื่อที่ซ้ํากัน (รายชื่อจาก Contacts และ PAB มีรายชื่อและหมายเลขแฟกซที่เหมือนกัน) เครื่องจะแสดงรายชื่อเพียงรายการเดียว อยางไรก็ตาม หาก
ใน PAB และ Contacts มีรายชื่อที่ซ้ํากัน และรายชื่อใน Contacts มีทั้งหมายเลขแฟกซที่ทํางานและที่บาน เครื่องจะแสดงรายชื่อทั้งสามรายการ

Windows Address Book

สนับสนุน Windows Address Book (WAB) ที่ใชใน Outlook Express และ Internet Explorer หากรายชื่อใดมีทั้งหมายเลขแฟกซที่
บานและที่ทํางาน เครื่องจะแสดงรายชื่อเปนสองรายการ โดยจะมีการเปลี่ยน “ชื่อ” ของรายการทั้งสองนี้ ระบบจะเพิ่ม “:(B)” ลงในรายชื่อของรายการที่ทํางาน
และ “:(H)” ลงในรายชื่อของรายการที่บาน

Goldmine

สนับสนุน Goldmine เวอรชัน 4.0 HP Toolbox จะนําเขาไฟลที่ Goldmine ใชงานลาสุด

Symantec Act!

สนับสนุน Act! เวอรชัน 4.0 และ 2000 HP Toolbox จะนําเขาฐานขอมูลที่ Act! ใชงานลาสุด

ลบสมุดโทรศัพท
คุณสามารถลบรายการในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องพิมพได
ขอควรระวัง: หลังจากลบรายการในสมุดโทรศัพทแลว จะไมสามารถกูคืนได
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ลบทั้งหมด และกดปุม OK (ตกลง)

4.

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ
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Fax Send Settings (การตัง้ คาการสงโทรสาร)
การตั้งคาการสงแฟกซ
ตั้งคาสัญลักษณพิเศษและตัวเลือกการโทร
คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซที่คุณโทรได ตัวหยุดมักจําเปนตองใชในกรณีที่โทรตางประเทศหรือตอสายออกภายนอก
●

ใสตัวหยุดการโทรชั่วคราว: กดปุมหยุดชั่วคราว # ซ้ําๆ จนกวาเครื่องหมายคอมมา (,) ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพื่อแสดงวาจะมีการหยุดชั่วคราวที่ตําแหนง
นั้นในลําดับการโทร

●

ใสตัวหยุดชั่วคราวเพื่อรอสัญญาณหมุนหมายเลข: กดปุมสัญลักษณ * ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษร W ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพื่อใหเครื่องพิมพหยุดรอสัญญาณ
หมุนหมายเลขกอนที่จะหมุนหมายเลขโทรศัพทที่เหลือ

●

ใส Hook Flash: กดปุมสัญลักษณ * ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษร R จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุมเพื่อใหเครื่องพิมพทําการ Hook Flash

ตั้งคารหัสนําหนาการหมุน
หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตัวเลขที่จะถูกเพิม่ ไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมหรือ
ซอฟตแวร จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว
คาเริ่มตนคือ ปด คุณอาจตองการเปดการตั้งคานี้และปอนหมายเลขนําหนา ตัวอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน 9 เพื่อใชสายโทรศัพทตอไปยังภายนอกระบบ
โทรศัพทของบริษัท ในขณะที่เปดใชการตั้งคานี้ คุณสามารถหมุนหมายเลขแฟกซไดโดยไมตองกดหมายเลขนําหนาโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู เลขหมายนําหนาการโทร และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

6.

หากคุณเลือกตัวเลือก เปด ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขนําหนา และกดปุม OK (ตกลง) คุณสามารถใชตัวเลข, ตัวหยุด และสัญลักษณการโทร

การตัง้ คาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
โดยปกติ เครื่องจะเริ่มหมุนหมายเลขแฟกซในทันที หากเครื่องแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดียวกัน ใหเปดการตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเครื่องสงแฟกซในขณะที่ผูอื่นกําลังใชโทรศัพทอยู
คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝรั่งเศสและฮังการี และ ปด สําหรับประเทศ/พืน้ ที่อื่นๆ
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ตรวจจับสัญญาณการโทร และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)
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การตั้งคาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse
ใชขั้นตอนนี้ในการตั้งคาเครื่องใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ โทน อยาเปลีย่ นการตั้งคานี้ยกเวนในกรณีที่คุณ
ทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โหมดการหมุน และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก โทน หรือ พัลส และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

หมายเหตุ:

ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พื้นที่

ตั้งคาโทรซ้ําอัตโนมัตแิ ละเวลาระหวางการโทรซ้ํา
หากเครื่องไมสามารถสงแฟกซไดเนื่องจากเครื่องที่รับแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เครื่องจะพยายามโทรซ้ําโดยใชตัวเลือก โทรซ้ําในกรณีสายไมวาง โทรซ้ําเมื่อไมรับสาย
และโทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ใหใชขั้นตอนในสวนนี้ในการเปดหรือปดการใชตัวเลือกเหลานี้
การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ําในกรณีสายไมวาง
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําในกรณีสายไมวางคือ เปด
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โทรซ้ําถาไมวาง และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อไมรับสาย
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องแฟกซที่รับไมรับสาย คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อไมรับสายคือ ปด
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โทรซ้ําถาไมรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อมีขอผิดพลาดในการสือ่ สารเกิดขึ้น คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิด
พลาดในการสื่อสารคือ เปด
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สื่อสารขัดของขณะโทรซ้ํา และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตัง้ คาความจาง/เขมและความละเอียด
การตั้งคาความจาง/เขมเริ่มตน (ความคมชัด)
ความคมชัดจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซที่จะสง
การตั้งคาความเขม/ความสวางที่ระบบตั้งไว คือ ความคมชัดที่จะใชกับเอกสารทั้งหมดที่สงเปนแฟกซ ตัวเลือ่ นจะอยูที่ตําแหนงกึ่งกลางโดยเปนความคมชัดที่ระบบตั้งไว
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู จาง/เขมเริ่มตน และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุม ลูกศรซาย เพื่อเลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางซายเพื่อทําใหแฟกซที่สงมีสีจางกวาตนฉบับ หรือใชปุม ลูกศรขวา
ขวาเพื่อทําใหแฟกซที่สงมีสเี ขมกวาตนฉบับ

6.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ บันทึกการเลือก

เพื่อเลื่อนแถบแสดงสถานะไปทาง

การตั้งคาความละเอียด
หมายเหตุ:

การเพิ่มความละเอียดจะเพิ่มขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซที่ใหญขึ้นจะใชเวลาในการสงมากขึ้นและอาจใชพนื้ ที่มากกวาหนวยความจําที่มีอยูในเครื่อง

คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคาความละเอียดคือ ชัด
ใชขั้นตอนนี้ในการเปลีย่ นความละเอียดที่ระบบตั้งไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหนึ่งตอไปนี้:
●

มาตรฐาน: การตั้งคานี้จะใหคุณภาพต่ําที่สดุ และสงขอมูลไดเร็วที่สุด

●

ละเอียด: การตั้งคานี้จะใหความละเอียดที่สูงกวา มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสําหรับเอกสารที่เปนขอความ

●

ละเอียดพิเศษ: การตั้งคานี้เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวาการตั้งคา ละเอียด แตเร็วกวาการตั้งคา ภาพถาย

●

ภาพถาย: การตั้งคานี้จะใหภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงมากขึ้นเปนอยางมาก

การตั้งคาความละเอียดเริ่มตน

THWW

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร) 111

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ความละเอียดเริ่มตน และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

6.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ บันทึกการเลือก

แบบใบปะหนา
โปรแกรม PC Fax Send มีแบบใบปะหนาแฟกซธรุ กิจหรือแฟกซสวนตัวหลายแบบใหเลือกใช
หมายเหตุ: คุณไมสามารถแกไขรูปแบบใบปะหนาได แมคุณจะเปลี่ยนแปลงขอความในชองขอความตางๆ ในใบปะหนาได แตรูปแบบของใบปะหนานั้นเปนรูปแบบที่
กําหนดไวตายตัว

การปรับใชใบปะหนา
1.

เปดโปรแกรม PC Fax Send

2.

ในสวน แฟกซไปยัง ใหปอนหมายเลขแฟกซ ชื่อ และบริษัทของผูรับ

3.

ในสวน ความละเอียด ใหเลือกการตั้งคาความละเอียด

4.

ในสวน รวมไปกับแฟกซ ใหเลือก ใบปะหนา

5.

เพิม่ รายละเอียดลงในชองขอความ หมายเหตุ และ เรื่อง

6.

ในชองดรอปดาวน ใบปะหนาแฟกซ ใหเลือกแบบ แลวเลือก เอกสารในถาดเอกสาร

7.

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
●

คลิก สงตอนนี้ เพื่อสงแฟกซโดยไมดูตัวอยางใบปะหนากอน

●

คลิก ดูตัวอยาง เพื่อดูใบปะหนากอนที่จะสงแฟกซ

การตั้งคาการรับแฟกซ
การตัง้ คาการสงตอแฟกซ
คุณสามารถตั้งคาผลิตภัณฑใหสงตอแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขแฟกซอื่นได ผลิตภัณฑจะจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความจําเมื่อไดรับแฟกซเขามา หลังจากนั้นจะทําการ
หมุนหมายเลขแฟกซที่ไดระบุไวและสงแฟกซ หากเครื่องไมสามารถสงตอแฟกซไดเนื่องจากเกิดขอผิดพลาด (ตัวอยางเชน หมายเลขนั้นสายไมวาง) และการโทรซ้ําไม
สําเร็จ เครื่องจะพิมพแฟกซออกมา
หากเครื่องมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เครื่องจะหยุดรับแฟกซที่เขามาและสงตอเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา
ในการใชคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะตองถูกตั้งคาไวที่ อัตโนมัติ
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สงตอแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

6.

หากคุณเปดคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ใหใชแผงปุมกดในการระบุหมายเลขแฟกซที่จะสง และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

การตัง้ คาโหมดการรับสาย
คุณสามารถตั้งคาโหมดการรับสายของเครื่องไวที่ อัตโนมัติ, TAM, แฟกซ/โทรศัพท หรือ ดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการใชงาน คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ อัตโนมัติ
●

อัตโนมัติ: เครื่องจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากที่มีเสียงกริ่งดังขึ้นตามจํานวนที่ระบุ หรือเมื่อไดรับสัญญาณแฟกซเฉพาะ

●

TAM: เครื่องพิมพจะไมรับสายโดยอัตโนมัติ แตจะรอจนกวาจะตรวจพบสัญญาณแฟกซ

●

แฟกซ/โทรศัพท: เครื่องพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะประมวลผลสายนั้นเปนแฟกซ หากไมพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะสง
เสียงกริ่งเพื่อเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

●

ดวยตนเอง: เครื่องจะไมรับสาย คุณตองเริ่มขั้นตอนการรับแฟกซดวยตนเองโดยการกดปุม สงโทรสาร
และหมุนหมายเลข 1-2-3

ที่แผงควบคุม หรือยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับสายนั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ในการตั้งคาหรือเปลี่ยนโหมดการรับสาย:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ เลือกเมนู โหมดรับสาย

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกโหมดการรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

การล็อคหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ
หากคุณไมตองการรับแฟกซจากบางคนหรือบางบริษัท คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซไดถึง 30 หมายเลขโดยใชแผงควบคุม เมื่อคุณล็อคหมายเลขแฟกซแลวและมีการ
สงแฟกซมาจากหมายเลขดังกลาว หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงหมายเลขที่ถูกล็อคนั้น โดยเครื่องจะไมพิมพแฟกซออกมา และจะไมเก็บขอมูลแฟกซไวในหนวยความจํา
ดวย แฟกซที่มาจากหมายเลขที่ถูกล็อคจะปรากฏในบันทึกการใชงานแฟกซเปนขอความ "ลบทิ้ง" คุณสามารถยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทีละหมายเลขหรือยกเลิก
ทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได
หมายเหตุ:

ผูสงหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสาํ เร็จ

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู แฟกซที่ถูกบล็อค และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ในการล็อคหมายเลขแฟกซ ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เพิ่มรายการ และกดปุม OK (ตกลง) ปอนหมายเลขแฟกซใหตรงกับที่ปรากฏอยูที่หัวแฟกซ (รวมทั้ง
การเวนวรรคดวย) และกดปุม OK (ตกลง) ปอนชื่อของหมายเลขที่ถูกล็อค และกดปุม OK (ตกลง)
ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซหมายเลขเดียว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ลบรายการ และกดปุม OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกหมายเลขแฟกซที่
คุณตองการลบ และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ
ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทั้งหมด ใหใชปุมลูกศรเพือ่ เลือกตัวเลือก ลบทั้งหมด และกดปุม OK (ตกลง) กดปุม OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ

การตัง้ คาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ
เมื่อตั้งคาโหมดการรับสายไวที่ อัตโนมัติ การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องจะตรวจสอบจํานวนเสียงกริ่งโทรศัพทที่ดังขึ้นกอนที่จะตอบรับสายเรียกเขา
หากเชื่อมตอเครื่องไวกับสายที่คุณใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ (สายที่ใชรวมกัน) และมีการใชเครื่องตอบรับโทรศัพท คุณอาจตองปรับการตั้งคาจํานวนเสียง
กริ่งตอบรับ จํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องจะตองมากกวาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องตอบรับโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหเครื่องสามารถตอบรับสายเรียกเขาและ
บันทึกขอความสําหรับสายสนทนาได เมื่อเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา เครื่องจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณแฟกซ
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับที่ระบบตั้งไว คือ 5 ครั้ง แตในประเทศ/พื้นที่อนื่ จะเปน 2 ครั้ง
ใชตารางดานลางนี้ในการกําหนดจํานวนเสียงกริ่งตอบรับที่จะใช
ประเภทสายโทรศัพท

การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับที่แนะนํา

สายแฟกซที่กําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานั้น)

ตั้งจํานวนเสียงกริ่งใหอยูในชวงที่ปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม (จํานวนเสียงกริ่งต่ําสุดและสูงสุด
อาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พื้นที่)

สายเดียวที่มีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกัน และใชบริการรูปแบบเสียงกริ่ง

เสียงกริ่งหนึ่งหรือสองครั้ง (หากคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลข
โทรศัพทอื่น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี้
คุณยังสามารถใชคุณสมบัติเสียงกริ่งเฉพาะเพื่อแยกความแตกตางระหวางสายสนทนาและสายแฟกซ)

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเครื่องพวงเทานัน้

อยางนอย 5 ครั้ง

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล

มากกวาเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล 2 ครั้ง

หากตองการกําหนดหรือเปลีย่ นจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชแผงปุมกดในการปอนจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ และกดปุม OK (ตกลง)

ตั้งคาเสียงกริ่งเฉพาะ
บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกริ่งหรือเสียงกริ่งเฉพาะ บริการนี้จะชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดมากกวาหนึ่งหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลข
โทรศัพทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่ไมซ้ํากันเพือ่ ใหคุณสามารถรับสายสนทนาและใหเครื่องรับสายแฟกซได
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หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกริ่งกับบริษัทโทรศัพท คุณตองตั้งคาเครื่องใหตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งที่ถูกตอง รูปแบบเสียงกริ่งเฉพาะอาจไมมีใหบริการใน
บางประเทศ/พื้นที่ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพื่อตรวจสอบวามีบริการนี้ในประเทศ/พื้นที่ของคุณหรือไม
หมายเหตุ: หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสียงกริ่งและคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคารูปแบบเสียงกริ่งเปนคาอื่นที่ไมใชคาเริ่มตน ซึง่ ไดแก เสียงกริ่งทั้งหมด เครื่องอาจไม
สามารถรับแฟกซได
การตั้งคาตางๆ มีดังนี้:
●

เสียงกริ่งทั้งหมด: เครื่องจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

●

หนึ่งครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้งเดียว

●

สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง

●

สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง

●

สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ประเภทเสียงกริ่งรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกรูปแบบเสียงกริ่งที่คุณตองการ และกดปุม OK (ตกลง)

6.

หลังจากที่ติดตั้งผลิตภัณฑเสร็จสมบูรณ ใหผูอื่นลองสงแฟกซใหกับคุณเพื่อตรวจสอบวาบริการรูปแบบเสียงกริ่งทํางานไดอยางถูกตอง

การใชการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติ
หากคุณเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เครื่องจะลดขนาดของแฟกซสงู สุด 75% เพื่อปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเริ่มตน (ตัวอยางเชน เครื่องจะลดขนาดแฟกซลง
จาก Legal เปน Letter)
หากคุณปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เครื่องจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติคือ
เปด
หากคุณใชงานตัวเลือก ประทับขอมูลบนแฟกซ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อลดขนาดแฟกซที่ไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูล
ที่จะประทับบนแฟกซดันขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา
หมายเหตุ:
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ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษเริ่มตนตรงกับขนาดของกระดาษที่ใสไวในถาดกระดาษ

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู พอดีหนา และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก
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ตั้งคาการพิมพแฟกซซ้ํา
คาเริ่มตนของการตั้งคาการพิมพแฟกซซ้ําคือ เปด หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้จากแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู พิมพแฟกซซ้ํา และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตัง้ คาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบ
การตั้งคานี้จะควบคุมเกี่ยวกับการรับแฟกซจากเครื่องแฟกซรุนเกาที่ไมมีการสงสัญญาณแฟกซในระหวางการสง ในชวงเวลาการจัดทําเอกสารนี้ เครื่องแฟกซที่มีการทํางาน
แบบเงียบเหลานี้มีการใชงานอยูนอยมาก คาเริ่มตนคือ ปด คุณควรเปลีย่ นแปลงการตั้งคาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบนี้ เมื่อคุณไดรับแฟกซจากผูใชเครื่องแฟกซรุนเกาเปน
ประจําเทานั้น
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตรวจสอบแบบเงียบ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

ตั้งคาความดังของเสียงแฟกซ
ควบคุมระดับเสียงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงตางๆ ดังตอไปนี้:
●

เสียงแฟกซที่กําหนดใหกับแฟกซเขาและแฟกซออก

●

เสียงกริ่งสําหรับแฟกซเขา

คาเริ่มตนที่ตั้งไวจากโรงงานสําหรับความดังของเสียงแฟกซคือ เบา
ตั้งคาความดังของเสียงแจงเตือน ความดังของเสียงสายโทรศัพท และความดังของเสียงกริ่ง
1.

กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาความดัง และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ความดังของเสียงเตือน เมนู ความดังของสายโทรศัพท หรือเมนู ความดังของเสียงกริ่ง และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกการตั้งคา ปด, เบา, ปานกลาง หรือ ดัง

6.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ บันทึกการเลือก
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ตั้งคาการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ
เครื่องจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับ คุณยังสามารถเลือกประทับขอมูลบนแฟกซที่เขามาดวยขอมูลสวนหัวของคุณเองเพื่อยืนยันวันที่และเวลาที่ไดรับแฟกซ
ได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับคือ ปด
หมายเหตุ:

การเปดการตั้งคาประทับขอมูลเมื่อไดรับอาจเพิ่มขนาดของหนา และทําใหเครื่องพิมพตองพิมพหนาที่สอง

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้จะใชกับแฟกซที่ไดรับที่เครื่องพิมพออกมาเทานั้น

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ประทับขอมูลบนแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

ตั้งคาคุณสมบัติรับสวนตัว
หมายเหตุ:
ปด

คุณสมบัติรับสวนตัวจะไมมีผลกับคุณสมบัติพิมพแฟกซลาสุดซ้ํา ในการจํากัดการเขาถึงแฟกซที่ไดรับทั้งหมด ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคา พิมพแฟกซซ้ํา เปน

เมื่อเปดใชคุณสมบัติรับสวนตัว แฟกซที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใชรหัส (PIN) เพื่อพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว
การเปดคุณสมบัตริ ับสวนตัว
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รับสวนตัว และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK (ตกลง)

6.

ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง และกดปุม OK (ตกลง)

7.

ในการยืนยันรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง ใหใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัสผานอีกครั้ง และกดปุม OK (ตกลง)

การปดคุณสมบัตริ ับสวนตัว
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รับสวนตัว และกดปุม OK (ตกลง)

6.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ปด และกดปุม OK (ตกลง)
หากมีแฟกซที่ไมไดพิมพอยูในหนวยความจําแฟกซ เครื่องพิมพจะพิมพแฟกซ แลวลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

ตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ
หากบุคคลอื่นมีการตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คุณสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเครื่องของคุณได (ซึ่งรูจักกันในชื่อการเรียกเอกสารจากเครื่องอื่น)
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รับการเรียกเอกสาร และกดปุม OK (ตกลง)

เครื่องจะหมุนไปที่เครื่องแฟกซอนื่ และขอรับแฟกซ
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การใชแฟกซ
ซอฟตแวรแฟกซ
โปรแกรมใชงานแฟกซที่รองรับ
โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซที ี่มากับเครื่องพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใชงานกับเครื่องพิมพนี้ได วิธีการที่จะใชโปรแกรมใชงาน
แฟกซสําหรับพีซโี ปรแกรมอื่นที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรอยูแลวคือ คุณตองใชโมเด็มที่คุณมีอยูกอนหนานี้เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เนื่องจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางาน
ผานโมเด็มของเครื่องพิมพได

การยกเลิกการสงแฟกซ
คุณสามารถยกเลิกแฟกซที่กําลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซที่กําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

การยกเลิกแฟกซที่กําลังสง
กดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุม หนาเอกสารที่ยังไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง การกดปุม ยกเลิก

จะหยุดการโทรกลุมดวย

การยกเลิกการสงแฟกซทที่ ําเก็บไว
ใชขั้นตอนนี้ในการยกเลิกการสงแฟกซในกรณีตอไปนี้:
●

เครื่องพิมพจะรอหมุนหมายเลขซ้ําเมื่อสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผิดพลาดในการสื่อสาร

●

แฟกซถูกตั้งเวลาใหสงในอนาคต

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะการสงแฟกซ:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สถานะงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามแฟกซที่คางอยูจนกวาจะถึงแฟกซที่คุณตองการยกเลิก

4.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ เลือกงานที่คุณตองการยกเลิก

5.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ ยืนยันวาคุณตองการยกเลิกงานนั้น

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา
ใชขั้นตอนนี้เมื่อคุณคิดวาอาจมีผูอนื่ ใชเครื่องพิมพแลวสัง่ พิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ําอีกครั้งเทานั้น
ขอควรระวัง: ขั้นตอนนี้นอกจากการลบหนวยความจําที่สามารถพิมพซ้ําได ยังสามารถลบแฟกซที่กําลังสงอยู แฟกซที่ยังไมไดสงเนื่องจากรอหมุนหมายเลข แฟกซที่
บันทึกไวเพือ่ สงในอนาคต และแฟกซที่ไมไดพิมพหรือสงตอไปได
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1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ลบแฟกซที่บันทึก และกดปุม OK (ตกลง)

4.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ ยืนยันการลบ
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ใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX หรือ ISDN
เครื่องพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศัพทแบบอะนาล็อกทั่วไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพื่อเจาะจงใชงานกับระบบ DSL, PBX, สาย ISDN
หรือ VoIP อยางไรก็ตาม เครื่องพิมพอาจทํางานกับระบบเหลานั้นไดหากตั้งคาและใชรวมกับอุปกรณที่เหมาะสม
หมายเหตุ:

HP ขอแนะนําใหคุณสอบถามตัวเลือกการตั้งคา DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผูใหบริการ

เครื่องพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกที่ไมรองรับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวมกับอุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อก) HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

DSL
Digital Subscriber Line (DSL) ใชเทคโนโลยีดิจิตอลผานทางสายโทรศัพทปกติ เครื่องพิมพนี้ไมเจาะจงรองรับการใชงานกับสัญญาณดิจิตอล อยางไรก็ตาม
หากไดรับการกําหนดคาขณะที่ตั้งคาใชงาน DSL สัญญาณอาจถูกกรองจนสามารถสงสัญญาณอะนาล็อกไดในบางแบนดวิธ (สําหรับสายสนทนาและแฟกซ) ขณะที่สง
ขอมูลดิจิตอลดวยแบนดวิธที่เหลือ
หมายเหตุ:
รายได

บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใชงานรวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุก

โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถี่สงู ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ต่ํามาสําหรับใชงานตอสายโทรศัพทธรรมดา
หมายเหตุ:

โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอความชวยเหลือ

PBX
เครื่องพิมพนี้เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซึ่งไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรองหรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองติดตอผูใหบริการ PBX เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใชงาน
รวมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได
โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพือ่ ขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN
โปรดติดตอผูใหบริการ ISDN เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ใชแฟกซในบริการ VoIP
บริการ Voice over Internet Protocol (VoIP) มักจะไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องแฟกซไดหากผูผลิตไมรับรองวาเครื่องสามารถรองรับบริการการใชงาน
แฟกซผาน IP
หากเครื่องพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการตั้งคาตางๆ ถูกตองแลวหรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซ
อาจชวยใหเครื่องพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได
หากปญหาในการใชงานแฟกซยังเกิดขึ้น ใหติดตอผูใหบริการ VoIP
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หนวยความจําของแฟกซ
หนวยความจําของแฟกซจะเก็บขอมูลไวเมือ่ ไฟดับ
หนวยความจํา Flash ชวยปองกันขอมูลสูญหายเมื่อเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เครื่องแฟกซอื่นๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารที่จะแฟกซไวใน RAM ทั่วไปหรือ Shortterm RAM โดยทั่วไป ขอมูลใน RAM ทั่วไปจะสูญหายทันทีที่ไฟดับ แต Short-term RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแส
ไฟฟาขัดของ หนวยความจํา Flash สามารถเก็บขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง

การสงแฟกซ
การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน
1.

คว่ําหนาเอกสารลงบนแผนกระจกของเครื่องสแกน

2.

กดปุม ตั้งคา

3.

เลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

4.

จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกด
บนแผงควบคุมเพือ่ หมุนหมายเลข

5.

บนแผงควบคุม กดปุม สงโทรสาร
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แฟกซจากอุปกรณปอนกระดาษ
1.

ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น
หมายเหตุ: อุปกรณปอนกระดาษสามารถจุกระดาษ 75 g/m2 ไดถึง
35 แผนหรือวัสดุพิมพที่มีน้ําหนักไมเกิน 20 ปอนด
ขอควรระวัง: เพือ่ ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเครื่องพิมพ อยาใช
ตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบน้ํายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บ
กระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลง
ในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ

3.

กดปุม ตั้งคา

4.

เลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

5.

จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกด
บนแผงควบคุมเพือ่ หมุนหมายเลข

6.

บนแผงควบคุม กดปุม สงโทรสาร

เครื่องพิมพจะเริ่มการสงแฟกซ

การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง
โดยปกติเครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขใหเมื่อคุณกดปุม สงโทรสาร
แตในบางกรณี คุณอาจตองการใหเครื่องพิมพหมุนหมายเลขแตละหมายเลขตามที่คุณกด ตัวอยาง
เชน หากคุณจายคาใชจายการสงแฟกซของคุณดวยบัตรโทรศัพท คุณอาจตองหมุนหมายเลขแฟกซเอง รอสัญญาณตอบรับจากบริษัทโทรศัพทแลวหมุนหมายเลขของบัตร
โทรศัพท หากหมุนหมายเลขระหวางประเทศ คุณอาจตองกดหมายเลขแคบางสวนกอนแลวรอฟงสัญญาณหมุนหมายเลข แลวจึงหมุนหมายเลขตอ
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การสงแฟกซไปยังกลุมผูโทรดวยตนเอง (การสงแฟกซเฉพาะกิจ)
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพือ่ สงแฟกซใหกับกลุมผูรับ:
1.

ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

2.

กดปุม ตั้งคา

3.

เลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

4.

จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกดบนแผงควบคุมเพือ่ หมุนหมายเลข

5.

หากตองการหมุนหมายเลขอื่นตอ ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4 หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบรอยแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป

6.

กดปุม สงโทรสาร

7.

หากตองการสแกนเอกสารหนาอืน่ อีก ใหกด 1 เพือ่ เลือกตัวเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 6 ซ้ํากับแตละหนาเอกสารที่จะสงครั้งนี้ เมื่อเสร็จแลว ใหกด 2 เพือ่ เลือกตัว
เลือก ไม

เครื่องพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุมที่โทรสายไมวางหรือไมมีผูรับ เครื่องพิมพจะโทรซ้ําหมายเลขนั้นตามการตั้งคาการโทร
ซ้ําที่กําหนดไว หากโทรซ้ําไมสําเร็จ เครื่องพิมพจะเพิ่มรายการขอผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากนั้นจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม
โทรซ้ําดวยตนเอง
1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

บนแผงควบคุม กดปุม โทรซ้ํา

3.

กดปุม สงโทรสาร

4.

หากตองการสแกนเอกสารหนาอืน่ อีก ใหกด 1 เพือ่ เลือกตัวเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 3 ซ้ํากับแตละหนาเอกสารที่จะสงครั้งนี้ เมื่อเสร็จแลว ใหกด 2 เพือ่ เลือกตัว
เลือก ไม

เครื่องพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขที่ทําการโทรซ้ํา หากหมายเลขใดสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เครื่องพิมพจะโทรซ้าํ หมายเลขนั้นตามการตั้งคาที่กําหนดไว หากโทร
ซ้ําไมสําเร็จ เครื่องพิมพจะเพิ่มรายการขอผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร
เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยคําแนะนําเบื้องตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรที่ใหมากับเครื่องพิมพ หัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวกับซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธีใชของซอฟตแวร
ซึ่งคุณสามารถเปดดูไดจากเมนู วิธีใช ในโปรแกรม
คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอปุ กรณและทําตามขอกําหนดตอไปนี้:
●

เครื่องพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง

●

มีซอฟตแวรของเครื่องพิมพติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร

●

ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP, Windows Vista หรือ Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 หรือใหมกวา

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Windows XP หรือ Vista)
ขั้นตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีขั้นตอนทั่วไปดังนี้
1.

คลิก Start (เริ่ม) และคลิก โปรแกรม (หรือ ทุกโปรแกรม ใน Windows XP) แลวคลิก Hewlett-Packard

2.

คลิกชือ่ ผลิตภัณฑ และคลิก Send fax (สงแฟกซ) ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

3.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งราย

4.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

5.

รวมใบปะหนา (ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

6.

คลิก สงตอนนี้

สงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X 10.4 และใหมกวา)
หากคุณใช Mac OS X คุณสามารถเลือกสงแฟกซไดสองวิธีจากซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
ในการสงแฟกซโดยใช HP Director ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

เปด HP Director โดยคลิกที่ไอคอนในด็อค แลวคลิก Fax (แฟกซ) กลองโตตอบการพิมพของ Apple จะปรากฏขึ้น

3.

เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหนึ่งหรือหลายรายใต ถึง

5.

เลือกเครื่องพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6.

คลิก แฟกซ

หากตองการสงแฟกซดวยการพิมพไปที่ไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

เปดเอกสารที่คุณตองการสงแฟกซ

2.

คลิกที่เมนู File แลวคลิกที่ Print

3.

เลือก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF
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4.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหนึ่งหรือหลายรายใต ถึง

5.

เลือกเครื่องพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6.

คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวรของบริษทั อื่น เชน Microsoft Word (ในระบบปฏิบัติการทุกประเภท)
1.

เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอืน่

2.

คลิกเมนู ไฟล และคลิก พิมพ

3.

เลือกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเครื่องพิมพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

4.

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

●
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Windows
a.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งราย

b.

รวมใบปะหนา (ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

c.

รวมเอกสารทุกหนาที่ใสอยูในเครื่อง (ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ไมจําเปน)

d.

คลิก สงตอนนี้

Macintosh
a.

เลือก Fax PDF (แฟกซ PDF) จากเมนูปอปอัป PDF

b.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งราย

c.

เลือกเครื่องพิมพใต Modem (โมเด็ม)

d.

คลิก แฟกซ
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สงแฟกซโดยโทรจากโทรศัพทที่เชื่อมตอกับสายแฟกซ
ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทที่ใชสายเชือ่ มตอเดียวกันกับเครื่องพิมพ ตัวอยางเชน หากคุณทําการสงแฟกซไปยังผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซ
อัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพือ่ บอกใหผูรับทราบวาคุณกําลังจะสงแฟกซไปใหได
หมายเหตุ:

โทรศัพทจะตองเชื่อมตอกับพอรต "โทรศัพท" ของเครื่องพิมพ

1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

ยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับเครื่องพิมพ กดหมายเลขแฟกซที่แผงปุมโทรศัพท

3.

เมื่อผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคุณ

4.

เมื่อไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกดปุม สงโทรสาร

แลวรอจนกวาขอความ กําลังเชื่อมตอ จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุม แลวจึงคอยวางหู

กําหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง
ใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อกําหนดเวลาใหเครื่องสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนโดยอัตโนมัติ เมื่อกําหนดเวลาเสร็จ เครื่องพิมพจะสแกน
เอกสารไปไวในหนวยความจําจากนั้นจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน
หมายเหตุ: หากเครื่องไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เครื่องจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ (หากเปดตัวเลือกนี้ไว) หรือบันทึกไวใน
บันทึกการใชงานแฟกซ การที่เครื่องไมสงแฟกซนั้นอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจเกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซ้ําไมได
หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพิ่มเติมในการแฟกซครั้งตอไป แฟกซทั้งหมดที่คุณกําหนดใหสงไปยังหมายเลข
แฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน
1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ
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2.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สงแฟกซภายหลัง และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชแผงปุมกดเพือ่ ปอนเวลา

6.

หากคุณตั้งใหเครื่องใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 12 ชัว่ โมงอยู ใหใชปุมลูกศร
เพื่อเลื่อนผานตัวอักษรตัวที่สไี่ ปเพื่อเลือก A.M. หรือ P.M. เลือก 1 สําหรับ
A.M. หรือเลือก 2 สําหรับ P.M. แลวกดปุม OK (ตกลง) หากคุณตั้งให
เครื่องใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงอยู ใหกดปุม OK (ตกลง)

7.

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อยอมรับวันที่เริ่มตนหรือใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่
แลวกดปุม OK (ตกลง)

8.

ปอนหมายเลขแฟกซ
หมายเหตุ:

9.

คุณสมบัตินี้ไมสนับสนุนกลุม (เฉพาะ) ที่ไมไดระบุ

กดปุมเลือก OK (ตกลง) หรือปุม สงโทรสาร
เครื่องพิมพจะสแกน
เอกสารไปไวในหนวยความจําแลวสงเอกสารนั้นตามเวลาที่กําหนดไว

การใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท
ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพือ่ ที่จะสามารถหยุดฟงเสียงสัญญาณและใสรหัสการโทรระหวางประเทศได
การสงแฟกซระหวางประเทศ
ในการสงแฟกซไปยังปลายทางที่เปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพื่อจะไดมีชวงเวลาหยุดพักฟงสัญญาณและใสรหัสการโทรระหวางประเทศ

การรับแฟกซ
พิมพแฟกซ
เมื่อเครื่องพิมพไดรับแฟกซ เครื่องจะพิมพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย
พิมพแฟกซที่จัดเก็บไวเมื่อเปดคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคล
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ในการพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว คุณตองใสรหัส PIN ของการรับแฟกซสวนบุคคล หลังจากเครื่องพิมพพมิ พแฟกซที่จัดเก็บไวออกมาแลว เครื่องจะลบแฟกซทั้งหมดออกจาก
หนวยความจํา
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัส PIN รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ แลวกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รับสวนตัว และกดปุม OK (ตกลง)

6.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก พิมพแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

การพิมพแฟกซซ้ํา
หากคุณตองการพิมพแฟกซซ้ํา เนื่องจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนสือ่ ผิดประเภท คุณสามารถสั่งพิมพแฟกซซ้ําได จํานวนหนวยความจําที่มีจะกําหนดจํานวนของ
แฟกซที่สามารถจัดเก็บไวสําหรับพิมพซ้ํา เครื่องจะพิมพแฟกซลาสุดกอน และพิมพแฟกซที่เกาที่สดุ ในสวนที่จัดเก็บหลังสุด
เครื่องจะจัดเก็บแฟกซเหลานี้ไวอยางตอเนื่อง แฟกซที่พิมพซ้ําจะไมถกู ลบออกจากหนวยความจํา
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก พิมพแฟกซลาสุดซ้ํา และกดปุม OK (ตกลง) เครื่องพิมพจะพิมพแฟกซลาสุดซ้ํา

หมายเหตุ:

หากตองการใหเครื่องหยุดพิมพไมวาเวลาใดก็ตาม ใหกดปุม ยกเลิก

ขอควรระวัง: หากการตั้งคา พิมพแฟกซซ้ํา ตั้งไวเปน ปด เครื่องจะไมสามารถพิมพแฟกซที่พิมพไมถูกตองหรือหมึกจางซ้าํ ได

การรับแฟกซเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซเมือ่ รับโทรศัพท
หากคุณใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณแฟกซเมื่อคุณรับโทรศัพท คุณสามารถเริ่มกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธหี นึ่งตอ
ไปนี้:
●

หากคุณอยูใกลเครื่องพิมพ ใหกดปุม สงโทรสาร

●

หากเครื่องไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลําดับบนแผงปุมโทรศัพท ฟงสัญญาณการสงแฟกซ จากนั้นวางหูโทรศัพท

หมายเหตุ:

บนแผงควบคุม

ตองตั้งคา โทรศัพทพวง เปน ใช วิธีที่สองจึงจะทํางานได

รับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ:

Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเมื่อคุณติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตั้งคาเครื่องเปนครั้งแรก
ในการรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอร ใหเปดการตั้งคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร
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1.

เปด HP Toolbox

2.

เลือกผลิตภัณฑ

3.

คลิก แฟกซ

4.

คลิก งานแฟกซ

5.

ในสวน โหมดรับแฟกซ เลือก รับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอรนี้

การปดการตั้งคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม
คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเครื่องเดียวเทานั้น หากคุณไมสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอกี ตอไป คุณสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้ใน
การปดการตั้งคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก หยุดรับไปที่คอมพิวเตอร และกดปุม OK (ตกลง)

ดูแฟกซใหมเมื่ออยูในโหมดรับไปที่คอมพิวเตอร
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1.

เปด HP Toolbox

2.

เลือกผลิตภัณฑ

3.

คลิก แฟกซ

4.

คลิก บันทึกการรับแฟกซ

5.

ในคอลัมน Fax Image (รูปแฟกซ) ใหคลิกลิงค “ดู” ตรงแฟกซที่คุณตองการดู
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับแฟกซ
รายการตรวจสอบการแกไขปญหาแฟกซ
คําแนะนําสําหรับการแกไขปญหาแฟกซ:
●

พิมพผังเมนูจากเมนู รายงาน เพือ่ แสดงเมนูแผงควบคุมและการตั้งคาที่มีอยู

●

ลองสงและรับแฟกซหลังจากใชวิธีแกปญหาแตละวิธี

●

ยกเลิกการเชือ่ มตออุปกรณทั้งหมดยกเวนเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาสายโทรศัพทจากเครื่องพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

1.

ตรวจสอบวาเฟรมแวรของเครื่องพิมพเปนเวอรชันปจจุบัน
a.

พิมพหนาการกําหนดคาจากเมนู รายงาน

b.

ไปที่ www.hp.com/support/ljm1210series และเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณใช

c.

เลื่อนลงไปที่ตารางเฟรมแวร แลวเปรียบเทียบเวอรชันปจจุบันที่แสดงกับเวอรชันในหนาการกําหนดคา หากเวอรชันแตกตางกัน ใหดาวนโหลดเฟรมแวร
ใหมลาสุด

d.

พิมพหนาการกําหนดคาใหมเพือ่ ตรวจสอบวาเฟรมแวรเปนเวอรชนั ปจจุบัน

2.

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตที่ถกู ตอง

3.

ตรวจสอบวาตั้งคาแฟกซแลว ใชแผงควบคุมหรือ HP Fax Setup Wizard เพื่อกําหนดคาเวลา วันที่ และขอมูลหัวแฟกซ

4.

ตรวจสอบสายโทรศัพท
a.

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพ

b.

เสียบสายโทรศัพทกับเครื่องโทรศัพท และตรวจสอบมีสัญญาณหมุนหมายเลข

c.

ตอสายโทรศัพทกับพอรตที่ถูกตองของเครื่องพิมพอีกครั้ง

5.

หากใชบริการ DSL ใหตรวจสอบการติดตั้งและคุณสมบัติ โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถีส่ ูง ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ต่ํามาสําหรับใชงานตอ
สายโทรศัพทธรรมดา

6.

หากใชบริการ VoIP ใหตรวจสอบการติดตั้งและคุณสมบัติ บริการ VoIP อาจไมสนับสนุนแฟกซผาน IP หากสนับสนุนแฟกซผาน IP ใหเปลีย่ นการตั้งคา
ความเร็วโทรสาร เปน ชา(V.29)

7.

หากคุณไมสามารถสงหรือรับแฟกซ ใหทําดังตอไปนี้:
a.

เปลีย่ นการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด
หมายเหตุ:

b.

การเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อาจลบคุณภาพของภาพ

เปลีย่ นการตั้งคา ความเร็วโทรสาร เปน ปานกลาง(V.17) หรือ ชา(V.29)
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ขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชัว่ คราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK (ตกลง) เพื่อทํางานตอ หรือกดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน
งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซึ่งจะมีขอความเตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนนั้นเกี่ยวของกับ
การพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เครื่องพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความแจงเตือน
ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

การสื่อสารขัดของ

เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวางผลิตภัณฑกบั ผูสงหรือ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพ

ผูรับ

ออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออก
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดรับแฟกซ

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พยายามรับแฟกซ

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง
ลองสงแฟกซกลับไปที่ผูสง หรือเครื่องแฟกซเครื่องอื่น
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว ดวยการถอดและ
เสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา
ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ําอีกครั้ง
ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ขอใหผู
สงสงแฟกซซ้ําอีกครั้ง
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

ขอผิดพลาดในการสงแฟกซ

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะที่พยายามสงแฟกซ

ลองสงแฟกซอีกครั้ง
สงแฟกซไปที่เบอรแฟกซเบอรอื่น
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว ดวยการถอดและ
เสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ
ตอโทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที่ มาตรฐาน แทน ละเอียดซึ่งเปนคาเริ่ม
ตน
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ความจําแฟกซเต็ม
กําลังยกเลิกการรับแฟกซ
ความจําแฟกซเต็ม
กําลังยกเลิกการสงแฟกซ

หนวยความจําของเครื่องพิมพเต็มในระหวางที่รับแฟกซ เครื่องจะพิมพหนา

พิมพแฟกซทั้งหมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกครั้ง ขอใหผูสงแบง

เอกสารที่รับเขามาไวในหนวยความจําไดเทานั้น

เอกสารที่จะแฟกซออกเปนสวนๆ กอนสงซ้ํา ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือ
ลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทุกหนาตองอยูในหนวย

พิมพแฟกซทั้งหมดที่ไดรับ หรือรอจนกวาจะมีการสงแฟกซที่คางอยู

ความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานไดอยางถูกตอง เครื่องจะสงแฟกซหนาที่มี

ทั้งหมดอีกครั้ง

ขนาดพอดีกบั หนวยความจําเทานัน้

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง
ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

รายการไมถูกตอง

ขอมูลหรือการตอบรับไมถูกตอง

แกไขรายการใหถูกตอง

หนวงเวลาแฟกซ

หนวยความจําแฟกซเต็ม

ยกเลิกแฟกซโดยกดปุม ยกเลิก

หนวยความจําสําหรับสงเต็ม
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สงแฟกซใหม คุณอาจตองแบงเอกสาร
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ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

แฟกซไมวาง

สายแฟกซที่คุณใชสงแฟกซไมวาง เครื่องพิมพไดยกเลิกการสงแฟกซแลว

โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน

ยกเลิกการสงแลว

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง
ตรวจสอบวาตัวเลือก โทรซ้ําถาไมวาง เปดอยู
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร
ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
แฟกซไมวาง
รอหมุนหมายเลขซ้ํา

สายแฟกซที่คุณใชสงแฟกซไมวาง เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขที่สายไม
วางซ้ําโดยอัตโนมัติ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง
โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร
ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ไมพบแฟกซ

เครื่องพิมพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเครื่องแฟกซกาํ ลังเรียกเขาอยู

ลองใชเครื่องพิมพรับแฟกซใหมอีกครั้ง
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม
ไมมีการรับแฟกซ
ยกเลิกการสงแลว

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตัวเลือก โทรซ้ําถาไมรับสาย

โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช

ถูกปด

งาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง
ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซ้ํา แลว
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลวเสียบใหม
ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพท
เขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็คโทรศัพทที่ผนังเขากับ
พอรตสายโทรศัพท

แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
ไมมีการรับแฟกซ
รอหมุนหมายเลขซ้ํา

ไมมีการรับสายแฟกซ เครื่องพิมพหมุนหมายเลขซ้ําเมื่อเวลาผานไปสอง
สามนาที

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง
โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง
หากเครื่องพิมพยังคงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพ
ออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออก
สายสนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็คโทรศัพทที่ผนังเขากับ
พอรตสายโทรศัพท

แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม
ไมมีการสงเอกสาร

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

เครื่องพิมพไมไดสแกนหนาเอกสารใดเลย หรือเครื่องพิมพไมไดรับหนา

ลองสงแฟกซอีกครั้ง

เอกสารที่จะสงแฟกซจากคอมพิวเตอร
ไมมีสัญญาณหมุน

เครื่องพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลวเสียบใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพท
เขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็คโทรศัพทที่ผนังเขากับ
พอรตสายโทรศัพท

แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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บันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพือ่ พิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พิมพรายงานแฟกซทั้งหมด
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ หากคุณตองการพิมพรายงานทั้งหมดนี้ในคราวเดียวกัน:
●

บันทึกการใชงานแฟกซ

●

รายงานสมุดโทรศัพท

●

รายงานคอนฟเกอเรชัน

●

รายการแฟกซที่ถูกบล็อค

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานแฟกซทั้งหมด และกดปุม OK (ตกลง)
เครื่องพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)
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3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกรายงานที่ตองการพิมพ แลวกดปุม OK (ตกลง) เครื่องจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน
หมายเหตุ: หากคุณเลือกรายงาน บันทึกการใชงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง) ใหกดปุม OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือก พิมพบันทึกเดี๋ยวนี้
เครื่องพิมพจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพบันทึก

การกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเลือกไดวาจะใหเครื่องพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติทุก 40 รายการหรือไม คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ เปด ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อ
กําหนดใหเครื่องพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ:
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู บันทึกการใชงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู พิมพบันทึกอัตโนมัติ และกดปุม OK (ตกลง)

6.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK (ตกลง) เพือ่ ยืนยันการเลือก

การตัง้ คารายงานขอผิดพลาดของแฟกซ
รายงานขอผิดพลาดของแฟกซเปนรายงานสั้นที่แจงวาเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับเครื่องพิมพในการใชงานแฟกซ คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพรายงานหลังจากการใช
งานตางๆ ตอไปนี้:
●

ขอผิดพลาดของแฟกซทั้งหมด (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

●

ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

●

ขอผิดพลาดของแฟกซที่รับ

●

ไมพิมพ

หมายเหตุ:
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หากคุณเลือก Never (ไมสลีป) คุณจะไมไดรับการแจงใดๆ วาการรับสงแฟกซลมเหลวจนกวาคุณจะพิมพบันทึกการใชงานแฟกซ

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานขอผิดพลาดแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกวาคุณตองการใหเครื่องพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเมื่อใด

6.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ บันทึกการเลือก
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การตัง้ คารายงานการยืนยันแฟกซ
รายงานการยืนยันแฟกซเปนรายงานสั้นที่แจงวาเครื่องพิมพทําการรับหรือสงแฟกซสําเร็จ คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปนี้:
●

แฟกซทั้งหมด

●

สงแฟกซ

●

รับแฟกซ

●

ไมพิมพ (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การยืนยันโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกวาคุณตองการใหเครื่องพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเมื่อใด

6.

กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ บันทึกการเลือก

การรวมเอกสารหนาแรกของแฟกซไวในรายงานการยืนยันแฟกซ ขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลาสุด
หากเปดตัวเลือกนี้ไวและยังมีภาพของหนาเอกสารอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ ภาพยอของเอกสารหนาแรกของแฟกซลาสุดที่สงหรือไดรับ (ลดขนาด 50%) จะ
รวมอยูในการกําหนดคาแฟกซ รายงานขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลาสุด คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ เปด
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รวมหนาแรก และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK (ตกลง) เพือ่ ยืนยันการเลือก

การเปลี่ยนการแกไขขอผิดพลาดและความเร็วการสงโทรสาร
การตัง้ คาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ
ตามปกติเครื่องพิมพจะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือไดรับแฟกซ หากเครื่องพิมพพบขอผิดพลาดในระหวางการรับสงและการตั้งคาการแกไขขอ
ผิดพลาดตั้งเปน เปด เครื่องพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซา้ํ ใหมอีกครั้งได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการแกไขขอผิดพลาดคือ เปด
คุณควรปดตัวเลือกการแกไขขอผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผิดพลาดของการสง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกนี้จะ
เปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคุณใชการสงผานสัญญาณโทรศัพทดาวเทียม
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โทรสารทั้งหมด และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การแกไขขอผิดพลาด และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

การเปลี่ยนคาความเร็วในการสงแฟกซ
การตั้งคาความเร็วในการสงแฟกซเปนโปรโตคอลโมเด็มที่เครื่องพิมพใชสงแฟกซ มาตรฐานทั่วโลกสําหรับโมเด็ม Full-duplex คือรับสงขอมูลผานทางสายโทรศัพท
ที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตตอวินาที (bps) คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคาความเร็วแฟกซคือ เร็ว(V.34) ในบางประเทศ/พื้นที่ คาเริ่มตนจาก
โรงงานอาจแตกตางกันเพือ่ ใหสงขอมูลไดอยางเหมาะสม
คุณควรเปลีย่ นการตั้งคาเฉพาะเวลาที่คุณมีปญหาในการสงไปยังหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งเทานั้น การลดความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซ
งายขึ้นหากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีที่คุณใชการเชื่อมตอโทรศัพททางดาวเทียม
1.

บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู โทรสารทั้งหมด และกดปุม OK (ตกลง)

4.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ความเร็วโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

5.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกการตั้งคาความเร็ว และกดปุม OK (ตกลง)

ปญหาในการสงแฟกซ
เครื่องหยุดปอนเอกสารที่กึ่งกลางของแฟกซ
สาเหตุ

วิธแี กไข

ความยาวสูงสุดของเอกสารที่คุณสามารถปอนไดจะอยูที่ 355 มม. การสงแฟกซเอกสารที่ยาวกวาจะ

พิมพเอกสารลงบนกระดาษที่สั้นกวาเดิม

หยุดที่คานี้

หากไมมีปญหากระดาษติดและเวลาที่เครื่องหยุดยังไมถึงหนึง่ นาที ใหรอสักครูกอนกดปุม ยกเลิก
หากกระดาษติด ใหดึงกระดาษที่ติดออก จากนั้นสงแฟกซซ้ํา

หากเอกสารเล็กเกินไป เอกสารนั้นอาจติดอยูภายในอุปกรณปอนกระดาษได

ขนาดกระดาษที่เล็กที่สุดสําหรับอุปกรณปอนกระดาษคือ 148 x 105 มม.
หากกระดาษติด ใหดึงกระดาษที่ติดออก จากนั้นสงแฟกซซ้ํา

เครื่องหยุดสงแฟกซ
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สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องโทรสารที่รับอาจชํารุด

ลองสงเอกสารไปใหเครื่องแฟกซเครื่องอื่น
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เครื่องหยุดสงแฟกซ
สาเหตุ

วิธแี กไข

สายโทรศัพทของคุณอาจใชงานไมได

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร

บนแผงควบคุม หากคุณไดยิน

เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย
●

ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คที่ผนังแลวเชื่อมตอโทรศัพทเขากับแจ็ค โทรออกเพื่อตรวจสอบวา
สายโทรศัพทไมเสีย

การสื่อสารขัดของอาจสงผลตอการสงแฟกซ

เปลี่ยนการตัง้ คา โทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร เปน เปด

เครื่องพิมพกําลังรับแฟกซแตไมสงออก
สาเหตุ

วิธแี กไข

หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับระบบดิจิตอล ระบบดิจติ อลอาจสรางสัญญาณหมุนหมายเลขที่เครื่องพิมพ

ยกเลิกการตั้งคาตรวจหาสัญญาณหมุนหมายเลข

ตรวจไมพบ

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอผูใหบริการระบบ

การเชื่อมตอโทรศัพทอาจมีปญหา

ลองใหมภายหลัง

เครื่องโทรสารที่รับอาจชํารุด

ลองสงเอกสารไปใหเครื่องแฟกซเครื่องอื่น

สายโทรศัพทของคุณอาจใชงานไมได

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร

บนแผงควบคุม หากคุณไดยิน

เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย
●

ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเชื่อมตอโทรศัพท โทรออกเพื่อตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทไมเสีย

มีการโทรออกสายแฟกซอยางตอเนื่อง
สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขแฟกซซ้ําโดยอัตโนมัตหิ ากตัวเลือกโทรซ้ําตั้งไวที่ เปด

ในการหยุดเครื่องพิมพไมใหหมุนหมายเลขแฟกซซ้ํา ใหกดปุม ยกเลิก

หรือเปลี่ยนการตั้งคาโทรซ้ํา

แฟกซที่คุณสงไปไมถึงเครื่องแฟกซที่รับ
สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องปลายทางอาจปดหรือเกิดขอผิดพลาดขึน้ เชน กระดาษหมด

โทรไปยังผูรับแฟกซเพื่อตรวจสอบวาเครื่องแฟกซปลายทางเปดอยูและพรอมที่จะรับแฟกซ

ใสตนฉบับไมถูกตอง

ตรวจสอบวาวางเอกสารตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษไดอยางถูกตองดีแลวหรือไม

แฟกซอาจอยูในหนวยความจํา เนือ่ งจากอาจกําลังรอการหมุนซ้ําไปยังหมายเลขที่สายไมวาง หรืออาจมี

หากการสงแฟกซอยูในหนวยความจําเนือ่ งดวยเหตุผลเหลานี้ รายการจะปรากฏในบันทึกการใชแฟกซ

งานอื่นกอนหนานี้ที่กําลังรอสง หรืออาจมีการตัง้ หนวงเวลาการสงแฟกซไว

พิมพบันทึกการใชงานแฟกซแลวตรวจสอบคอลัมน สถานะ เพื่อดูวามีการสงแฟกซที่มีการกําหนดเปน
คางอยู หรือไม
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แผงควบคุมแสดงขอมูลวาหนวยความจําเหลือนอย
สาเหตุ

วิธแี กไข

แฟกซอาจมีขนาดใหญเกินไป หรือความละเอียดอาจสูงเกินไป

ลองทําดังตอไปนี้:
●

แบงแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

●

ลบแฟกซที่จดั เก็บไวเพื่อใหมีหนวยความจําวางมากขึน้ สําหรับแฟกซขาออก

●

กําหนดคาแฟกซขาออกเปนแฟกซหนวงเวลา และตรวจสอบวาสงสําเร็จ

●

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพใชการตั้งคาความละเอียดต่ําสุด (มาตรฐาน)

แฟกซสงชามาก
สาเหตุ

วิธแี กไข

แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป เชน แฟกซที่มีกราฟกมากเกินไป

แฟกซที่ซับซอนจะใชเวลาในการสงหรือรับนาน การแบงแฟกซที่มีความยาวมากๆ ออกเปนหลาย
แฟกซและการลดความละเอียดจะชวยเพิ่มความเร็วในการสง

เครื่องแฟกซปลายทางอาจใชโมเด็มที่มีความเร็วต่ํา

เครื่องพิมพจะสงแฟกซที่ความเร็วสูงสุดของโมเด็มที่เครื่องแฟกซสามารถยอมรับไดเทานัน้

ความละเอียดของแฟกซที่สงอาจสูงมาก

ในการสงแฟกซ ใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซนั้นใหม

อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท

วางหูโทรศัพทและสงแฟกซใหม ใหบริษัทโทรศัพทตรวจสอบสายโทรศัพท
หากสงแฟกซผานทางสายโทรศัพทดิจิตอล ใหติดตอผูใหบริการ

THWW

คุณสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ

ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวางประเทศเปนเวลานานกวาปกติ

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสี

พิมพซ้ําเอกสารตนฉบับใหพื้นหลังเปนสีขาว แลวสงแฟกซซ้ํา
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ปญหาการรับแฟกซ
หมายเหตุ:

ใชสายแฟกซที่ใหมากับเครื่องเพื่อใหเครื่องทํางานไดอยางถูกตอง

เครื่องพิมพไมสามารถรับแฟกซจากโทรศัพทพวงได
สาเหตุ

วิธแี กไข

อาจมีการเลิกใชงานการตัง้ คาโทรศัพทเครื่องพวง

เปลี่ยนการตัง้ คาโทรศัพทพวง

สายแฟกซอาจตอไมแนน

ตรวจสอบวาสายแฟกซเชื่อมตอไวอยางแนนหนาแลวระหวางแจ็คโทรศัพทและเครื่องพิมพ (หรือ
อุปกรณอื่นที่เชื่อมตอกับเครื่องพิมพ) กด 1-2-3 ตามลําดับ รอสามวินาที แลววางหูโทรศัพท

โหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพิมพหรือโทรศัพทพวงอาจตั้งคาไมถูกตอง

ตรวจสอบวาโหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพิมพตั้งเปน โทน ตรวจสอบวาโทรศัพทพวงตัง้ คาใช
งานสําหรับการหมุนหมายเลขแบบ Tone เชนเดียวกัน

เครื่องพิมพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา
สาเหตุ

วิธแี กไข

โหมดการรับสายอาจตัง้ เปน ดวยตนเอง

หากโหมดการรับสายตั้งเปน ดวยตนเองเครื่องพิมพจะไมตอบรับสายเรียกเขา เริ่มขั้นตอนการรับแฟกซ
ดวยตนเอง

การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับอาจไมถูกตอง

ดูการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบวาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

อาจมีการเปดใชงานคุณสมบัตริ ูปแบบเสียงกริ่งอยูแตไมไดมีการขอรับบริการดงกลาว หรือมีการใช

ดูคุณสมบัตริ ูปแบบเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบวาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

บริการดังกลาวแตตั้งคาคุณสมบัตินไี้ มถูกตอง
สายแฟกซอาจตอไมถูกตอง หรือสายแฟกซใชงานไมได

โปรดดูที่คมู ือการเริ่มตนใชงานเพื่อตรวจสอบการติดตั้ง ตรวจดูวาคุณใชสายแฟกซที่ใหมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ

เครื่องพิมพอาจไมพบสัญญาณแฟกซเรียกเขาเนื่องจากเครื่องตอบรับกําลังเลนขอความเสียง

บันทึกขอความในเครื่องตอบรับใหม โดยเวนวางที่ตอนตนของขอความไวสองวินาทีเปนอยางต่ํา

มีอุปกรณที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทมากเกินไป

หามเชื่อมตออุปกรณมากกวาสามเครื่องกับสายโทรศัพท ปลดอุปกรณสุดทายที่เชื่อมตอเขามาแลวตรวจ
ดูวาเครื่องพิมพทํางานหรือไม หากไมทํางาน ใหปลดอุปกรณออกเรื่อยๆ ทีละเครื่องแลวลองตรวจดู
เครื่องพิมพหลังจากปลดอุปกรณแตละเครื่อง

สายโทรศัพทของคุณอาจใชงานไมได

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร

บนแผงควบคุม หากคุณไดยิน

เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย
●
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ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเชื่อมตอโทรศัพท โทรออกเพื่อตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทไมเสีย

THWW

เครื่องพิมพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา
สาเหตุ

วิธแี กไข

บริการรับสงขอความเสียงอาจรบกวนการรับสายของเครื่องพิมพ

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

ยกเลิกการใชบริการขอความ

●

ใชสายโทรศัพทที่กําหนดไวเฉพาะสําหรับสายแฟกซ

●

ตั้งโหมดการรับสายเปน ดวยตนเอง ในโหมดดวยตนเอง คุณตองเริ่มขั้นตอนการรับแฟกซเอง

●

ตั้งคาเครื่องใหอยูที่โหมดอัตโนมัติ และลดการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องพิมพให
นอยกวาการตัง้ คาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของขอความเสียง เครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาทุก
สาย

กระดาษในเครื่องพิมพอาจหมดและหนวยความจําเต็ม

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ กดปุม OK (ตกลง) เครื่องจะพิมพแฟกซทั้งหมดที่บันทึกอยูใน
หนวยความจํา จากนัน้ จะรับสายแฟกซตอ

ไมมีการพิมพแฟกซ
สาเหตุ
ถาดปอนกระดาษวางเปลา

วิธแี กไข
ใสกระดาษ แฟกซที่ไดรับขณะที่ถาดปอนกระดาษไมมีกระดาษจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา และจะ
เริ่มพิมพหลังจากที่มีการใสกระดาษลงในถาดแลว

อาจมีการเลือกตัวเลือกรับที่เครื่องคอมพิวเตอรไว คอมพิวเตอรจึงรับแฟกซดังกลาว

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรกําลังรับแฟกซอยูหรือไม

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ

ดูขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม

เครื่องพิมพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่จะพิมพเพียงแผนเดียว
สาเหตุ

วิธแี กไข

การตั้งคาการยอขนาดอัตโนมัตอิ าจไมถูกตอง

เปดการตัง้ คาการยอกระดาษอัตโนมัติ

อาจมีการสงแฟกซเรียกเขาไปที่สื่อที่มีขนาดใหญกวา

ปรับการตัง้ คาการลดขนาดอัตโนมัติเพื่อใหพิมพหนาเอกสารขนาดใหญลงบนกระดาษหนาเดียว

แฟกซที่ไดรับนั้นจางเกินไป วางเปลา หรือมีคุณภาพการพิมพไมดี
สาเหตุ

วิธแี กไข

ผงหมึกของเครื่องพิมพหมดขณะที่พิมพแฟกซ

เครื่องพิมพจะจัดเก็บแฟกซตางๆ ที่เพิ่งพิมพลาสุด (จํานวนตามจริงของแฟกซที่จดั เก็บไวสําหรับพิมพ
ซ้ําจะขึ้นอยูกับปริมาณหนวยความจําที่มี) เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมทันทีที่เปนไปได แลวพิมพแฟกซ
ซ้ํา

แฟกซที่ไดรับจางเกินไป

THWW

ติดตอผูสงแลวขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกครั้งหลังจากปรับการตั้งคาความคมชัดแลว
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การรับโทรสารชามาก
สาเหตุ

วิธแี กไข

แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป เชน แฟกซที่มีกราฟกมากเกินไป

แฟกซที่ซับซอนจะใชเวลาในการรับนาน การแบงแฟกซที่มีความยาวมากๆ ออกเปนหลายแฟกซและ
การลดความละเอียดจะชวยเพิ่มความเร็วในการสง

ความละเอียดของแฟกซที่สงหรือรับอาจสูงมาก

ในการรับแฟกซ ใหโทรติดตอและแจงผูสงใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซนั้นใหม

คุณสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ

ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวางประเทศเปนเวลานานกวาปกติ

144 บท 10 แฟกซ (M1210 Series เทานั้น)

THWW

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับและการรับประกัน
สําหรับขอมูลขอกําหนดและการรับประกัน โปรดดูที่ ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ) ในหนา 269

THWW
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11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

●

พิมพหนาขอมูล

●

การใชซอฟตแวร HP Toolbox

●

ใช HP Embedded Web Server (M1210 Series เทานั้น)

●

คุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

●

การตั้งคาการประหยัด

●

จัดการวัสดุสนิ้ เปลืองและอุปกรณเสริม

●

ทําความสะอาดอุปกรณ

●

อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ

147

พิมพหนาขอมูล
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หนาเหลานี้จะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: M1210 Series: หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพื่อใหหนานั้นพิมพใน
ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใชไดกับเครื่อง เปลี่ยนภาษาไดดวยการใชเมนู การตั้งคาระบบ บนแผงควบคุม
รายละเอียดของหนา

วิธกี ารพิมพหนา

หนาแสดงคาคอนฟก

ทัง้ สองรุน

แสดงการตั้งคาปจจุบันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ

1.

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ กําหนดลักษณะ

2.

คลิกแท็บ บริการ จากนั้นในรายการดร็อปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิก หนาการกําหนดคา

3.

คลิกปุม พิมพ

M1130 Series
บนแผงควบคุม ใหกดปุม ยกเลิก

คางไวจนกวาไฟสัญญาณ พรอม

จะเริ่มกะพริบ จากนั้นให

ปลอยปุม
M1210 Series
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานคอนฟเกอเรชัน และกดปุม OK (ตกลง)

หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

ทัง้ สองรุน

แสดงสถานะของตลับหมึกพิมพ ขอมูลเกียวกับจํานวนหนาและงานที่พมิพดวยตลับหมึกพิมพ และ

1.

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ กําหนดลักษณะ

2.

คลิกแถบ บริการ จากนั้นในรายการแบบดรอปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิกรายการ หนาสถานะ

ขอมูลเกีย่ วกับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม
อุปกรณสิ้นเปลือง
3.

คลิกปุม พิมพ

M1130 Series
บนแผงควบคุม ใหกดปุม ยกเลิก

คางไวจนกวาไฟสัญญาณ พรอม

จะเริ่มกะพริบ จากนั้นให

ปลอยปุม หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะพิมพหลังจากพิมพหนาการกําหนดคา
M1210 Series
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก Supplies Status (สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง) และกด
ปุม OK (ตกลง)
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รายละเอียดของหนา

วิธกี ารพิมพหนา

หนาตัวอยาง

ทัง้ สองรุน

มีตวั อยางขอความและกราฟก

1.

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ กําหนดลักษณะ

2.

คลิกแถบ บริการ จากนั้นในรายการแบบดรอปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิกรายการ หนาสาธิต

3.

คลิกปุม พิมพ

M1210 Series
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก หนาสาธิต และกดปุม OK (ตกลง)

ผังเมนู (M1210 Series เทานั้น)

1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

แสดงเมนูของแผงควบคุมและการตั้งคาที่ใชได

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก โครงสรางเมนู และกดปุม OK (ตกลง)

1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

รายงานแฟกซ (M1210 Series เทานั้น)
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การใชซอฟตแวร HP Toolbox
ทําการติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณเพือ่ ใช HP Toolbox
HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณสามารถใชสําหรับงานตอไปนี้:
●

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

●

ดูขอมูลการแกไขปญหา

●

ดูเอกสารแบบออนไลน

ดูซอฟตแวร HP Toolbox
เปด HP Toolbox ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธเี หลานี้:
M1130 Series

M1210 Series

1.

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ กําหนดลักษณะ

2.

คลิกแถบ บริการ

●

ในถาดของระบบ Windows ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ

●

ในเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ใน
Windows XP) คลิก HP คลิก HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Series และคลิก
HP Toolbox

ซอฟตแวร HP Toolbox ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี้สําหรับแตละผลิตภัณฑในหนาตางอุปกรณ:
●

สถานะ

●

แฟกซ (M1210 Series เทานั้น)

นอกจากสวนตางๆ เหลานี้ ทุกหนาจะประกอบดวยองคประกอบทั่วไปตอไปนี้:
●

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

●

ลิงคอื่นๆ
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สถานะ
โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:
●

สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนานี้จะแสดงสภาวะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวางเปลา หลังการแกไขปญหาเครื่องพิมพแลว
คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

แฟกซ (M1210 Series เทานั้น)
ใชแถบ แฟกซ ของ HP Toolbox เพื่อทํางานเกี่ยวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ แถบ แฟกซ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี้:
●

งานเกี่ยวกับแฟกซ ทํางานที่เกี่ยวกับแฟกซ เชน การสงแฟกซ หรือการหนวยความจําของแฟกซ หรือตั้งโหมดรับแฟกซ

●

สมุดโทรศัพทของแฟกซ เพิม่ แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทรศัพทของเครื่องออลล-อิน-วัน

●

บันทึกการสงแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่สงจากเครื่องออลล-อิน-วัน

●

บันทึกการรับแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่เครื่องออลล-อิน-วันไดรับ

●

คุณสมบัตขิ องขอมูลแฟกซ จัดการกับพื้นที่วางที่ใชจัดเก็บแฟกซบนคอมพิวเตอร การตั้งคาเหลานี้จะมีผลในกรณีที่คุณเลือกสงหรือรับแฟกซระยะไกลจาก
คอมพิวเตอร

งานของแฟกซ
คุณสามารถใชตัวเลือกสามตัวเลือกดังตอไปนี้เมื่อรับแฟกซ:
●

พิมพแฟกซ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหมีขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อแจงใหทราบเมื่อมีการพิมพแฟกซ

●

รับแฟกซบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแฟกซสงเขามา
หากตอเครื่องแฟกซเขากับเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่อง จะมีการกําหนดใหคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวเทานั้นเปนเครื่องที่รับแฟกซ

●

สงตอแฟกซไปยังเครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่ง

หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สมุดโทรศัพทของแฟกซ
ใชสมุดโทรศัพทของแฟกซ HP Toolbox เพือ่ เพิ่มหรือลบรายการหรือนําเขาสมุดโทรศัพทจากแหลงอื่นๆ
●

ในการเพิ่มรายการใหม ใหคลิก ใหม พิมพชื่อผูติดตอในหนาตาง ชื่อผูติดตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ คลิก เพิ่ม/แกไข

●

หากตองการแกไขรายการที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพื่อเลือกผูติดตอรายนั้น พิมพสงิ่ ที่ตองการเปลี่ยนแปลงลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก
เพิ่ม/แกไข ดูใหแนใจวา คุณไมไดกาเครื่องหมายในคอลัมน เลือก

●

หากตองการลบรายการ ใหเลือกรายการนั้นและคลิก ลบ

●

หากตองการยายรายการ คุณสามารถเลือกรายการนั้น และคลิก ยาย หรือคุณสามารถเลือก ยาย และระบุรายการในกลองโตตอบ เลือก แถวถัดไปที่วาง หรือระบุ
หมายเลขของแถวที่คุณตองการยายรายชื่อ
หมายเหตุ: หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนที่ชื่อเดิม
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●

หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express ใหคลิก นําเขาสมุดโทรศัพท เลือก
โปรแกรมซอฟตแวรที่เหมาะสม เลือ่ นไปที่ไฟลที่เหมาะสม และคลิก ตกลง คุณยังสามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้ง
เลม

●

หากตองการเลือกรายการทั้งหมด ใหคลิกที่หัวคอลัมน เลือก

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปนี้สามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:
●

(

●

)

●

+

●

-

●

*

●

#

●

R

●

W

●

.

●

,

●

<เวนวรรค>

หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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บันทึกการสงแฟกซ
บันทึกการสงแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซที่สงลาสุดทั้งหมด และขอมูลเกี่ยวกับแฟกซดังกลาว ซึง่ รวมถึงวันที่และเวลาที่สง หมายเลขงาน หมายเลข
แฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ
เมื่อคุณสงแฟกซจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องพิมพ แฟกซจะมีลิงค ดู การคลิกที่ลงิ คนี้คือการเปดหนาใหมที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแฟกซ
คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย
คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนนี้จะแสดงรายละเอียดของสาเหตุที่ไมมีการสงแฟกซ
หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

บันทึกการรับแฟกซ
บันทึกการรับแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซที่ไดรับลาสุดทั้งหมด และขอมูลเกี่ยวกับแฟกซดังกลาว ซึง่ รวมถึงวันที่และเวลาที่ไดรับ หมายเลขงาน
หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ
เมื่อคุณไดรับแฟกซบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอกับเครื่องออลล-อิน-วัน แฟกซจะมีลิงค ดู การคลิกที่ลิงคนี้คือการเปดหนาใหมที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแฟกซ
คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย
คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนนี้จะมีรายละเอียดของสาเหตุที่ไมไดรับแฟกซ
หมายเหตุ:
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ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ปุมที่อยูดานบนของทุกหนานี้จะลิงคกับเว็บไซตที่คุณสามารถสัง่ ซือ้ วัสดุสิ้นเปลืองสํารองได คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อใชคุณลักษณะนี้

ลิงคอนื่ ๆ
ในสวนนี้จะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อใชลิงคเหลานี้ หากคุณใชการเชื่อมตอแบบ Dial-up และไมไดเชือ่ มตออยูเมื่อคุณ
เปด HP Toolbox เปนครั้งแรก คุณจะตองเชื่อมตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้ การเชื่อมตออาจจําเปนตองใหคุณปด HP Toolbox แลวเปดใหมอีก
ครั้ง
●

HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

●

ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเครื่องพิมพ ซึง่ คุณสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับปญหาตางๆ ได

●

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP

●

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP
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ใช HP Embedded Web Server (M1210 Series เทานั้น)
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) ของ HP เพือ่ ดูสถานะอุปกรณและเครือขาย และจัดการหนาที่การพิมพจากคอมพิวเตอร
●

ดูขอมูลสถานะของอุปกรณ

●

ระบุอายุการใชงานที่เหลืออยูของวัสดุสนิ้ เปลืองทั้งหมด และสั่งซือ้ วัสดุสิ้นเปลืองใหม

●

ดูและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาอุปกรณที่ระบบตั้งไว

●

ดูและเปลีย่ นแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

ทานไมตองติดตั้งซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร เพียงแตใชเว็บเบราเซอรที่ไดรับการสนับสนุนดังตอไปนี้:
●

Internet Explorer 6.0 (ขึ้นไป)

●

Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

●

Mozilla 1.6 (ขึ้นไป)

●

Opera 7.0 (ขึ้นไป)

●

Safari 1.2 (ขึ้นไป)

●

Konqueror 3.2 (ขึ้นไป)

เว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP จะใชงานไดเมื่ออุปกรณเชื่อมตอเขากับเครือขายที่ใช TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ไมสนับสนุนการเชือ่ มตอที่ใช IPX หรือการ
เชื่อมตอโดยตรงดวย USB
หมายเหตุ: ทานไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงคในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได เพือ่ จะไปยังไซตที่เชือ่ มโยงกับลิงค

เปด HP Embedded Web Server
ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชื่อโฮสตของอุปกรณในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรที่สนับสนุน หากตองการคนหา IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน
หมายเหตุ:

หากเกิดขอผิดพลาดขณะเปด HP Embedded Web Server ใหตรวจสอบวาการตั้งคาพร็อกซี่ถูกตองสําหรับเครือขายของคุณ

คําแนะนํา:

หลังจากที่เปด URL ใหทําเครื่องหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนานั้นไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

คุณสมบัติ
แท็บขอมูล
กลุมหนาขอมูลประกอบดวยหนาตอไปนี้:
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●

สถานะอุปกรณ แสดงสถานะของอุปกรณและวัสดุสนิ้ เปลืองของ HP

●

หนาการกําหนดคา แสดงขอมูลที่พบบนหนาการกําหนดคา
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●

สถานะวัสดุสิ้นเปลือง แสดงสถานะของวัสดุสนิ้ เปลืองของ HP และหมายเลขชิ้นสวน ในการสัง่ ซือ้ วัสดุใหม ใหคลิก สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ดานขวาบนของ
หนาตาง

●

สรุปเครือขาย แสดงขอมูลที่พบบนหนา สรุปเครือขาย

แท็บการตั้งคา
ใชแท็บนี้เพื่อกําหนดคาอุปกรณจากคอมพิวเตอร หากอุปกรณเชือ่ มตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบคุมอุปกรณกอนการเปลีย่ นแปลงการตั้งคาบนแท็บนี้
แท็บ การตั้งคา ประกอบดวยหนา การพิมพ ที่ทานสามารถดูและเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพเริ่มตน

แท็บเครือขาย
ผูควบคุมเครือขายสามารถใชแท็บนี้เพือ่ ควบคุมการตั้งคาที่เกี่ยวกับเครือขายสําหรับอุปกรณ เมื่อเชือ่ มตอเขากับเครือขาย IP

ลิงค
ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพือ่ ใชลิงคเหลานี้ หากทานใชการเชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และ
ไมไดเชื่อมตออยู เมื่อทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้ได การเชื่อมตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอร
ในตัวของ HP และเปดใชอีกครั้ง
●

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง คลิกที่ลิงคนี้เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply และสั่งซือ้ วัสดุสิ้นเปลืองของแทจาก HP หรือผูขายที่ทานตองการ

●

การสนับสนุน เชื่อมตอเขากับไซตสนับสนุนผลิตภัณฑ ทานสามารถคนหาความชวยเหลือเกี่ยวกับหัวขอทั่วไป
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คุณสมบัตดิ านความปลอดภัยของเครื่องพิมพ
ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา
1.

บริเวณแผงเสียบหนวยความจําที่อยูดานหลังเครื่องพิมพ จะมีสล็อตที่คุณ
สามารถใชเชื่อมตอกับสายเคเบิลเพือ่ ความปลอดภัยได การล็อคแผงเสียบ
หนวยความจําจะปองกันไมใหผูอื่นถอดสวนประกอบสําคัญออกจากได

THWW
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การตั้งคาการประหยัด
พิมพดวย EconoMode
เครื่องพิมพนี้มีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกไดยาวนานขึ้นและชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะ
ทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน
HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode ตลอดเวลา เมื่อกลไกของตลับหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึก
อาจจะยังเหลืออยู หากคุณภาพการพิมพลดลงในกรณีเชนนี้ ทานตองใสตลับหมึกใหม แมวาจะยังเหลือผงหมึกอยูในตลับก็ตาม
1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3.

คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย EconoMode

โหมดปดอัตโนมัติ
โหมดปดอัตโนมัติเปนคุณลักษณะประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑนี้ หลังจากที่พนระยะเวลาตามที่ผูใชกําหนด ผลิตภัณฑจะลดการใชพลังงานโดยอัตโนมัติ (ปดอัตโนมัติ)
ผลิตภัณฑจะกลับสูสถานะพรอมอีกครั้งเมื่อมีการกดปุมหรือไดรับงานพิมพ
เปลี่ยนแปลงการหนวงเวลาของการปดอัตโนมัติ
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผลิตภัณฑอยูในสถานะวาง (การหนวงเวลาปดอัตโนมัติ) กอนที่จะเขาสูโหมดปดอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
1.

คาการหนวงเวลาปดอัตโนมัติที่ระบบตั้งไวคือ 15 นาที

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึง่ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
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a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.

จากเมนู Apple

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

เลือกการหนวงเวลาจากรายการแบบดึงลง Auto-Off (ปดอัตโนมัติ)

หมายเหตุ:
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คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

การตั้งคาที่ถกู เปลี่ยนจะไมมีผลจนกวาจะมีการสงงานพิมพไปยังผลิตภัณฑ
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จัดการวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
การใชงาน จัดเก็บ และตรวจสอบตลับหมึกพิมพอยางถูกตองจะชวยใหไดรับงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

พิมพเมื่อตลับหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว
เมื่อตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว ไฟ ผงหมึก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพจะสวางขึ้น คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนอุปกรณเปลืองในขณะนี้ เวนแต
คุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองไดมาถึงจุดนี้ การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง

จัดการตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ
ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP
บริษทั HP ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกใหมหรือนํามาผลิตใหม
หมายเหตุ:

ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการใหบริการของ HP

ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต
โทรศัพทไปที่ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บไซต www.hp.com/go/
anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเครื่องพิมพแจงวาตลับหมึกที่ติดตั้งไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เพือ่ แกปญหา
ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิง่ ตอไปนี้
●

คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

●

ตลับหมึกพิมพมีลกั ษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดึงสีสมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง
ในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพของแทของ HP ใหเก็บตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา ใชฉลากสงคืนที่แนบมาเพือ่ สงวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวก
ลับไปยัง HP เพือ่ รีไซเคิล โปรดดูขอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซึง่ ใหมาพรอมกับวัสดุสนิ้ เปลือง HP ใหมทุกรายการ
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คําแนะนําในการเปลี่ยน
การเกลี่ยผงหมึก
เมื่อมีหมึกเหลืออยูในตลับหมึกพิมพเพียงเล็กนอย อาจทําใหมีบริเวณที่ซีดจางหรือสวางปรากฏอยูในหนาที่พิมพ ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดย
การกระจายผงหมึกใหม
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1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ
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3.

ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวัง:

หากผงหมึกเปอนเสือ้ ผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา

4.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

5.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน
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หากงานพิมพยังจางอยู ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพตลับใหม

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงาน ทานจะสามารถทําการพิมพตอโดยใชตลับหมึกพิมพดังกลาวจนกระทั่งการกระจายผงหมึกไมชวยใหไดรับคุณภาพการพิมพใน
ระดับที่ยอมรับไดอีกตอไป
1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพเกาออก

THWW
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3.

นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ เก็บตลับหมึกพิมพที่ใชแลวไวในถุงและ
กลองสําหรับรีไซเคิล
ขอควรระวัง: เพือ่ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ ให
จับที่สวนปลายแตละดานของตลับหมึกพิมพ อยาจับตรงชัตเตอรหรือพื้นผิว
ของลูกกลิ้ง

4.

จับที่ปลายทั้งสองดานของตลับหมึกพิมพ และคอยๆ เขยาตลับหมึกพิมพ เพื่อ
ใหผงหมึกกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในตลับหมึก

5.

งางแท็บที่ดานซายของตลับหมึกจนกระทั่งแท็บคลายออก จากนั้นใหดึงแท็บ
จนกระทั่งเทปหลุดออกจากตลับหมึก ใสแถบและเทปลงในกลองใสตลับหมึก
พิมพเพือ่ สงกลับไปรีไซเคิล

164 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

6.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

7.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน
ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเสือ้ ผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน
แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา

THWW
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เปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ
ลูกกลิ้งดึงกระดาษสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพต่ําสามารถทําใหลูกกลิ้งดึงกระดาษสึกหรอเร็วขึ้นได หากเครื่องพิมพไมดึงกระดาษบอยครั้ง คุณ
อาจตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ
1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง:

เพือ่ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึกพิมพไว

166 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

THWW

3.

คนหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ

4.

ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กที่แตละดานของลูกกลิง้ ดึงกระดาษ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษไปทางดานหนา
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5.

คอยๆ ดึงลูกกลิ้งดึงกระดาษขึ้น และนําออก

6.

วางลูกกลิ้งดึงกระดาษใหมในชอง ชองกลมและเหลีย่ มทั้งสองดาน จะชวยใหทานติดตั้งลูกกลิ้งไดถูกตอง

168 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

THWW

7.

หมุนดานบนของลูกกลิ้งดึงกระดาษออกจากตัว จนกระทั่งเขาที่ทั้งสองดาน

8.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ
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9.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน

170 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

เปลี่ยนแผนคั่น
แผนคั่นสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพต่ําสามารถทําใหแผนคั่นสึกหรอเร็วขึ้นได หากเครื่องพิมพดึงกระดาษครั้งละหลายๆ แผนบอยครั้ง คุณอาจ
ตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนคั่น
หมายเหตุ:
คําเตือน!

กอนที่จะเปลี่ยนแผนคั่น ใหทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
กอนการเปลี่ยนแผนคั่น ใหปดอุปกรณ ถอดปลั๊กออก และรอจนอุปกรณเย็นลง

1.

ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2.

นํากระดาษออกและปดถาดปอนกระดาษ ตั้งเครื่องพิมพบนดานขาง
ขอควรระวัง:

3.

THWW

ชุดประกอบเครื่องสแกนจะเปดเมื่อตั้งเครื่องพิมพบนดานขาง

ที่ดานลางของอุปกรณ ใหไขสกรูที่ยึดแผนคั่นออก
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4.

ถอดแผนคั่น

5.

ใสแผนคั่นใหม และไขสกรูเขาที่

172 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

6.

THWW

วางเครื่องพิมพในตําแหนงตั้งตรง เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แลวเปดเครื่อง
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ทําความสะอาดอุปกรณ
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
หากทานตองการทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษกอนเปลีย่ นอันใหม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
คําเตือน!

กอนการทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก และรอจนเครื่องเย็นลง

1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง:

เพือ่ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึกพิมพไว

174 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

THWW

3.

คนหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ

4.

ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กที่แตละดานของลูกกลิง้ ดึงกระดาษ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษไปทางดานหนา
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5.

คอยๆ ดึงลูกกลิ้งดึงกระดาษขึ้น และนําออก

6.

ใชผาที่ไมมีขนชุบน้ําเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง

คําเตือน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนที่จะปดอุปกรณและตอสายไฟ โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท
หมายเหตุ: ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพิษทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนน้ํายาทําความ
สะอาด ในเขตดังกลาวของแคลิฟอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํากอนหนานี้ และใชผาที่ไมมีขนชุบน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
7.

ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพือ่ ขจัดคราบสกปรกออก

176 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ
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THWW

8.

รอใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิท กอนที่จะติดตั้งกลับสูอุปกรณ

9.

เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
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ทําความสะอาดแผนคั่น
แผนคั่นสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพต่ําสามารถทําใหแผนคั่นสึกหรอเร็วขึ้นได หากเครื่องพิมพดึงกระดาษครั้งละหลายๆ แผนบอยครั้ง คุณอาจ
ตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนคั่น
คําเตือน!

กอนการทําความสะอาดแผนคั่น ใหปดอุปกรณ ถอดปลั๊กออก และรอจนอุปกรณเย็นลง

1.

ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2.

นํากระดาษออกและปดถาดปอนกระดาษ ตั้งเครื่องพิมพบนดานขาง
ขอควรระวัง:

3.

ชุดประกอบเครื่องสแกนจะเปดเมื่อตั้งเครื่องพิมพบนดานขาง

ที่ดานลางของอุปกรณ ใหไขสกรูที่ยึดแผนคั่นออก

178 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

4.

ถอดแผนคั่น

5.

ใชผาที่ไมมีขนชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดแผนคั่น ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดสิง่ สกปรกออก และรอใหแผนคั่นแหง

คําเตือน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนที่จะปดอุปกรณและตอสายไฟ โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท
หมายเหตุ: ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพิษทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนน้ํายาทําความ
สะอาด ในเขตดังกลาวของแคลิฟอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํากอนหนานี้ และใชผาที่ไมมีขนชุบน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

THWW
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6.

ใสแผนคั่นที่ทําความสะอาดแลว และขันสกรูใหเขาที่

7.

วางเครื่องพิมพในตําแหนงตั้งตรง เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แลวเปดเครื่อง

180 บท 11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

THWW

ทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ
หากผงหมึกเปนจุดดางหรือมีจุดบนงานพิมพ ใหทําความสะอาดทางผานกระดาษ ใหใชแผนใสเพือ่ ขจัดฝุนและผงหมึกออกจากทางผานกระดาษ อยาใชกระดาษที่เคยเย็บเขา
เลมแลวหรือกระดาษที่มีเนื้อหยาบ

หมายเหตุ:

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สดุ ใหใชแผนใส หากคุณไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสําหรับถายเอกสาร (60 ถึง 163 g/m2) ที่มีผิวเรียบ
สวางขึ้น

1.

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในสภาวะพักงานและไฟสัญญาณ พรอม

2.

ปอนวัสดุพิมพไวในถาดปอน

3.

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อประมวลผลหนาทําความสะอาด ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

THWW
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4.

a.

จากเมนู Apple

คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

ในพื้นที่ หนาทําความสะอาด ใหคลิกปุม เริ่ม เพือ่ ประมวลผลหนาทําความสะอาด

หมายเหตุ: กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 2 นาที ระหวางกระบวนการทําความสะอาด หนาทําความสะอาดจะหยุดเปนระยะๆ อยาปดอุปกรณจนกวา
กระบวนการทําความสะอาดจะสิ้นสุดลง ทานอาจตองทํากระบวนการทําความสะอาดซ้ําหลายครั้งเพื่อทําความสะอาดอุปกรณอยางหมดจด
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ทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ
ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดเนื้อที่สวนนี้จะทําใหคุณภาพงานพิมพดีขึ้น
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1.

ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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3.

4.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง:

อยาสัมผัสลูกกลิ้งสงกระดาษที่เปนฟองน้ําสีดําภายในอุปกรณ เพราะอาจทําใหอปุ กรณเสียหายได

ขอควรระวัง:

เพือ่ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

ใหใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ
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5.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

6.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน
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7.

เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

8.

พิมพ 1-2 หนาเพื่อทําความสะอาดผงหมึกที่เหลือออกจากเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดภายนอกเครือ่ ง
ใหใชผาเนื้อนุมที่ไมเปนขุยชุบน้ําหมาดๆ เพื่อเช็ดฝุน คราบหมึก และสิง่ สกปรกที่ติดอยูภายนอกเครื่องพิมพ

ทําความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลัก๊ ออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องพิมพ
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได
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4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพือ่ ปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด

ทําความสะอาดอุปกรณ 187

อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
อัพเดตสําหรับซอฟตแวรและเฟรมแวรและคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับอุปกรณนี้มีอยูที่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ
www.hp.com/support/ljm1210series คลิก Downloads and drivers (ดาวนโหลดและไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัติการ แลวเลือก
ดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ
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12 การแกไขปญหา
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●

การแกปญหาทั่วไป

●

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช (M1210 Series เทานั้น)

●

ทําความเขาใจรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (M1130 Series เทานั้น)

●

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)

●

แกปญหากระดาษติดขัด

●

แกไขปญหาการจัดการกระดาษ

●

แกไขปญหาคุณภาพของภาพ

●

การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน

●

แกไขปญหาเกี่ยวกับการเชือ่ มตอ

●

แกไขปญหาซอฟตแวร
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การแกปญหาทั่วไป
หากเครื่องพิมพทํางานผิดปกติ ใหทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับตอไปนี้ หากเครื่องพิมพไมผานขั้นตอนใด ใหทําตามคําแนะนําในการแกปญหาที่เกี่ยวของนั้น หาก
สามารถแกปญหาไดในขั้นตอนใดๆ คุณสามารถหยุดโดยไมตองดําเนินการขั้นตอนอื่นๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
1.

2.

โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง
a.

กดปุมเพาเวอรเพื่อเปดเครื่องหรือยกเลิกการใชงานโหมดปดอัตโนมัติ

b.

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

c.

ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลังไฟของเครื่องพิมพ (ดูขอกําหนดแรงดันไฟฟาที่ฉลากดานหลัง
เครื่องพิมพ) หากคุณกําลังใชชองรับไฟและแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอกําหนด ใหเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง หากไดเสียบปลั๊ก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังเปนที่เรียบรอยแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอื่น

d.

หากยังไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล
a.

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาการเชื่อมตอแนนหนา

b.

ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบิลอื่นๆ หากเปนไปได

c.

ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย (M1210 Series เทานั้น): ตรวจสอบวาไฟเครือขายสวางขึ้น ไฟเครือขายอยูถดั จากพอรตเครือขายที่ดานหลังของ
เครื่องพิมพ
หากอุปกรณยังคงไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย ใหถอนการติดตั้งอุปกรณ แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง หากยังมีขอผิดพลาดอยู ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขาย

3.

M1130 Series: ตรวจสอบเพือ่ ดูวาไฟสัญญาณของแผงควบคุมติดสวางหรือไม
M1210 Series: ตรวจดูวามีขอความใดปรากฏอยูบนแผงควบคุมหรือไม

4.

ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนด

5.

ตรวจสอบวาปอนกระดาษเขาในถาดปอนอยางถูกตอง

6.

โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสําหรับผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

7.

ตรวจสอบวาคุณติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับเครื่องพิมพนี้แลว และคุณเลือกเครื่องพิมพนี้จากรายการเครื่องพิมพที่มีอยู

8.

พิมพหนาการกําหนดคา
a.

หากหนากระดาษไมพมิ พออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอน

b.

โปรดตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

c.

หากกระดาษติดในเครื่องพิมพ ใหนํากระดาษที่ติดออก

d.

หากคุณภาพงานพิมพยอมรับไมได ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
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9.

●

ตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพถูกตองสําหรับวัสดุพมิ พที่ทานใช

●

การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

พิมพเอกสารขนาดเล็กจากโปรแกรมอืน่ ที่เคยใชการไดในอดีต หากวิธีนี้ใชไดผล แสดงวาโปรแกรมที่ทานใชมีปญหา หากวิธีนี้ใชไมไดผล (เอกสารไมพิมพออก
มา) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
a.

ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเครื่องอืน่ ที่ติดตั้งซอฟตแวรของเครื่องพิมพนี้ไว

b.

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล เชื่อมโยงอุปกรณเขากับพอรตที่ถูกตอง หรือติดตั้งซอฟตแวรอีกครั้ง โดยเลือกชนิดการเชื่อมตอที่ทานกําลังใช

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งพิมพ
ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังนี้
●

การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีน้ําหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

●

การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

●

ความซับซอนและขนาดของกราฟก

●

ความเร็วของคอมพิวเตอรที่คุณใช

●

การเชื่อมตอ USB หรือการเชื่อมตอเครือขาย

●

การกําหนดคา I/O ผลิตภัณฑ

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช (M1210 Series เทานั้น)
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน และลบชือ่ หัวกระดาษแฟกซ หมายเลขโทรศัพท และแฟกซที่เก็บไวใน
หนวยความจําของเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง: การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษแฟกซ หมายเลขโทรศัพท และ
แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพ ขั้นตอนนี้จะลบสมุดโทรศัพทของแฟกซ และลบหนาใดๆ ที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา จากนั้นเครื่องพิมพจะรีสตารตเอง
โดยอัตโนมัติ
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

2.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู บริการ และกดปุม OK (ตกลง)

3.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก เรียกคืนคาเริ่มตน ตัวเลือก และกดปุม OK (ตกลง)
เครื่องพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ทําความเขาใจรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (M1130 Series เทานั้น)
หากเครื่องพิมพตองไดรับการตรวจสอบ รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
ตาราง 12-1 รายละเอียดไฟสถานะ
สัญลักษณสําหรับ “ไฟดับ"
สัญลักษณสําหรับ “ไฟสวาง"
สัญลักษณสําหรับ “ไฟกะพริบ"

ตาราง 12-2 รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม
สถานะไฟสัญญาณ

รหัสขอผิดพลาด

สถานะของอุปกรณ

การปฏิบตั ิ

ไฟสัญญาณทั้งหมดดับ

อุปกรณปดอยู

กดปุมเปดปดเพื่อเปดอุปกรณ

ไฟสัญญาพรอมและโปรดพิจารณากะพริบ

ไฟสถานะสวางสลับกันทีละดวงในขณะที่ตัวจัดรูปแบบเริ่ม
ทํางานหรือเมื่ออุปกรณประมวลผลหนาทําความสะอาด

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ รอใหกระบวนการเริ่มการทํางาน
สิ้นสุดลง อุปกรณควรจะเขาสูสถานะพรอมเมื่อกระบวนการเริ่ม
การทํางานเสร็จสิ้น

ไฟสัญญาณพรอมสวาง

อุปกรณอยูในสถานะพรอม

ไฟสัญญาณพรอมกะพริบ

อุปกรณกาํ ลังรับหรือประมวลผลขอมูล

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ อุปกรณพรอมที่จะรับงานพิมพ

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ อุปกรณกาํ ลังรับหรือประมวลผล
งานพิมพ
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ตาราง 12-2 รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
สถานะไฟสัญญาณ

รหัสขอผิดพลาด

สถานะของอุปกรณ

การปฏิบตั ิ

อุปกรณอยูในโหมดพลังงานต่ํา

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ

E0

มีกระดาษติดอยูในอุปกรณ

เอากระดาษที่ตดิ ออก

E1

ถาดปอนกระดาษวางเปลา

ใสกระดาษในถาด

E2

ฝาเปดอยู

ตรวจสอบวาฝาตลับหมึกพิมพปดสนิท

E4

หนวยความจําของอุปกรณเต็ม

งานซับซอนเกินกวาที่อุปกรณจะพิมพได ลดความซับซอนของ

ไฟสัญญาณพรอมกะพริบชา

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณากะพริบ

งาน หรือแบงเปนหลายไฟล

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณาและไฟผงหมึกกะพริบ

ไฟสัญญาณผงหมึกสวาง

E5

อุปกรณไมดงึ กระดาษจากถาด

คุณอาจตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

H0

อุปกรณอยูในโหมดปอนดวยตนเอง

ใสกระดาษประเภทและขนาดที่ถูกตองในถาดปอนกระดาษ

H1

เครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดาน

ใสงานพิมพในถาดปอนกระดาษเพื่อพิมพหนาที่สอง

E3

ไมมีตลับหมึกพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เมื่ออุปกรณ

คุณไมจาํ เปนตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพในขณะนี้ เวนแตคุณภาพ

สิ้นเปลืองไดมาถึงจุดนี้ การรับประกันการคุมครองของ HP ใน

การพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

อุปกรณสิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง
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ตาราง 12-2 รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
สถานะไฟสัญญาณ

รหัสขอผิดพลาด

ไฟสัญญาณเตือนกะพริบ และไฟสัญญาณพรอมติดสวาง

สถานะของอุปกรณ

การปฏิบตั ิ

อุปกรณเกิดขอผิดพลาดอยางตอเนื่องและจะกลับสูการทํางาน

หากกลับสูการทํางานปกติสําเร็จแลว อุปกรณจะเขาสูสถานะ

ปกติดวยตัวเอง

กําลังประมวลผลขอมูล และจะพิมพงานตอจนเสร็จ
แตถาไมสามารถกลับสูการทํางานปกติได อุปกรณจะยังคงอยูใน
สถานะขอผิดพลาดที่ยังทํางานตอได ลองเอากระดาษออกจาก
ทางผานของกระดาษหรือวัสดุพิมพ แลวปดและเปดเครื่องอีก
ครั้ง

ไฟสัญญาณเตือนและไฟสัญญาณพรอมติดสวาง

E6
E7

อุปกรณเกิดขอผิดพลาดรายแรงและไมสามารถกลับสูการทํางาน

1.

ปดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2.

รอ 30 วินาที แลวเปดเครื่อง หรือเชื่อมตอสายไฟเขา

ปกติได

กับอุปกรณอีกครั้ง

E8
E9

3.

รอใหอุปกรณเริ่มการทํางาน

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP
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ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม (M1210 Series เทานั้น)
ประเภทขอความบนแผงควบคุม
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชัว่ คราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK (ตกลง) เพื่อทํางานตอ หรือกดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน
งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซึ่งจะมีขอความเตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนนั้นเกี่ยวของกับ
การพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เครื่องพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเครื่อง กอนเปดอีกครั้ง อาจแกปญหานี้ได หากยังเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจ
ตองนําเครื่องพิมพสงซอม

ขอความบนแผงควบคุม
ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

50.X ฟวเซอรผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

1.

ปดแลวเปด

2.

ปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด และรออยางนอย 30 วินาที
หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก
เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง

3.

เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
52 เครื่องสแกนผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องสแกน

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางานใหม

ปดแลวเปด

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก เสียบปลั๊ก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
54.1C ขอผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางานใหม

ปดแลวเปด

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก เสียบปลั๊ก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
กระดาษติดใน <ตําแหนง>
สลับกับ

เครื่องพิมพตรวจพบกระดาษติดในตําแหนงที่ระบุในขอความ

นํากระดาษที่ติดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุม การนํากระดาษออกอาจตองเปดฝาปดดานบนและถอดตลับ
หมึกพิมพออก

เปดชองและดึงกระดาษที่ติดออก
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ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

การพิมพสองดานที่ผใู ชปอนเอง

เครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดาน

ในการพิมพดานที่สอง ใหวางกระดาษคว่ําลงในถาดโดยใสหัวกระดาษ
เขาไปกอน

หรือ
ใสกระดาษในถาด 1
กด [OK]
การสื่อสารของกลไกผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

1.

ปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด และรออยางนอย 30 วินาที

2.

หากใชอุปกรณปอ งกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก
เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง

3.

เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
การสื่อสารขัดของ

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารขณะพยายามสงหรือรับแฟกซ

ตรวจสอบวาคูสายโทรศัพททํางานถูกตอง
ลองสงหรือรับแฟกซอีกครั้ง
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดรับแฟกซ

เครื่องพิมพไมสามารถรับแฟกซขาเขา

ตรวจสอบวาคูสายโทรศัพททํางานถูกตอง
ขอผูที่สงแฟกซใหสงอีกครั้ง
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดในการสงแฟกซ

เครื่องพิมพไมสามารถสงแฟกซ

ลองสงแฟกซในภายหลัง หรือยืนยันกับผูรับวาเครื่องรับแฟกซพรอม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

ชองเปดอยู

ฝาคปดดานบนของตลับหมึกพิมพเปดอยู

นํากระดาษออกจากทางเดินกระดาษ

เครื่องพิมพตรวจพบกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ

ปดฝาดานบน
นํากระดาษที่ติดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุม

ปอนดวยมือ <ขนาด>, <ประเภท>

ตั้งคาเครื่องพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง

ใสกระดาษที่มีประเภทและขนาดถูกตองในถาด หรือกดปุม OK (ตกลง)
เพื่อใชกระดาษที่อยูในถาด

หรือ
กด [OK] เพื่อใชสื่อที่มี
พิมพผิด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อทําตอ งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

กด [OK]
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ขอความที่แผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธีปฏิบตั ิที่แนะนํา

ยังไมไดดึงกระดาษ

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อทําตอ งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

ลบการตั้งคาแลว

เครื่องพิมพไดลบขอมูลการตั้งคาของงานออก

ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานที่เหมาะสมอีกครั้ง

หนวยความจําเหลือนอย

เครื่องพิมพมีหนวยความจําไมพอที่จะประมวลผลงาน

กด [OK]

หากเครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานอื่น ใหสงงานอีกครั้งหลังจากงานดัง
กลาวเสร็จแลว

กด [OK]

หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด จากนัน้ รออยาง
นอย 30 วินาที เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน
หนาซับซอนเกินไป
กด [OK]

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพหนาปจจุบันไดเนื่องจากความสลับซับซอน
ของเอกสารหนานั้น

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อลางขอความ
ปลอยใหเครื่องพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกดปุม ยกเลิก

เพื่อยกเลิกงาน

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารภายใน

นี่เปนเพียงขอความเตือนเทานั้น งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

ใสถาด # <ประเภท> <ขนาด>

ถาดวางเปลา

ใสกระดาษที่มีประเภทและขนาดถูกตองในถาด

ใสถาด 1 ธรรมดา <ขนาด>

เครื่องพิมพกําลังดําเนินการตามรอบการทําความสะอาด

เกิดขอผิดพลาดทีอ่ ุปกรณ
กด [OK]

หรือ

ใสกระดาษธรรมดาที่มีขนาดที่ระบุในถาด กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
รอบการทําความสะอาด

โหมดการทําความสะอาด
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แกปญหากระดาษติดขัด
ในขณะที่ดึงกระดาษที่ติดอยูออกมา โปรดระวังอยาใหกระดาษฉีกขาด หากยังมีกระดาษชิ้นเล็กๆ คางอยูในเครื่องพิมพ ปญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดขึ้นอีก

สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด
●

ถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง หรือมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป
หมายเหตุ: ในการใสกระดาษเพิ่มทุกครั้ง ตองนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษใหตรง วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหเครื่องดึงกระดาษทีละ
หลายๆ แผน และลดปญหากระดาษติด

●

กระดาษหรือวัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP

●

อุปกรณอาจตองมีการทําความสะอาด เพือ่ ขจัดฝุนและสิง่ สกปรกอืน่ ๆ ออกจากทางกระดาษ

ผงหมึกที่หกเลอะเทอะอาจตกคางอยูในอุปกรณหลังนํากระดาษที่ติดออกมาแลว ผงหมึกสวนนี้จะหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีกไมกี่แผน
ขอควรระวัง: หากเสื้อผาของทานเปอนผงหมึก ใหซักดวยน้ําเย็น หากใชน้ํารอนจะทําใหผงหมึกติดเนื้อผาอยางถาวร
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ตําแหนงที่กระดาษติด
กระดาษติดอาจเกิดขึ้นไดที่ตําแหนงในเครื่องพิมพดังตอไปนี้

1

2

3
4
1

อุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น)

2

ถาดกระดาษออก

3

ถาดปอน

4

บริเวณภายใน (เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ)

หมายเหตุ:

THWW

กระดาษติดอาจเกิดขึ้นไดมากกวาหนึ่งตําแหนง
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นําระดาษที่ติดออกจากอุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานัน้ )
1.

เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

2.

คอยๆ นํากระดาษที่ติดอยูออก พยายามดึงกระดาษออกเบาๆ ไมใหกระดาษ
ขาด

3.

ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ
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ดึงกระดาษที่ตดิ ออกจากสวนที่รับกระดาษออก
ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษที่ติดออก การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงเครื่องพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุ
ปลายแหลม
1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

THWW
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3.

ขณะที่ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู ใหใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่น
ออกมามากที่สุด (เกินกึ่งกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากอุปกรณอยาง
ระมัดระวัง

4.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

5.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน

202 บท 12 การแกไขปญหา
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ดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดปอน
1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

3.

ดึงปกกระดาษออกจากถาดปอน

THWW
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4.

ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินกึ่งกลางของแผน)
และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัดระวัง

5.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

6.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน

204 บท 12 การแกไขปญหา
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นํากระดาษที่ติดอยูภายในเครื่องออก
1.

ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

3.

หากทานมองเห็นกระดาษที่ติดอยู ใหจับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ
ดึงออกมาจากอุปกรณ

THWW
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4.

การติดตั้งตลับหมึกพิมพอกี ครั้ง

5.

ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเครื่องสแกน

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการแกไขกระดาษติด
เมื่อเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เครื่องพิมพจะพิมพหนาที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกครั้ง
1.

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึง่ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
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a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.

THWW

คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

คลิกตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) หรือตัวเลือก Off (ปด) ภายใต Jam Recovery (การแกไขกระดาษติด)
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แกไขปญหาการจัดการกระดาษ
ปญหาวัสดุพมิ พตอไปนี้อาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษติดขัด หรืออุปกรณเสียหาย
ปญหา
คุณภาพงานพิมพไมดี หรือมีผงหมึกติด

ตัวอักษรบางสวนขาดหายไป กระดาษติด หรือโคงงอ

กระดาษงอมาก

สาเหตุ

วิธีแกไข

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรือเรียบเกินไป หรือ

โปรดใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ 100-250

มีลายนูน หรือมาจากปกกระดาษที่ไมไดมาตรฐาน

Sheffield และความชื้น 4-6%

กระดาษไดรับการจัดเก็บอยางไมถูกตอง

เก็บกระดาษโดยวางราบไวในหอบรรจุที่กันความชื้น

กระดาษแตละแผนมีความแตกตางหลากหลาย

พลิกกระดาษ

กระดาษมีความชื้นสูงเกินไป เกรนกระดาษผิดทิศทาง หรือมีเกรน

ใชกระดาษเกรนยาว

สั้น
กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน

พลิกกระดาษ

กระดาษติด, อุปกรณเสียหาย

กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู

ใชกระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

กระดาษมีขอบหยัก

ใชกระดาษคุณภาพสูงสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน

พลิกกระดาษ

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรือเรียบเกินไป หรือ

ลองใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ 100-250

มีทิศทางเสนใยที่ผิดหรือมีเสนใยสั้น หรือมีลายนูน หรือมาจากปก

Sheffield และความชื้น 4-6%

กระดาษที่ไมไดมาตรฐาน
งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง)

อาจปรับตัวกัน้ กระดาษไมถูกตอง

ใชกระดาษเกรนยาว
นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน ปรับปกกระดาษใหตรง แลว
ใสกระดาษลงในถาดปอนอีกครั้ง ปรับตัวกั้นกระดาษใหตรงกับ
ความกวางและความยาวของกระดาษหรือวัสดุที่จะพิมพ แลวลอง
พิมพอีกครั้ง

และใสกระดาษไดเพียงครั้งละแผนเทานั้น

อุปกรณไมดงึ กระดาษจากถาดปอน

ถาดปอนอาจจะปอนกระดาษไวมากเกินไป

ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด

วัสดุพิมพอาจยับยน มีรอยพับ หรือชํารุด

ตรวจดูใหแนใจวาวัสดุพิมพไมยับ มีรอยพับ หรือชํารุด ลองพิมพ
บนวัสดุจากหอใหมหรือหออื่น

อาจตัง้ อุปกรณใหใชกบั โหมดปอนกระดาษดวยตนเอง

ที่คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อ
ยกเลิกการใชโหมดปอนกระดาษดวยตนเอง หรือที่อุปกรณ ใหเปด
และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ลูกกลิ้งดึงกระดาษอาจสกปรกหรือชํารุด

ติดตอ HP Customer Care ดู www.hp.com/
support/ljm1130series หรือ www.hp.com/
support/ljm1210series หรือแผนพับที่อยูในกลอง
ผลิตภัณฑ

ตั้งตัวควบคุมการปรับความยาวของกระดาษในถาดปอนไวยาวเกิน

ตั้งการปรับความยาวกระดาษใหอยูในระดับความยาวที่ถูกตอง

กวาความยาวของวัสดุพิมพ
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แกไขปญหาคุณภาพของภาพ
ตัวอยางคุณภาพการพิมพ
ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป
ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ที่ใสขอบดานสัน้ เขาเครื่องพิมพกอน ตัวอยางเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา
หัวขอตอไปนี้จะแสดงสาเหตุทั่วไปและวิธีแกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง
ปญหา

สาเหตุ

วิธแี กไข

งานพิมพสีจางหรือสีลบเลือน

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย หากคุณใชตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

พิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ

หากตลับหมึกพิมพยังมีหมึกพิมพอยูมาก ใหตรวจสอบลูกกลิ้งผงหมึก
เพื่อดูวาลูกกลิ้งเสียหายหรือไม หากเสียหาย ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหม

คราบผงหมึกปรากฏ

หมึกขาดเปนชวง

หากทั้งหนาดูสวาง คุณอาจปรับความหนาแนนของการพิมพใหสวางเกิน

ปรับความเขมในการพิมพ และปดใชงานโหมดประหยัดผงหมึกใน

ไป หรืออาจเปดใชโหมดประหยัดผงหมึกอยู

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

กระดาษอาจมีขอบกพรอง

ใหลองพิมพงานใหมอีกครั้ง

ความชื้นของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพื้นผิวของกระดาษชื้นเปนจุดๆ
ปกกระดาษที่ใชคณ
ุ ภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทําใหกระดาษบาง

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกับเครื่องพิมพ
เลเซอร

บริเวณไมรับผงหมึก
ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1130series หรือ www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ

THWW

แกไขปญหาคุณภาพของภาพ 209

ปญหา

สาเหตุ

วิธแี กไข

ริ้วหรือแถบสีดําปรากฏบนหนา

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษประเภทอื่นที่มีน้ําหนักเบา

ตั้งคาความหนาแนนของการพิมพสูงเกินไป

ลดการตั้งคาความเขมของงานพิมพ ซึ่งจะชวยลดเงาพื้นหลัง

สภาพอากาศที่แหงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําใหโทนสีเทาที่พื้นหลังเขม

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
โทนสีเทาที่พื้นหลังเขมมากเกินไป

ขึน้ ได

ผงหมึกเลอะบนสื่อที่ใชพิมพ

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวาตัวกัน้ กระดาษสกปรก
หรือมีฝุนสะสมในเสนทางผานกระดาษ

ทําความสะอาดตัวกั้นกระดาษและเสนทางผานกระดาษ

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกประเภทกระดาษ
ไวถูกตอง

ผงหมึกเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัส

ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

แหลงจายไฟอาจเสีย

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทนการ
เสียบเขากับปลั๊กพวง

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป
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ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกประเภทกระดาษ
ไวถูกตอง
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มีรอยปรากฏซ้ําเปนชวงๆ บนหนา

ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

ชิ้นสวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก

ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากที่พิมพงานไปประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย

หากเกิดรอยขึ้นซ้ําๆ ที่จุดเดียวกันบนหนาเอกสาร ใหตดิ ตั้งตลับหมึก
พิมพของ HP ตลับใหม

หนาที่พิมพมีตัวอักษรที่ผิดรูป

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกบั เครื่องพิมพ
เลเซอร

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปนคลื่น แสดงวาคุณอาจตอง
นําเครื่องสแกนแบบเลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหานี้ปรากฏในหนาแสดงการกําหนดคาหรือไม หาก
มี โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/
ljm1130series หรือ www.hp.com/support/
ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลอง
เครื่องพิมพ

หนาที่พิมพมวนงอหรือเปนคลื่น

ไมไดตงั้ เครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก
หากยังคงมีปญหาอยู ใหเลือกประเภทกระดาษที่ใชอุณหภูมิฟวเซอรต่ํา
กวา เชน แผนใส หรือวัสดุพิมพน้ําหนักเบา

กระดาษอยูในถาดปอนกระดาษนานเกินไป
กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° ในถาดกระดาษ
ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกบั เครื่องพิมพ
เลเซอร

อุณหภูมิและความชื้นสูงอาจทําใหกระดาษมวนงอ
อุณหภูมิฟวเซอรอาจทําใหกระดาษมวนงอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ
M1130 Series ใหเลือกประเภทกระดาษที่ใชอุณหภูมิฟวเซอรต่ํา
กวา เชน แผนใส หรือวัสดุพิมพน้ําหนักเบา
M1210 Series ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเปดการตัง้ คา
กระดาษมวนนอยลง ในเมนู บริการ

ขอความหรือกราฟกเอียงบนหนาที่พิมพ

THWW

อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดปอนกระดาษเต็มเกินไป

โปรดตรวจสอบวาใสกระดาษอยางถูกตองแลว และตัวกั้นกระดาษไมได
อยูติดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกบั เครื่องพิมพ
เลเซอร
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หนาที่พิมพยับหรือหอตัว

อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดปอนกระดาษเต็มเกินไป

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลองพลิกกระดาษในถาด
180°
โปรดตรวจสอบวาใสกระดาษอยางถูกตองแลว และตัวกั้นกระดาษไมได
อยูติดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป

อาจมีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ
กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

นํากระดาษที่ติดในเครื่องพิมพออก
ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกบั เครื่องพิมพ
เลเซอร

ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตัวอักษรที่พิมพ

ภาพที่ปรากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดําเขม) ยัง

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําใหเกิดรอยยับได

ใหนําซองจดหมายออก กดใหเรียบ และลองพิมพอีกครั้ง

ใสกระดาษไมถูกตอง

พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจมีความ

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกบั เครื่องพิมพ

ตานทานสูง

เลเซอร

การตั้งคาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการพิมพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหเปลี่ยนโทน (ความเขม) ของสวนที่

ปรากฏซ้ําในสวนที่เหลือของหนากระดาษ (เปนโทนสี

เกิดภาพซ้ํา

เทา)

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ใหหมุนเอกสารทั้งหมด 180 เพื่อ
พิมพภาพที่มีสีจางกอน
ลําดับของภาพที่พิมพอาจสงผลตอการพิมพ

เปลี่ยนลําดับภาพที่จะพิมพ ตัวอยางเชน ใหภาพที่ออนกวาอยูที่ดานบน
ของหนากระดาษ และภาพที่เขมกวาอยูถัดลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเครื่องพิมพ

หากเกิดปญหาขึ้นกับงานพิมพอีก ใหปดเครื่องพิมพประมาณ 10 นาที
แลวเปดเครื่องพิมพเพื่อเริ่มพิมพงานใหมครั้ง

ปญหาคุณภาพการพิมพสําเนา
ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เอกสารตนฉบับอาจมีคณ
ุ ภาพไมดี

หากเอกสารตนฉบับสีออนเกินไปหรือชํารุดเสียหาย เอกสารที่ทําสําเนา
ออกมาอาจไมชัดเจน แมวาคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม หากเปนไปได
ใหเปลี่ยนใชเอกสารตนฉบับที่ดีกวาเดิม

การตั้งคาความคมชัดอาจไมถูกตอง
เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี

ใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาความเขม
สีของพื้นหลังอาจทําใหภาพดานหนาที่พิมพออกมากลมกลืนกับพื้นหลัง
มากเกินไป หรือทําใหพื้นหลังปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึ่ง หากเปนไป
ได ใหใชเอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี
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แถบสีขาวหรือแถบจางๆ ในแนวตัง้ ปรากฏบนสําเนา

กระดาษอาจไมตรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

แถบการสแกนที่อุปกรณปอนกระดาษอาจสกปรก

ทําความสะอาดแถบการสแกนที่อุปกรณปอนกระดาษ

ลูกกลิ้งไวแสงที่อยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

อาจมีหมึก, กาว, น้ํายาลบคําผิด หรือสิ่งสกปรกตางๆ เลอะอยูในอุปกรณ

ทําความสะอาดแถบการสแกนที่อุปกรณปอนกระดาษ

สําเนาออกมาเปนเสน

Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
Aa BbCc
จุดหรือริ้วสีดําปรากฏบนสําเนา

ปอนกระดาษ

สําเนาเขมหรือจางเกินไป

กระแสไฟฟาที่จายใหกบั เครื่องพิมพอาจไมคงที่

พิมพงานอีกครั้ง

อาจตัง้ คาไดรเวอรเครื่องพิมพหรือซอฟตแวรเครื่องพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตั้งคาคุณภาพไวถูกตองแลว
โปรดดูวธิ ีใชของซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนการตั้งคา

ขอความไมชัดเจน

อาจตัง้ คาไดรเวอรเครื่องพิมพหรือซอฟตแวรเครื่องพิมพไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตั้งคาคุณภาพไวถูกตองแลว
ตรวจสอบวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึกแลว
โปรดดูวธิ ีใชของซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนการตั้งคา

ปญหาคุณภาพของการสแกน
ปองกันปญหาคุณภาพการสแกน
คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารและการสแกนได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปนี้

THWW

●

ใชตนฉบับที่มีคุณภาพสูง

●

ใสกระดาษใหถกู ตอง หากคุณใสกระดาษไมถกู ตอง เอกสารนั้นอาจเอียง ซึง่ ทําใหภาพที่ไดไมชัดเจน

●

ปรับปรุงการตั้งคาซอฟตแวรตามวัตถุประสงคการใชงานเอกสารที่สแกน

●

หากเครื่องพิมพปอนกระดาษมากกวาหนึ่งแผนตอครั้งบอยๆ ใหทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนคั่น

●

ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ
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แกไขปญหาคุณภาพการสแกน
ปญหา

สาเหตุ

กระดาษเปลา

อาจวางตนฉบับผิดดาน

วิธีแกไข
ในอุปกรณปอนกระดาษ ใหใสปกตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษ
โดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน คว่าํ ปกกระดาษลง และใหหนาแรกที่จะ
สแกนอยูดานลางสุด

เขมหรือจางเกินไป

ตั้งระดับความละเอียดและสีไมถูกตอง

โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาความละเอียดและสีไวอยางเหมาะสมแลว

งานพิมพออกมาเปนเสน

กระจกของอุปกรณปอนกระดาษอาจสกปรก

ทําความสะอาดแถบบนเครื่องสแกน

เกิดจุดหรือริ้วสีดํา

กระแสไฟฟาที่จายใหกบั เครื่องพิมพอาจไมคงที่

พิมพงานอีกครั้ง

ขอความไมชัดเจน

การตั้งคาระดับความละเอียดอาจไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดตั้งคาความละเอียดไวถูกตองแลว
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ไมบรรทัดระบุขอบกพรองที่เกิดซ้ํา
หากเกิดรอยดางซ้ําๆ ที่ชวงปกติบนหนา ใหใชตัววัดนี้เพื่อระบุสาเหตุของรอยดาง วางที่ดานบนของตัววัดที่รอยดางแรก การทําเครื่องหมายที่อยูขางๆ รอยดางที่เกิดขึ้นถัดไป
แสดงองคประกอบที่จําเปนตองเปลี่ยน
หากขอบกพรองเกี่ยวของกับกลไกการพิมพหรือฟวเซอร เครื่องพิมพอาจตองเขารับบริการ ติดตอ HP Customer Care
ภาพ 12-1 ไมบรรทัดระบุขอบกพรองที่เกิดซ้าํ
0 mm

27 mm
29 mm
39 mm

56 mm

75 mm
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ระยะหางระหวางรอย

สวนประกอบของเครื่องพิมพที่อาจทําใหเกิดรอย

27 มม.

กลไกการพิมพ

29 มม.

กลไกการพิมพ

39 มม.

กลไกการพิมพ

56 มม.

ฟวเซอร

75 มม.

ตลับหมึกพิมพ

แกไขปญหาคุณภาพของภาพ 215

ปรับปรุงคุณภาพของภาพใหดีที่สุด
เปลี่ยนความเขมในการพิมพ
1.

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพและเปลีย่ นแปลงการตั้งคาเริ่มตน ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสม ซึง่ ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใช
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบเริ่มตน)
a.

คลิก เริ่ม แลวคลิก เครื่องพิมพและโทรสาร

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเริ่มแบบคลาสสิก)
a.

คลิก เริ่ม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
a.

คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เครื่องพิมพ

b.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก คุณสมบัติ

c.

คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4
คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

คลิกปุม Printer Setup (การตัง้ คาเครื่องพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.

คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

a.

จากเมนู Apple

b.

เลือกเครื่องพิมพทางดานซายของหนาตาง

c.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

ปรับ ความเขมในการพิมพ แถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

จัดการและกําหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาประเภทกระดาษเพื่อสรางการตั้งคาภายในจํานวนมากซึง่ มีผลกับคุณภาพการพิมพ ใชการตั้งคาประเภทการะดาษที่ถูกตองเสมอในไดรเวอร
เครื่องพิมพ และตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคาอื่นๆ ในแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ในไดรเวอรเครื่องพิมพถูกตอง
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สาเหตุ

วิธีแกไข

พิมพหนากระดาษออกมาได แตเปนหนาวาง

คุณอาจยังไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ

ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมดแลว

เอกสารนัน้ อาจมีหนาวาง

ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพเพื่อดูวาเนือ้ หามีอยูครบทุกหนาหรือ
ไม

เครื่องพิมพกระดาษชามาก

เครื่องพิมพอาจทํางานผิดพลาด

ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคา

กระดาษที่มีน้ําหนักมากกวาอาจทําใหพิมพงานไดชาลง

ลองพิมพบนกระดาษชนิดอื่น

เอกสารที่มีรายละเอียดซับซอนอาจพิมพไดชา

การใหความรอนที่เหมาะสมอาจตองใชความเร็วในการพิมพต่ําลง
เพื่อใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

ไมพิมพหนาเอกสาร

เครื่องพิมพอาจดึงกระดาษไมถูกตอง

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในเครื่องพิมพอยางถูกตอง
แลว

มีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ

เอากระดาษที่ติดออก

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไมถูกตอง

●

ถอดสายเคเบิล USB ที่ตออยูทั้งสองดานออก กอนตออีก
ครั้ง

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

●

ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

●

ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

เครื่องพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกันได หากคุณมีฮารด
ไดรฟแบบติดตั้งภายนอกหรือสวิตชบ็อกซของเครือขายที่เชื่อมตอ
กับพอรตเดียวกันกับเครื่อง อุปกรณอื่นๆ เหลานี้อาจรบกวนการ
ทํางานของเครื่องได หากตองการเชื่อมตอและใชเครื่องพิมพ คุณจะ
ตองยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเครื่องคอมพิวเตอร

แกไขปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง
หากทานเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล USB
●

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเ USB กับคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพแลว

●

ตรวจสอบวาสาย USB ไมไดยาวเกินกวา 2 เมตร เปลี่ยนสายเชื่อมตอ หากจําเปน

●

ตรวจสอบวาสาย USB ทํางานถูกตองโดยเชื่อมตอกับเครื่องพิมพอื่น เชื่อมตอสายกับพอรตอื่นของคอมพิวเตอร เปลี่ยนสายเชื่อมตอ หากจําเปน

การแกปญหาเครือขาย
ตรวจสอบรายการตอไปนี้เพื่อยืนยันวาเครื่องพิมพติดตอสื่อสารกับเครือขาย กอนที่จะเริ่มตน ใหพิมพหนาการกําหนดคา
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วิธีการแกไข

การเชื่อมตอไมดี

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดเชื่อตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม
ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชื่อมตออยางแนนหนาดีแลว
ดูการเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะลิงคสีเขียวยังสวางอยู
หากปญหายังคงเกิดขึน้ ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอื่นบนฮับ

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

ใชพรอมตคาํ สั่งเพื่อ ping เครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยาง:
ping 192.168.45.39
ตรวจสอบวา ping แสดงเวลา round-trip ซึ่งหมายถึงใชงานได
หากคําสั่ง ping ลมเหลว ใหตรวจสอบวาฮับเครือขายทํางานอยู แลวตรวจสอบวาการตั้งคาเครือขาย เครื่องพิมพ และคอมพิวเตอรถูก
กําหนดคาสําหรับเครือขายเดียวกันทั้งหมด

การตั้งคาลิงคและการพิมพสองดานไมถูกตอง

HP ขอแนะนําใหปลอยการตั้งคานี้เปนโหมดอัตโนมัติ (การตัง้ คาเริ่มตน)

IP แอดเดรส ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพในคอมพิวเตอร

ใช IP แอดเดรสที่ถูกตอง IP แอดเดรสแสดงอยูในหนาการกําหนดคา
เปดคุณสมบัติเครื่องพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจุบันของเครื่องพิมพ
●

หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองที่ระบุวา พิมพไปยังเครื่องพิมพนี้ทุกครั้ง แม
กระทั่งในกรณีที่ IP แอดเดรสเปลี่ยนไป

●

หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชื่อโฮสตแทน IP แอดเดรส

หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเครื่องพิมพออก และเพิ่มอีกครั้ง
โปรแกรมซอฟตแวรใหมทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

ตรวจสอบวาติดตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตอง

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นของคุณตั้งคาไมถูกตอง

ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเครื่องพิมพ และการกําหนดเสนทางเครือขาย
ตรวจสอบวากําหนดคาระบบการปฏิบัติการอยางถูกตอง

โปรโตคอลถูกปด หรือการตัง้ คาเครือขายอื่นไมถูกตอง

ตรวจดูหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบสถานะของโปรโตคอล เปด หากจําเปน
กําหนดคาการตั้งคาเครือขายอีกครั้งหากจําเปน
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แกไขปญหาซอฟตแวร
การแกไขปญหา Windows โดยทั่วไป
ขอความแสดงขอผิดพลาด:
“(ชื่อของโปรแกรม เชน Internet Explorer) ตรวจเจอปญหา และตองการที่จะปดการทํางาน เราขออภัยในความไมสะดวก”
วิธแี กไข

สาเหตุ

ปดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด รีสตารท Windows แลวลองอีกครั้ง
หากโปรแกรมดังกลาวคือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกหรือติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพอื่น หากเลือก
ไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 6 ไว ใหสลับไปที่ไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 5 หรือการจําลอง HP
postscript level 3
ศึกษาจากเอกสารกํากับของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหาก
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows หรือไปที่
www.microsoft.com

แกไขปญหาทั่วไปสําหรับ Mac
ตาราง 12-3 ปญหาใน Mac OS X
ไดรเวอรเครื่องพิมพไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยูทลิ ิตี้การตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
สาเหตุ

วิธแี กไข

คุณอาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไวไมถูกตอง

ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
●

Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<ภาษา>.lproj โดย <ภาษา> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ที่คณ
ุ ใช

●

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

หากจําเปน ใหติดตัง้ ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน
มีขอผิดพลาดในไฟล PostScript Printer Description (PPD)

ลบไฟล .GZ ออกจากโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
●

Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<ภาษา>.lproj โดย <ภาษา> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ที่คณ
ุ ใช

●

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

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

THWW
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ชื่ออุปกรณไมปรากฏในรายการอุปกรณใน Printer Setup Utility (ยูทิลติ ี้การตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟ พรอม

กําลังใชชื่ออุปกรณที่ไมถูกตอง

พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการกําหนดคาตรงกับชื่ออุปกรณใน

สวาง

Printer Setup Utility (ยูทิลิตกี้ ารตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณ
ุ ภาพต่ํา

เปลี่ยนสายเคเบิลเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดเวอรเครื่องพิมพไมไดทําการตั้งคาโดยอัตโนมัติสําหรับอุปกรณที่เลือกใน Printer Setup Utility (ยูทลิ ิตี้การตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟ พรอม

คุณอาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไวไมถูกตอง

ตรวจสอบวา PPD ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
●

สวาง

Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<ภาษา>.lproj โดย <ภาษา> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ที่คณ
ุ ใช

●

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

หากจําเปน ใหติดตัง้ ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน
มีขอผิดพลาดในไฟล PostScript Printer Description (PPD)

ลบไฟล .GZ ออกจากโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:
●

Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<ภาษา>.lproj โดย <ภาษา> หมายถึงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ที่คณ
ุ ใช

●

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

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน
สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณ
ุ ภาพต่ํา

เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟสเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ
สาเหตุ

วิธแี กไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ

เริ่มตนคิวการพิมพอีกครั้ง เปด print monitor (การตรวจสอบเครื่องพิมพ) และเลือก Start Jobs(เริ่ม
งานพิมพ)

กําลังใชชื่ออุปกรณที่ไมถูกตอง อุปกรณอื่นที่มีชื่อที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน

พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการกําหนดคาตรงกับชื่ออุปกรณใน
Printer Setup Utility (ยูทิลิตกี้ ารตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
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คุณไมสามารถพิมพจากการด USB อื่นได
สาเหตุ

วิธแี กไข

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไมไดติดตัง้ ซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB ไว

หากเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card เวอรชันลาสุดของ
ซอฟตแวรนี้มีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย USB อุปกรณจะไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยูทิลิตกี้ ารตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลังจากที่เลือกไดรเวอร
สาเหตุ

วิธแี กไข

ปญหานี้อาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร

การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร
●

ตรวจสอบวา Mac ของคุณสนับสนุน USB หรือไม

●

ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเปน Mac OS X v10.4 หรือใหมกวา

●

ตรวจสอบวา Mac ของคุณมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสมจาก Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร
●

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

●

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

●

ตรวจสอบวาคุณใชสายเคเบิล USB ความเร็วสูงที่เหมาะสม

●

ตรวจดูใหแนใจวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟจากแหลงเชื่อมตอที่พวงกัน
ปลดการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชื่อมตอที่พวงกันและเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB
โดยตรงที่คอมพิวเตอรโฮสต

●

ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
ทั้งหมด แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนโฮสต
หมายเหตุ:

THWW

แปนพิมพ iMac เปนฮับ USB แบบไมมีกระแสไฟ
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วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม

●

สัง่ ซือ้ ชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสนิ้ เปลือง

●

หมายเลขชิ้นสวน
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สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง
สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

สั่งซื้อชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP

www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ

ติดตอผูใหบริการที่ไดรับสิทธิ์จาก HP

หมายเลขชิ้นสวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปนี้คือรายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมนี้ ขอมูลการสั่งซื้อและอุปกรณเสริมที่มีอาจเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ
รายการ

คําอธิบาย

หมายเลขชิ้นสวน

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ลูกกลิ้งดึงกระดาษสําหรับถาดปอน

RL1-1443-000CN

ชุดแผนแยกกระดาษ

แผนแยกกระดาษสําหรับถาดปอน

RM1-4006-000CN

รายการ

คําอธิบาย

หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet

ตลับหมึกพิมพสีดํา

ดูรายการตอไปนี้เพื่อระบุหมายเลขชิ้นสวนของตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพ

●

หนาการกําหนดคา

●

หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

●

ตลับหมึกพิมพปจจุบัน

●

www.hp.com/go/ljsupplies

สายเคเบิลและอินเตอรเฟส
รายการ

คําอธิบาย

หมายเลขชิ้นสวน

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล A-to-B ความยาว 2 เมตร

8121-0868
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บริการและการสนับสนุน

●

ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

●

การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet

●

นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

●

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP

●

ขอมูลที่เก็บบนตลับผงหมึก

●

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสทิ ธิส์ าํ หรับผูใชขั้นสุดทาย

●

บริการรับประกันโดยใหลกู คาซอมแซมดวยตนเอง

●

การสนับสนุนลูกคา
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ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP
ผลิตภัณฑของ HP

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

HP LaserJet Professional M1130, M1210

หนึง่ ปนับจากวันที่ซื้อ

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจาก
วันที่ซอื้ เปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสจู นแลววามีขอ
บกพรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม
HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซอื้ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจาก
ความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตั้งและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะ
เปลี่ยนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว
HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะ
เวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้ สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผานการใชงานโดยบังเอิญมากอน
การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน
หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึง่ ไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดราย
ละเอียดดานสิง่ แวดลอมของเครื่องพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม
ภายใตกฎหมายในทองถิน่ การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลักษณอกั ษรหรือทางวาจา ไมวา
จะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ
หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดนี้ใหสทิ ธิทาง
กฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสทิ ธิอนื่ ๆ อีกซึง่ ตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว
ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทา นไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพื่อให
สามารถทํางานไดในประเทศ/พื้นที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นที่ระบุไวนั้น การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เปนการชดใชสาํ หรับทานเพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวขางตนนี้ HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือ
ขอมูล) หรือความเสียหายอืน่ ตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัด
เกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน
ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกําหนดเรื่องสิทธิ ซึง่ ใชบังคับการขายผลิตภัณฑนี้
ใหกับทาน
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สหราชอาณาจักร, ไอรแลนด และมอลตา
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the
HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:
UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN
Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare
Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland
United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of
goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For
further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal)
or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.
Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to
receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack.
For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eulegal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.
Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your
eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the
HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the
right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year
legal guarantee.

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมนี และลักเซมเบิรก
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle
Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:
Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen
Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien
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Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen
Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese
Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die
beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der
folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können
die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das
Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch
nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich
an den jeweiligen Verkäufer wenden.

เบลเยียม, ฝรั่งเศส และลักเซมเบิรก
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de
l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:
France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1
Avenue du Canada, 91947, Les Ulis
G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen
Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez
au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits
en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L.
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés
par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties
légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit
de choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties
légales applicables mentionnées ci-dessus.
POUR RAPPEL:
Garantie Légale de Conformité:
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
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Article L211-5 du Code de la Consommation:
« Pour être conforme au contrat, le bien doit:
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L211-12 du Code de la Consommation:
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Garantie des vices cachés
Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »
G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des
droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente.
Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant
que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie
limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées
au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres
européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service
sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

อิตาลี
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati
nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel
vostro Paese:
Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio
I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla
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Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i
clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP
oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

สเปน
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y
dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del
fabricante) en su país es:
España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas,
E-28232 Madrid
Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo,
varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor
(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del
consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen
derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de
conformidad con la garantía legal de dos años.

เดนมารก
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er
ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:
Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød
Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog
påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes
ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:
Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

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

สวีเดน
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till
det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:
Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm
Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan
påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas
eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk:
Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

โปรตุเกส
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da
entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:
Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte,
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244
As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do
contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do
consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada
HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

กรีซและไซปรัส
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η
επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα
σας είναι η εξής:
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Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki
Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki
Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες,
ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα
δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την
Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web:
Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την
υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης
δύο ετών.

ฮังการี
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:
Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói
szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező
eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletike. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A
fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott
jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a
jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

สาธารณรัฐเช็ก
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:
Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4
Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání
těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná
záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci
omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.
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สโลวาเกีย
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa
subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:
Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy.
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej
záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa
(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

โปแลนด
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres
podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:
Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.
Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia).
Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod
następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru
co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji
HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

บัลแกเรีย
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името
и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната
поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:
HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул.
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните
Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки
това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права.
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Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената
гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя
(www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на
Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна
гаранция.

โรมาเนีย
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa
entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt
următoarele:
Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District,
Bucureşti
Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot
avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului
nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi
următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa
site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri
în cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

เบลเยียมและเนเธอรแลนด
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is
als volgt:
Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan
conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de
consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eulegal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben
het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.
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ฟนแลนด
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:
Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus
vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

สโลวีเนีย
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne
enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:
Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland
Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe
izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev
za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z
zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino
pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali
proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

โครเอเชีย
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta
odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:
Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000
Zagreb
Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava
zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili
pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.
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ลัตเวีย
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP
ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:
Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam,
tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju
likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

ลิทัวเนีย
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių,
teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:
Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir
neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė
vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje
svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba
pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

เอสโตเนีย
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest
vastutab HP üksus aadressil:
Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused
ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa
tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid
või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

รัสเซีย
Срок службы принтера для России
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Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP
рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или
связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении
дальнейшего безопасного использования принтера.
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การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet
ผลิตภัณฑ HP นี้ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต
การรับประกันนี้ไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือ
มีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงานสําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ
ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ไปยังสถานที่ซอื้ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณอักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่พิสจู นแลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซื้อ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา
เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงค
อยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผล
จากเหตุการณอนื่ (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่นใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม
เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิม่ เติมของสิทธิต์ ามกฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP
HP ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนของใหมหรือนํามาผลิตใหม
หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพของ HP การใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไมมีผลตอการรับประกันลูกคาหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากเครื่องพิมพขัดของหรือชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดคาเวลาและวัสดุมาตรฐานในการใหบริการเครื่องพิมพสําหรับเหตุขัดของและชํารุดเสียหาย
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เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับผงหมึกของ HP แลวขอความบนแผงควบคุมระบุวาตลับหมึกนั้นไมใชของ HP ทาง HP จะ
ชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อแกปญหา
ตลับผงหมึกของคุณอาจไมใชตลับผงหมึก HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิง่ ตอไปนี้
●

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองแสดงวามีการติดตั้งอุปกรณสนิ้ เปลืองที่ไมใชของ HP

●

คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกที่ใชงานอยู

●

ตลับหมึกพิมพมีลกั ษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)

240 ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน
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ขอมูลที่เก็บบนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึก HP ที่ใชกับเครื่องพิมพนี้มีชิพหนวยความจําซึ่งชวยในการทํางานของเครื่องพิมพ
นอกจากนี้ ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ ซึง่ อาจรวมถึงขอมูลตอไปนี้: วันที่ติดตั้งตลับผงหมึกครั้งแรก วันที่ที่ใชงานตลับผงหมึก
ครั้งลาสุด จํานวนหนาที่พมิ พโดยใชตลับผงหมึกนี้ พื้นที่การพิมพ โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเครื่องพิมพ ขอมูลนี้จะชวย HP ในการ
ออกแบบเครื่องพิมพในอนาคตเพือ่ ตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับผงหมึกนั้นไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคา หรือผูใชตลับผงหมึกหรือเครื่องพิมพของผูใช
HP สุมตัวอยางชิพหนวยความจําจากตลับผงหมึกที่สงกลับมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners:
www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางนี้มาศึกษาเพือ่ ปรับปรุงเครื่องพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซึ่งมีสวนชวยเหลือใน
การรีไซเคิลตลับผงหมึกนี้อาจมีสทิ ธิเ์ ขาใชขอมูลนี้ดวย
บริษทั อื่นที่เปนเจาของตลับผงหมึกมีสิทธิ์เขาใชขอมูลที่ไมระบุชอื่ ในชิพหนวยความจํา
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย
อานอยางระมัดระวังกอนที่จะใชอปุ กรณซอฟตแวรนี้: ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใช ('EULA') นี้คือสัญญาตามกฎหมายระหวาง (a) คุณ (บุคคลหรือ
นิติบุคคล) และ (b) HP Inc. ('HP') ซึ่งจะควบคุมการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรใดๆ ที่ติดตั้งหรือจัดใหหาโดย HP สําหรับใชกับผลิตภัณฑ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ
HP') ที่ไมไดอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานแยกตางหากระหวางคุณและ HP หรือซัพพลายเออร ซอฟตแวรอื่นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน คําวา
'ผลิตภัณฑซอฟตแวร' หมายถึงซอฟตแวรคอมพิวเตอร และอาจรวมถึงสือ่ บันทึกที่เกี่ยวของ สิ่งพิมพ และเอกสาร 'ออนไลน' หรืออิเล็กทรอนิกส
การแกไขหรือเอกสารเพิ่มเติมสําหรับ EULA นี้อาจมาพรอมกับผลิตภัณฑ HP
สิทธิ์ในผลิตภัณฑซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่วาคุณไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้ โดยการติดตั้ง การทําสําเนา การ
ดาวนโหลด หรือการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณไดยอมรับที่จะผูกพันโดยขอกําหนดของ EULA นี้ หากคุณไมยอมรับขอกําหนดการอนุญาตใชงานเหลานี้ แนวทางการ
แกไขประการเดียวสําหรับคุณคือการสงคืนผลิตภัณฑที่ไมไดใชงานทั้งหมด (ฮารดแวรและซอฟตแวร) ภายใน 14 วัน เพือ่ ขอรับเงินคืนภายใตนโยบายขอรับเงินคืนของ
สถานที่ที่คุณซือ้
1.

การใหการอนุญาตใชงาน HP ใหสทิ ธิค์ ุณดังตอไปนี้ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้:
a.

การใชงาน คุณสามารถใชผลิตภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรเครื่องเดียว ('คอมพิวเตอรของคุณ') หากคุณไดรับผลิตภัณฑซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต
และไดรับอนุญาตสําหรับการใชงานบนคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่องอยูแลว คุณสามารถติดตั้งและใชผลิตภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรดังกลาว
เทานั้น คุณตองไมแยกสวนคอมโพเนนตของผลิตภัณฑซอฟตแวรสาํ หรับการใชบนคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง คุณไมมีสทิ ธิแ์ จกจายผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร คุณสามารถโหลดผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําชั่วคราว (RAM) ของคอมพิวเตอรของคุณสําหรับวัตถุประสงคการใชผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร

b.

การจัดเก็บ คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําภายในหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลของผลิตภัณฑ HP

c.

การทําสําเนา คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรเพือ่ การจัดเก็บหรือการสํารอง โดยสําเนาตองมีคําประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑซอฟตแวร
เดิมทั้งหมด และใชเพื่อการสํารองเทานั้น

d.

การสงวนสิทธิ์ HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไมไดใหไวแกคุณใน EULA นี้อยางชัดแจง

e.

ฟรีแวร โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดและเงื่อนไขของ EULA นี้ ทั้งหมดหรือบางสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรซึ่งเปนซอฟตแวรที่ไมใชกรรมสิทธิข์ อง HP
หรือซอฟตแวรที่จัดหาใหภายใตการอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลที่สาม ('ฟรีแวร') อนุญาตใหคุณใชงานภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของขอตกลงการ
อนุญาตใชงานซอฟตแวรที่มาพรอมกับฟรีแวรดังกลาว ไมวาจะในรูปแบบของขอตกลงแบบสมบูรณ ใบอนุญาตใชงานแบบยอ หรือขอกําหนดการอนุญาต
ใชงานแบบอิเล็กทรอนิกสที่ยอมรับในขณะที่ดาวนโหลด การใชฟรีแวรของคุณจะอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตดังกลาว

f.

โซลูชันการกูคืน โซลูชันการกูคืนซอฟตแวรใดๆ ที่มาพรอมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ HP ของคุณ ไมวาจะในรูปแบบของโซลูชนั แบบฮารดดิสกไดรฟ
โซลูชันการกูคืนแบบสื่อบันทึกภายนอก (เชน ฟลอปปดิสก ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลูชันเทียบในรูปแบบอืน่ ๆ สามารถใชสาํ หรับการเรียกคืนฮารดดิสกของ
ผลิตภัณฑ HP ที่มาพรอมกับ/สําหรับโซลูชนั การกูคืนที่ซื้อไวเดิมเทานั้น การใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ที่มีอยูในโซลูชันการกูคืน
ดังกลาวจะอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Microsoft

2.

การอัปเกรด ในการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ระบุวาเปนการอัปเกรด คุณตองไดรับอนุญาตใชงานสําหรับผลิตภัณฑเดิมที่ HP ระบุไววามีสทิ ธิ์อปั เกรดกอน หลัง
จากการอัปเกรด คุณไมสามารถใชผลิตภัณฑซอฟตแวรเดิมที่เปนฐานสําหรับการไดรับสิทธิ์อัปเกรดอีกตอไป โดยการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณยอมรับวา HP
สามารถเขาถึงผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบเวอรชันและสถานะของผลิตภัณฑซอฟตแวรบางอยางและอาจ
ดาวนโหลดและติดตั้งอัปเกรดและอัปเดตผลิตภัณฑซอฟตแวรดังกลาวบนผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อใหเวอรชันใหม หรืออัปเดตที่จําเปนเพื่อรักษา
การทํางาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของซอฟตแวร HP และผลิตภัณฑ HP ของคุณ และอํานวยความสะดวกในการใหการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ที่
มอบใหคุณ ในบางกรณี และขึ้นอยูกับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะไดรับแจง (ผานปอปอัปหรือวิธอี ื่น) ซึ่งตองใหคุณเริ่มการอัปเกรดหรืออัปเดต

3.

ซอฟตแวรเพิ่มเติม EULA นี้ใชกับอัปเดตหรือสวนเพิ่มเติมของผลิตภัณฑซอฟตแวรเดิมที่จัดหาใหโดย HP ยกเวน HP จัดหาขอกําหนดอื่นใหมาพรอมกับอัป
เดตหรือสวนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางขอกําหนดดังกลาว ขอกําหนดอื่นจะมีผลใชบังคับที่เหนือกวา

4.

การโอน

242 ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน
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a.

บุคคลที่สาม ผูใชผลิตภัณฑซอฟตแวรคนแรกสามารถโอนผลิตภัณฑซอฟตแวรใหกับผูใชคนอื่นไดหนึ่งครั้ง การโอนใดๆ ตองประกอบดวยสวน
คอมโพเนนตทั้งหมด, สือ่ บันทึก, สิ่งพิมพ, EULA นี้ และใบรับรองความเปนของแท หากมี การโอนตองไมใชการโอนโดยออม เชน การสงมอบ กอนที่
จะโอน ผูใชที่ไดรับผลิตภัณฑที่โอนจะตองยอมรับขอกําหนด EULA ทั้งหมด เมื่อมีการโอนผลิตภัณฑซอฟตแวร การอนุญาตใชงานของคุณจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติ

b.

ขอจํากัด คุณตองไมเชา ใหเชา หรือใหยืมผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือใชผลิตภัณฑซอฟตแวรเพื่อการใชแบบไทมแชริงเพือ่ การคาหรือการใชของสํานักงาน
คุณตองไมใหอนุญาตชวง โอนสิทธิ หรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑซอฟตแวร ยกเวนจะมีการระบุไวใน EULA นี้อยางชัดแจง

5.

สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพยสนิ ทางปญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑซอฟตแวรและเอกสารผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเออร และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย รวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใชและบทบัญญัติตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศ/พื้นที่อื่นๆ คุณตองไมลบขอมูลระบุผลิตภัณฑ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ หรือขอจํากัดเรื่องกรรมสิทธิ์ออกจากผลิตภัณฑซอฟตแวร

6.

ขอจํากัดเกี่ยวกับการทําวิศวกรรมยอนกลับ คุณตองไมทําวิศวกรรมยอนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลิตภัณฑซอฟตแวร ยกเวนและตามขอบเขตของสิทธิใ์ นการ
ดําเนินการดังกลาวภายใตกฎหมายที่บังคับใชเทานั้นโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดนี้ หรือระบุไวใน EULA นี้อยางชัดแจง

7.

ขอกําหนด EULA นี้จะมีผลบังคับใชยกเวนถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA นี้จะสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในที่อนื่ ใน EULA นี้ หรือหากคุณไมปฏิบัติตามขอ
กําหนดหรือเงื่อนไขของ EULA นี้

8.

ความยินยอมใหรวบรวม/ใชขอมูล
a.

HP จะใชคุกกี้และเครื่องมือเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ เพือ่ รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิคที่ไมระบุชอื่ ซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวรของ HP และผลิตภัณฑ HP
ของคุณ ขอมูลนี้จะถูกใชเพือ่ ใหอปั เกรดและการสนับสนุนที่เกี่ยวของ หรือบริการอืน่ ๆ ตามที่อธิบายไวในสวนที่ 2 HP จะรวบรวมขอมูลสวนตัวที่มี
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ หรือขอมูลระบุตัวตนเฉพาะอื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ HP ของคุณ และขอมูลที่คุณใหไวในการลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ HP ของคุณ นอกจากการใหอปั เกรดและการสนับสนุนที่เกี่ยวของ หรือบริการอืน่ ๆ ขอมูลนี้จะใชสําหรับการสงการสื่อสารทางการตลาดใหกับ
คุณ (ดวยความยินยอมอยางชัดเจนของคุณในแตละกรณีตามกฎหมายที่บังคับใช)
ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช โดยการยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้ คุณยินยอมให HP บริษัทสาขา และบริษทั ในเครือรวบรวม
และใชขอมูลที่ไมระบุชื่อและขอมูลสวนตัวตามที่อธิบายไวใน EULA นี้ และอธิบายเพิ่มเติมไวในนโยบายความเปนสวนตัวของ HP:
www.hp.com/go/privacy

b.

9.

การรวบรวม/ใชบุคคลที่สาม โปรแกรมซอฟตแวรบางอยางที่รวมอยูในผลิตภัณฑ HP จัดหาใหคุณและอนุญาตใหคุณใชงานแยกตางหากโดยผูใหบริการ
บุคคลที่สาม (“ซอฟตแวรบุคคลที่สาม”) ซอฟตแวรบุคคลที่สามอาจติดตั้งและทํางานบนผลิตภัณฑ HP ของคุณแมวาคุณไมไดเลือกเปดใชงาน/ซือ้
ซอฟตแวรดังกลาว ซอฟตแวรบุคคลที่สามอาจรวบรวมและสงขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบของคุณ (เชน IP แอดเดรส ตัวระบุอปุ กรณเฉพาะ เวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้ง ฯลฯ) และขอมูลระบบอื่นๆ บุคคลที่สามจะใชขอมูลนี้เพือ่ ระบุแอททริบิวตระบบทางเทคนิค และตรวจสอบวาซอฟตแวรเวอรชันลาสุด
ติดตั้งในระบบของคุณแลว หากคุณไมตองการใหซอฟตแวรบุคคลที่สามรวบรวมขอมูลทางเทคนิคนี้ หรือสงอัปเดตเวอรชันใหคุณโดยอัตโนมัติคุณควร
ถอนการติดตั้งซอฟตแวรกอนเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช HP และซัพพลายเออรจัดหาผลิตภัณฑซอฟตแวรใหตามสภาพ “ที่เปนอยู” และอาจเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นได ดังนั้นจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดไมวาจะโดยชัดแจง โดยนัย หรือตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการไมละเมิดสิทธิ์ การรับประกันโดยนัย หนาที่ รับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพที่นาพอใจ หรือ
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคเฉพาะ และการปราศจากไวรัสทั้งหมดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวร บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนการรับประกัน
โดยนัยหรือจํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณทั้งหมด
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซอฟตแวรมาพรอมกับการรับประกันที่ไมสามารถยกเวนไดภายใตกฎหมายผูบริโภคของออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผูบริโภคใน
ออสเตรเลียมีสิทธิ์สําหรับการเปลีย่ นหรือขอรับเงินคืนสําหรับความบกพรองในสาระสําคัญ และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการณ
ไดตามสมควร ผูบริโภคในออสเตรเลียยังมีสิทธิ์รับการซอมแซมซอฟตแวรหรือเปลี่ยนหากคุณภาพไมเปนที่ยอมรับ และความบกพรองนั้นไมถึงขนาดเปนความ
บกพรองในสาระสําคัญ ผูบริโภคในนิวซีแลนดที่ซื้อสินคาสําหรับการใชสวนตัว ภายในบาน หรือภายในครัวเรือน หรือเพือ่ การบริโภค และไมใชวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจ ('ผูบริโภคในนิวซีแลนด') มีสทิ ธิไ์ ดรับการซอมแซม เปลีย่ น รับเงินคืนสําหรับความบกพรอง และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถ
คาดการณไดตามสมควรอื่นๆ
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10. การจํากัดความรับผิด ภายใตกฎหมายทองถิ่น โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออรภายใตขอกําหนดของ
EULA นี้ และการแกไขสําหรับคุณโดยเฉพาะสําหรับขอความขางตนจะจํากัดตามจํานวนที่มากกวาระหวางจํานวนเงินที่คุณจายแยกตางหากสําหรับผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช HP หรือซัพพลายเออรจะไมรับผิดตอความเสียหายจําเพาะ เนื่องมาจากการ
ผิดสัญญา โดยออม หรือผลสืบเนื่อง (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียกําไร หรือขอมูลลับหรือขอมูลอื่น สําหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ
สําหรับการบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสูญเสียความเปนสวนตัวที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใชหรือไมสามารถจะใชผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือเกี่ยวของกับขอกํา
หนดใดๆ ของ EULA นี้ แมวา HP หรือซัพพลายเออรจะไดรับแจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม และแมวาการแกไขเยียวยาจะไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่สําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนหรือจํากัดความเสียหายเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัดหรือการยกเวน
ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณ
11. ลูกคาที่เปนหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย เอกสารซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และขอมูลทางเทคนิคสําหรับสินคาเชิงพาณิชยอนุญาตใหหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐใชงานภายใตใบอนุญาตเชิงพาณิชยมาตรฐานของ HP
12. การปฏิบตั ิตามกฎหมายการสงออก คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ ("กฎหมายการสงออก") เพือ่ ให
แนใจวาผลิตภัณฑซอฟตแวรไมได (1) สงออกโดยตรงหรือโดยออมละเมิดกฎหมายการสงออก หรือ (2) ใชสําหรับวัตถุประสงคใดๆ ที่หามโดยกฎหมายการสง
ออก รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เคมี หรือชีวภาพ
13. ความสามารถและอํานาจในการทําสัญญา คุณรับรองวาคุณเปนผูที่บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายในรัฐที่คุณพํานักอยู และหากเปนไปได คุณไดรับอนุญาตจาก
นายจางของคุณใหทําสัญญานี้
14. กฎหมายที่บังคับใช EULA นี้อยูภายใตกฎหมายของประเทศ/พื้นที่ที่มีการซือ้ อุปกรณ
15. ขอตกลงทั้งหมด EULA นี้ (รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมหรือการแกไขสําหรับ EULA นี้ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ HP) เปนขอตกลงทั้งหมดระหวางคุณและ HP
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวร และจะมีผลทดแทนการสื่อสาร ขอเสนอ และการนําเสนอดวยคําพูดหรือลายลักษณอักษรทั้งหมดกอนหนานี้หรือในเวลาเดียวกัน
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวรหรือเนื้อหาอื่นใดที่ครอบคลุมโดย EULA นี้ ในกรณีที่ขอกําหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สําหรับบริการ
สนับสนุนขัดแยงกับขอกําหนดของ EULA นี้ ขอกําหนดของ EULA นี้จะมีผลใชบังคับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2015 HP Development Company, L.P.
อาจมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลในเอกสารนี้ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ชื่อผลิตภัณฑอื่นทั้งหมดที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทที่เปนเจาของ ตาม
ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช การรับประกันผลิตภัณฑและบริการของ HP จะอยูในหนังสือรับประกันที่มาพรอมกับผลิตภัณฑและบริการนี้เทานั้น โดยไมมีสงิ่
ใดที่ถือไดวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช HP จะไมรับผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือดานเนื้อหา หรือขอความที่ไม
ครบถวนในเอกสารนี้
ฉบับที่หนึ่ง: สิงหาคม 2015
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บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการออกแบบมาใหใชชิ้นสวนที่ลกู คาสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง (CSR) เพือ่ ลดระยะเวลาในการซอมแซมและเพิม่ ความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ชิ้นสวนที่มีขอบกพรอง หากในระหวางชวงวินิจฉัย HP สรุปวาควรทําการซอมแซมโดยใชชิ้นสวน CSR ทาง HP จะจัดสงชิ้นสวนนั้นเพือ่ ใหคุณทําการเปลี่ยนดวยตนเอง
ชิ้นสวน CSR มีสองประเภท ไดแก 1) ชิน้ สวนที่ตองใหลูกคาเปลี่ยนดวยตนเอง หากคุณขอให HP เปนผูเปลี่ยนชิ้นสวนเหลานี้ คุณจะตองชําระคาเดินทางและคาแรงใน
การใหบริการ 2) ชิ้นสวนที่ลกู คาสามารถเลือกเปลี่ยนเองหรือไมก็ได ชิน้ สวนเหลานี้ออกแบบมาใหลูกคาสามารถเปลี่ยนเองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม หากคุณขอให HP
เปนผูเปลี่ยนชิน้ สวนดังกลาว ทาง HP อาจเปลี่ยนชิ้นสวนใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิม่ เติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของการรับประกันที่กําหนดไวสาํ หรับผลิตภัณฑของ
คุณ
ชิ้นสวน CSR อาจถูกจัดสงใหคุณในวันทําการถัดไปโดยขึ้นอยูกับสถานที่และการมีชิ้นสวนที่พรอมจะจัดสง การจัดสงชิ้นสวนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีคา
บริการเพิ่มโดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขดานสถานที่ หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการดานเทคนิคของ HP และชางเทคนิคของเราจะใหคําแนะนํา
ทางโทรศัพทแกคุณ HP จะเปนผูกําหนดเมื่อสงวัสดุพรอมชิ้นสวน CSR สํารองวาจะตองสงชิน้ สวนที่ชาํ รุดบกพรองกลับคืนใหทาง HP หรือไม ในกรณีที่ตองมีการสง
คืนชิน้ สวนที่บกพรองใหกับ HP คุณจะตองจัดสงชิน้ สวนดังกลาวคืนแก HP ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึง่ โดยปกติคือหา (5) วันทําการ ชิน้ สวนที่ชํารุดจะตองสงคืน
พรอมกับเอกสารประกอบของชิน้ สวนนั้นในบรรจุภัณฑขนสงที่มีให HP จะเรียกเก็บคาใชจายจากคุณในสวนของชิ้นสวนทดแทน หากคุณไมสงคืนชิ้นสวนที่ชํารุดใหกับ
HP ตามเงื่อนไขการรับประกันแบบใหลกู คาซอมแซมดวยตนเอง HP จะออกคาใชจายในสวนคาจัดสงและการสงคืนชิน้ สวนทั้งหมด และจะกําหนดเองวาจะใชบริการ
บริษทั ขนสงใด
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การสนับสนุนลูกคา
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ
เตรียมขอมูลชื่อเครื่อง หมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ และคําอธิบายปญหาใหพรอม
รับการสนับสนุนทางอินเทอรเน็ต 24 ชั่วโมง และดาวนโหลดยูทิลิตีซอฟตแวรและไดรเวอร

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พื้นที่จะอยูในแผนเอกสารในกลองเครื่องพิมพ หรือที่
www.hp.com/support/
www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/
ljm1210series

สั่งซื้อบริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP

www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพิมพของคุณ

www.register.hp.com
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ขอกําหนด

●

ขอกําหนดภายนอก

●

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

●

ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

247

ขอกําหนดภายนอก
ตาราง C-1 ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ1

1

ขอกําหนดรายละเอียด

M1130 Series

M1210 Series

น้ําหนักอุปกรณ

7.0 กก.

8.3 กก.

ความสูงของอุปกรณ

250 มม.

306 มม.

ความลึกของอุปกรณ

265 มม.

265 มม.

ความกวางของอุปกรณ

415 มม.

435 มม.

คาที่ระบุอางอิงจากขอมูลเบื้องตน โปรดดูที่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/ljm1210series

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory หรือ www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory
ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย และสิ้นสุด
การรับประกันเครื่องพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม
ตาราง C-2 ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

1

การทํางาน1

การจัดเก็บ1

อุณหภูมิ

15° ถึง 32.5°C

0° ถึง 35°C

ความชื้นสัมพัทธ

10% ถึง 80%

10% ถึง 80%

คาที่ระบุอางอิงจากขอมูลเบื้องตน โปรดดูที่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/ljm1210series
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

●

การคุมครองสิง่ แวดลอม

●

การกอกาซโอโซน

●

การสิ้นเปลืองพลังงาน

●

การใชผงหมึก

●

การใชกระดาษ

●

พลาสติก

●

อุปกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet

●

กระดาษ

●

ขอจํากัดของวัสดุ

●

การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย)

●

การรีไซเคิลฮารดแวรอเิ ล็กทรอนิกส

●

ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล

●

สารเคมี

●

ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับที่
1275/2008)

●

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

●

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (ตุรกี)

●

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

●

ตารางสสาร (จีน)

●

ขอมูลสําหรับผูใชเกี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

●

ขอกําหนดในการปรับใชเครื่องหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเครื่องพิมพ โทรสาร และเครื่องถายเอกสาร

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

249

●

EPEAT

●

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การคุมครองสิ่งแวดลอม
HP มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับการออกแบบมาใหมีคุณสมบัติที่ชวยลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม

การกอกาซโอโซน
การทําลายกาซโอโซนในอากาศสําหรับเครื่องพิมพนี้ไดรับการวัดตามวิธีการที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป* และเมื่อขอมูลการปลอยมลพิษเหลานี้มีผลกับ "สถานการณ
จําลองการสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานทั่วไป"** HP สามารถตรวจสอบไดวาไมมีปริมาณโอโซนที่ตรวจพบไดซงึ่ ถูกสรางขึ้นในระหวางการพิมพที่เกินมาตรฐาน
หรือแนวทางคุณภาพอากาศในอาคารในปจจุบัน
* วิธีการทดสอบสําหรับการตรวจหาการปลอยกาซจากอุปกรณที่เปนเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสินใหฉลากสิ่งแวดลอมสําหรับอุปกรณสํานักงานที่มีฟงกชั่นการพิมพ
RAL-UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012
** พิจารณาจากความเขมขนของโอโซนเมื่อพิมพ 2 ชั่วโมงตอวันในหองขนาด 32 ลูกบาศกเมตร โดยมีอตั ราการระบายอากาศเปลี่ยนแปลงไป 0.72 ตอชั่วโมง ดวย
วัสดุการพิมพของ HP

การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมดพรอม สลีป หรือปด ซึ่งชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดี
เยี่ยมของสแกนเนอร อุปกรณพิมพและอุปกรณเกี่ยวกับภาพของ HP ที่มีเครื่องหมายโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR
สําหรับอุปกรณเกี่ยวกับภาพของกรมคุมครองสิง่ แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปนี้จะปรากฏ
บนผลิตภัณฑเกี่ยวกับภาพที่ตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:
www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมึก
โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น แต HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอด
เวลา เพราะหากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเริ่มลดลง และไมสามารถ
ยอมรับได โปรดพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
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การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดาน (ดวยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบนกระดาษดานเดียว) ของเครื่องพิมพนี้ สามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติกตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหลานี้
หมดอายุการใชงาน

อุปกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet
อุปกรณสนิ้ เปลืองแทของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม โดยทาง HP จะชวยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เมื่อมีการพิมพ และเมื่อคุณใชงานเสร็จแลว
เราก็จะชวยอํานวยความสะดวกในการรีไซเคิลอุปกรณนั้น โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ 1
ตลับหมึก HP ทั้งหมดที่สงคืนให HP Planet Partners จะเขาสูกระบวนการรีไซเคิลหลายขั้นตอน ซึ่งจะมีการแยกและทําความสะอาดวัสดุ เพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบในตลับหมึกของแทและผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันของ HP ชิ้นใหม ตลับหมึก HP ของแทที่มีการสงคืนผาน HP Planet Partners จะไมมีการนําไปทิ้ง
ไวที่หลุมฝงกลบ และ HP จะไมมีการเติมหมึก หรือนําตลับหมึก HP ของแทกลับมาขายใหมเปนอันขาด
ในการเขารวมโปรแกรม HP Planet Partners เพื่อการสงคืนและรีไซเคิลวัสดุนี้ ใหเขาไปที่ www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พื้นที่ของทาน เพื่อดู
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองการพิมพของ HP โดยในหีบหอบรรจุตลับผงหมึกพิมพ HP LaserJet ใหมทุกชิ้นจะมีขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้ในภาษาตางๆ รวมมาดวย
1

การเปดใหบริการโปรแกรมนี้จะมีความแตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่www.hp.com/recycle

กระดาษ
เครื่องพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลและกระดาษน้ําหนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษนั้นตรงตามคําแนะนําที่กําหนดไวในHP LaserJet Printer
Family Print Media Guide (คูมือสือ่ การพิมพของเครื่องพิมพในตระกูล HP LaserJet) ผลิตภัณฑนี้เหมาะที่จะใชงานกับกระดาษรีไซเคิลและกระดาษน้ํา
หนักเบา (EcoFFICIENT ™) ที่เปนไปตาม EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีปรอทเพิ่มเติม
หากผลิตภัณฑ HP นี้มีแบตเตอรี่ ก็ตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเมื่อหมดอายุใชงาน
HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Series
ประเภท

คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธียม

น้ําหนัก

0.8 ก.

สถานที่

บนแผงตัวฟอรแมต

สวนที่ผูใชถอดออกได

ไม
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สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดตอกับเจาหนาที่ในพืน้ ที่ของคุณหรือ Electronics Industries Alliance:
www.eiae.org

การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย)
สัญลักษณนี้หมายถึง อยาทิ้งผลิตภัณฑของคุณรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ นอกจากนี้ คุณควรชวยรักษาสภาพแวดลอมและสุขภาพของเพื่อนมนุษยดวยการนําอุปกรณที่ไม
ใชแลวไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะที่กําหนดเพื่อรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการกําจัดของเสียภายใน
ครัวเรือน หรือไปที่: www.hp.com/recycle

การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส
HP สนับสนุนใหลูกคารีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานมาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิล โปรดเขาไปที่ www.hp.com/
recycle
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ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล
Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda
que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto,
o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções
previstas em lei.
Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou
rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:
www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP มุงมั่นที่จะใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ เชน REACH (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสารเคมีของผลิตภัณฑนี้อยูที่: www.hp.com/go/reach

ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation
1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1275/2008)
สําหรับขอมูลดานพลังงานของผลิตภัณฑ รวมถึงการใชพลังงานของผลิตภัณฑในการสแตนดบายเครือขาย หากพอรตเครือขายแบบใชสายทั้งหมดเชื่อมตออยู และพอรต
เครือขายไรสายทั้งหมดเปดใชงาน โปรดดูสวน P14 ‘ขอมูลเพิ่มเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลิตภัณฑที่ www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

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

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

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

ขอมูลสําหรับผูใชเกี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)
中国环境标识认证产品用户说明
噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。
如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。
如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。
您可以使用再生纸，以减少资源耗费。
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ขอกําหนดในการปรับใชเครื่องหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเครื่องพิมพ โทรสาร และเครื่องถาย
เอกสาร
根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。 根据“复印机、打
印机和传真机能效限定值及能效等级”
（“GB21521”
）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC
（典型能耗）值。
1. 能效等级
能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。 根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。
2. 能效信息
2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机
●

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

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。 因此，
本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。
有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยางเชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP
ที่ www.hp.com/go/msds

EPEAT
เครื่องพิมพของ HP หลายรายการมีการออกแบบใหตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เปนระดับคะแนนดานสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุม ซึง่ ชวยระบุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPEAT โปรดไปที่ www.epeat.net สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพที่ลง
ทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเหลานี้:
●

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนี้และผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

●

ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

●

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

●

โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ
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เยี่ยมชมที่ www.hp.com/go/environment
นอกจากนี้ ใหเขาไปที่www.hp.com/recycle
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ขอมูลเกีย่ วกับขอบังคับ

●

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

●

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

●

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

●

ขอความแสดงขอกําหนด

●

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)

●

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1
ชื่อผูผลิต:

HP Inc.

ที่อยูผูผลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0901-02-rel.11.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชื่อผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro M1132 MFP Series
HP LaserJet Pro M1136 MFP Series
HP LaserJet Pro M1132s MFP
HP LaserJet Pro M1139 MFP

หมายเลขรุนตามขอบังคับ:2)

BOISB-0901-02

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

All

ตลับผงหมึก:

CE285A & CC388A

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงั ตอไปนี้:
EMC:

CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (ผลิตภัณฑเลเซอร/LED คลาส 1)
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
GB4943.1-2011

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011

RoHS:

EN 50581:2012

ขอมูลเพิม่ เติม:
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ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Ecodesign Directive 2009/125/EC และ RoHS Directive
2011/65/EU และมีเครื่องหมาย CE

ตามขอกําหนด

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนจี้ ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพื่อวัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จงึ มีหมายเลขรุนตามขอบังคับ ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบั ชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
เซี่ยงไฮ, จีน
1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทานั้น:
ที่ติดตอในยุโรป:

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

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา:

THWW
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1
ชื่อผูผลิต:

HP Inc.

ที่อยูผูผลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0901-03-rel.11.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชื่อผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro M1212nf MFP Series
HP LaserJet Pro M1213nf MFP Series
HP LaserJet Pro M1219nf MFP

หมายเลขรุนตามขอบังคับ:2)

BOISB-0901-03

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

ทั้งหมด

อุปกรณเสริม:4)

BOISB-0906-00 – (US-โมดูลโทรสาร LIU)
BOISB-0906-01 – (EURO-โมดูลโทรสาร LIU)
BOISB-0906-04 – (AP-Fax Module LIU)

ตลับผงหมึก:

CE285A & CC388A

เปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑตอไปนี้:
EMC:

CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (ผลิตภัณฑเลเซอร/LED คลาส 1)
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
GB4943.1-2011

TELECOM:3)

ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 68

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011
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RoHS:

EN 50581:2012

ขอมูลเพิม่ เติม:
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EEMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, Ecodesign Directive 2009/125/
EC และ RoHS Directive 2011/65/EU และมีเครื่องหมาย CE

ตามขอกําหนด

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนจี้ ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพื่อวัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จงึ มีหมายเลขรุนตามขอบังคับ ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบั ชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3.

การอนุมัตแิ ละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นที่เปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมโทรสารอะนาล็อก ซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ: BOISB-0906-00 (US-LIU), BOISB-0906-01 (EURO LIU), BOISB-0906-04 (AP LIU) หรือ
BOISB-0906-02 – (Brazil Fax Module LIU) ซึ่งตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิคสําหรับประเทศ/พื้นที่ที่จาํ หนายผลิตภัณฑนี้
เซี่ยงไฮ, จีน
1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทานั้น:
ที่ติดตอในยุโรป:

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

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา:
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1
ชื่อผูผลิต:

HP Inc.

ที่อยูผูผลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0901-02-rel.8.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชื่อผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro M1214nfh MFP Series
HP LaserJet Pro M1216nfh MFP Series

หมายเลขรุนตามขอบังคับ:2)

BOISB-0901-04

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

ทั้งหมด

อุปกรณเสริม:4)

BOISB-0906-01 – (EURO-โมดูลโทรสาร LIU)
BOISB-0906-00 – (US-โมดูลโทรสาร LIU)

ตลับผงหมึก:

CE285A & CC388A

เปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑตอไปนี้:
EMC:

CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (ผลิตภัณฑเลเซอร/LED คลาส 1)
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
GB4943.1-2011

TELECOM:3)

ES 203 021; ES201 038

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011

RoHS:

EN 50581:2012

ขอมูลเพิม่ เติม:
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ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, Ecodesign Directive 2009/125/
EC และ RoHS directive 2011/65/EU และมีเครื่องหมาย CE

ตามขอกําหนด

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนจี้ ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพื่อวัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จงึ มีหมายเลขรุนตามขอบังคับ ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบั ชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3.

การอนุมัตแิ ละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นที่เปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมโทรสารอะนาล็อก ซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ:: BOISB-0906-01 (EURO LIU) ซึ่งตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิคสําหรับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายผลิตภัณฑนี้
เซี่ยงไฮ, จีน
1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทานั้น:
ที่ติดตอในยุโรป:

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

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา:
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ขอความแสดงขอกําหนด
ขอกําหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอบังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตาม
สมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณนี้สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดตั้ง
และใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ หาก
อุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึง่ สามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตชที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไป
นี้
●

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

●

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

●

เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

●

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ:
สุดลง

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สนิ้

เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม

แคนาดา - คําประกาศดานการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาคอุตสาหกรรม
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ
ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพใชกระแสไฟฟา 110-127
Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
เสียบสายไฟระหวางเครื่องพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน
ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเครื่องพิมพเทานั้น

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณเลเซอรซึ่งผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976
โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เครื่องพิมพนี้ไดรับการรับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี
(Radiation Performance Standard) ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหง
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ป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบคุมการแผรังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเครื่องและฝาครอบเครื่องภายนอกซึง่
มีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังนั้นแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการทํางานตามปกติ
คําเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผลใหไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด
Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta
turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
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 M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu
henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.
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ประกาศ GS (เยอรมนี)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B.
direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der
Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

การปฏิบัติตามขอบังคับของยูเรเซีย (เบลารุส, คาซัคสถาน, รัสเซีย)
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ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)
ประกาศ EU วาดวยการดําเนินงานดานโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑนี้มีความมุงหมายเพื่อใหเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะนาล็อกของประเทศ/พื้นที่ของ
เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA)
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE 1999/5/EC (เอกสารแนบทาย II) และมีเครื่องหมาย CE ที่แสดงความสอดคลองกันกํากับอยางเหมาะสม
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอคําประกาศเรื่องความเขากัน (Declaration of Conformity) ที่ออกโดยผูผลิตในสวนอื่นของคูมือนี้
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละเขต ผลิตภัณฑดังกลาวอาจไมไดใหการรับประกันแบบไมมีเงื่อนไขสําหรับการทํางานที่ไดผลในทุกๆ
จุดหมายปลายทางของ PSTN ความเขากันไดของเครือขายขึ้นกับการตั้งคาที่ถูกตองที่ลูกคาเลือกเพื่อเตรียมการเชือ่ มตอไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏ
ในคูมือผูใช
หากคุณประสบปญหาการใชงานรวมกันของเครือขาย โปรดติดตอซัพพลายเออรอปุ กรณของคุณ หรือฝายชวยเหลือของ HP ในประเทศ/พื้นที่ที่ใชงาน
การเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพิม่ เติมที่ผูใหบริการ PSTN ในทองที่กําหนดขึ้น

New Zealand Telecom Statements
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that
the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the
product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any
item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or
model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.
This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the
same line.
This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom “111” Emergency Service.
This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New
Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the
back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format
US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line.
Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In
most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of
devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company
to determine the maximum REN for the calling area.
This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.
An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is
designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack,
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which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service.
Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.
If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance
that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a
complaint with the FCC if you believe it is necessary.
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could
affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in
order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.
If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or)
warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may
request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.
The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This
includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is
recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical
surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)
The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other
electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and
time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the
telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone
number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long
distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment
meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in
the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not
guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction. Before installing this equipment, users
should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local
telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of
connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent
degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a
representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or
equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect
the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.
This precaution can be particularly important in rural areas.
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ขอควรระวัง: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the
appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN)
of this device is 0.0.
This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est
conforme aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the
maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an
interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the
Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). / L’indice d’équivalence de la
sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface
téléphonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à
la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède pas
cinq.
The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to
the telephone network is CA11A.

เครือ่ งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครือ่ งพิมพที่ไดรับอนุญาตประเภท ICTQC

THWW

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ) 271

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง FCC—สหรัฐฯ
Exposure to radio frequency radiation
ขอควรระวัง: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits.
Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal
operation is minimized.
In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
ขอควรระวัง: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product
without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

ประกาศของออสเตรเลีย
This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission
exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

ประกาศ ANATEL ของบราซิล
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.

ประกาศของแคนาดา
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from
digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.
Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est
conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

ผลิตภัณฑที่มีการทํางาน 5 GHz Industry of Canada
ขอควรระวัง: เมื่อใช LAN ไรสาย IEEE 802.11a ผลิตภัณฑนี้ถูกจํากัดสําหรับการใชภายในอาคารเทานั้น เนื่องจากการทํางานในชวงความถี่ 5.15 ถึง 5.25
GHz Industry Canada กําหนดใหใชผลิตภัณฑนี้ภายในอาคารสําหรับชวงความถี่ 5.15 GHz ถึง 5.25 GHz เพื่อลดโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนที่เปน
อันตรายตอระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียมที่ใชชองสัญญาณรวมกัน เรดารกําลังสูงไดรับจัดสรรใหเปนผูใ ชหลักสําหรับชวงความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ
5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดารเหลานี้อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายกับอุปกรณนี้ได
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การไดรับรังสีความถีค่ ลืน่ วิทยุ (แคนาดา)
คําเตือน! การไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุ พลังงานที่แผออกมาของอุปกรณนี้ต่ํากวาขอจํากัดการไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada อยางไรก็ตาม
ควรใชอุปกรณนี้ในลักษณะที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษยนอยที่สดุ ระหวางการใชงานตามปกติ
เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกินขอกําหนดการไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada ระยะหางของผูใชกับเสาอากาศควรไมนอยกวา 20 ซม.

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ฟงกชันโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในประเทศ/พื้นที่ EU และ EFTA ดังตอไปนี้:
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร

ประกาศสําหรับการใชงานในรัสเซีย
Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с
рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с
использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри
помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не
более 100мВт.

ประกาศของเม็กซิโก
Aviso para los usuarios de México
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."
Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.
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ประกาศของไตหวัน

ประกาศของเกาหลี
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ตลับหมึกพิมพ 160

213

95

96

38
38

การเชื่อมตอเครือขาย

วิธีการ 94
สี 96

การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows) 57

หนาตอหนา (Mac) 34, 94

การเรียกคืนคาเริ่มตนที่กําหนดมาจากโรงงาน 191

โทนสีเทา 97

การเรียกเอกสารจากแฟกซ

ไปยังอีเมล (Mac) 34, 94

การแกปญหา

118

211

การรับแฟกซ 142

การสแกนขาวดํา 97

การสงแฟกซ 139

การรีไซเคิลฮารดแวร บราซิล 254

การสแกนหนาตอหนา (Mac) 34, 94

ขอความบนแผงควบคุม

การสแกนโทนสีเทา 97

ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซ้าํ ๆ

253

154

การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ

154

การลบซอฟตแวร Mac

28

2

การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ

การรีไซเคิลวัสดุสนิ้ เปลือง 160
การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส

การสงตอแฟกซ

112

การสงแฟกซ
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ

195

คุณภาพของการสแกน 213
123

209

งานพิมพสีลบเลือน
ผงหมึกกระจาย

การล็อคแฟกซ 113

การยกเลิก 119

ผงหมึกเลอะ 210

การวางแนว
กระดาษ, ขณะปอน

การสงตอ 112

ผงหมึกเลอะเทอะ 210

119

51

การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76
การวางแนวหนากระดาษ
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76
การสนับสนุน
ออนไลน

154, 246

ออนไลน

246

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 246
การสนับสนุนออนไลน
การสัง่ ซื้อ
หมายเลขชิ้นสวน

246
224

อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม 224

การแกปญหา 139

ยับ

212

212

สือ่ ที่ใชพิมพมวนงอ 211

จากซอฟตแวร 124

สแกนกระดาษเปลา 214

จากโทรศัพทแบบ Downstream 126

หนากระดาษวาง

บันทึก, HP Toolbox

หนาที่เอียง 211

153

รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ

Pulse

137

110

การโทรซ้ําอัตโนมัติ, การตั้งคา 110

217

เสน, การสแกน 214
เสน, สําเนา 213
การแกปญหากระดาษติด
ตําแหนง 199
การแกไข

190

จากโทรศัพท 126

ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 217

ดวยตนเอง 122

ปญหาเครือขาย

แฟกซ

17

217

ปญหาในการปอนกระดาษ 208

โทรซ้าํ ดวยตนเอง 123
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง

THWW

122

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง

การหมุนหมายเลข
การตั้งคาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ

การสนับสนุนดานเทคนิค

212

คราบผงหมึก 209

การดีเลย 126

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

242

การเกลีย่ ผงหมึก 161
96

ไปยังไฟล (Mac) 34, 94

ฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส 253

122

การสัง่ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
เว็บไซต 223

122

หนาเอียง

208

ดูเพิม่ เติมที่ การแกไขปญหา

ดัชนี 277

การแกไขปญหา 190

ข

การจัดการกระดาษ 208

ขนาด, กระดาษ
การตั้งคาใหพอดีกับกระดาษ, การสงแฟกซ 115

การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ 138
การเชื่อมตอ 217

ความชวยเหลือ
ตัวเลือกการพิมพ (Windows) 57

ขนาด, สําเนา

ความดังของเสียง, การปรับ 116

การยอหรือการขยาย 82

การโทรออก 140
195

ขอความบนแผงควบคุม

ความเร็ว, การแฟกซ 141, 144
คุณภาพของภาพ 209
นํากระดาษที่ติดออก 198

การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61

ประสิทธิภาพการทํางาน 217

กําหนดเอง (Windows) 61

ปญหาเครือขาย

219

ขอกําหนดรายละเอียด

ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 88

248

พิมพกระดาษชา 217
รอยดางซ้ําๆ 215

ไฟฟาและเสียง 248

ความเขมในการพิมพ 216

ขอกําหนดดานขนาด, เครื่องพิมพ 248

สายเคเบิล USB 217

ขอกําหนดทางเสียง

248

ขอกําหนดทางไฟฟา

248

213

ขอกําหนดภายนอก

213

เกี่ยวกับ Windows 219
217

เครื่องไมพมิ พเอกสาร
เสน, หนาที่พิมพ
แฟกซ

210

ดูเพิม่ เติมที่ การแกไข; การแกไข; การแกไขปญหา
การแกไขปญหาแฟกซ
รายการตรวจสอบ 130
การแฟกซ
จากคอมพิวเตอร (Mac) 33, 124
จากคอมพิวเตอร (Windows) 124
การโทร
หยุดชัว่ คราว, การใส
การโทรซ้ํา
อัตโนมัติ, การตั้งคา

109

248

ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอควรระวัง

iii

110

การใสวัสดุพิมพ
ถาดปอนกระดาษ 47
อุปกรณปอนกระดาษ 50

248

คําอธิบายของเอกสาร

iii

iii

คุณภาพ
การตั้งคาการทําสําเนา 85
การตั้งคาการพิมพ (Macintosh) 30
สําเนา, การแกไขปญหา 212

195

ขอความ, การแกปญหา

iii

คําอธิบาย, เอกสาร
คําเตือน

ขอความ
ขอความ 211
แผงควบคุม

141, 144

การแฟกซ 141, 144

248

ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

สแกน, การแกปญหา 213

211

คุณภาพของงาน
สแกน, การแกปญหา 213

ขอความแจงขอผิดพลาด
แผงควบคุม 195
ขอความแสดงขอผิดพลาด, แฟกซ
ขอจํากัดของวัสดุ

การโทรออก
การแกไขปญหา 140

กําหนดสเกลเอกสาร
Windows 66

แฟกซ, การแกไขปญหา
ความเร็วต่ํา, การแกไขปญหา

ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ 248

130

ความเร็ว
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ 4

248

ขอกําหนดเกี่ยวกับความชืน้

111

แฟกซ

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 192

หนาเขมเกินไป

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 88

ภายนอก 248
สภาพแวดลอม

หนาจางเกินไป

4

111

แฟกซ

ขอกําหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 4

217

96

การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61

44

การเปลี่ยน

ปญหาของ Mac

ความละเอียด
การสแกน

ขนาดกระดาษ
การกําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะ
(Windows) 66

คุณภาพสําเนา 212

ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 217

ความดัง
การตั้งคา 19

131

252

ขอบกพรองที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ, การแกปญหา 212

สแกน, การแกปญหา 213
คุณภาพงานพิมพ
สําเนา, การแกไขปญหา 212

ค
คราบ, การแกปญหา 209
ความจาง
ความคมชัดของแฟกซ

คุณภาพของภาพ
สําเนา, การแกไขปญหา 212

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
111

ความจุ
ถาดกระดาษออก 4
อุปกรณปอนกระดาษ 4

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ

3

4

คุณสมบัติของความสามารถในการเขาใชงาน 5
คาลวงหนา (Mac) 30
คาเริ่มตน, การเรียกคืน 191
คาเริ่มตนที่กําหนดมาจากโรงงาน, การเรียกคืน 191

278 ดัชนี

THWW

เครือขาย
การตั้งคา, การดู 39
การตั้งคา, การเปลียน 39

รหัสผาน, การเปลี่ยน 39
36

เครื่องตอบรับโทรศัพท, การเชื่อมตอ 103

95

การเปลี่ยน

งานพิมพสีลบเลือน

ไมใชของ HP 160
ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ

การเปลี่ยน

จุด, การแกปญหา 209
จุดตอนิ้ว (dpi)
แฟกซ

4

111

ฉ
ฉลาก
การพิมพ (Windows) 63

ถ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา (Mac)

ถาด

คําอธิบาย

กระดาษติด, การนํากระดาษที่ติดออก 203

การเลือก (Windows) 216

การพิมพสองดาน 31

คาลวงหนา (Mac) 30

ขนาดกระดาษเริ่มตน

ที่สนับสนุน 24

ความจุ

ชุดตั้งคาแบบรวดเร็ว

การตั้งคา 30

ถาดกระดาษ, กระดาษออก

ซองจดหมาย
การวางแนวสําหรับปอน
ซอฟตแวร
Windows 26

THWW

29

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
การเลือก 216

4

ความจุ

24

ถาดกระดาษออก
ความจุ 4, 51
ที่ตั้ง 6

ต
51

กระดาษติด, การนําออก 201
ที่ตั้ง 6

การตั้งคา 57

ซ

4

ถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษ 51

ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Mac)

59

52

ที่ตั้ง 6

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
ที่สนับสนุน 24

241

29

215

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา (Windows) 24

ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows)

ชิพหนวยความจํา, ตลับผงหมึก

224

ตัวอักษร, การแกปญหา 211

การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ 44

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

ช

151

หมายเลขชิ้นสวน
ตัววัด, รอยดางซ้ําๆ

การตั้งคาแบบดวน (Windows) 59

จํานวนสําเนางานพิมพ
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 58

ขอกําหนดรายละเอียด

สถานะ, การดู

6

ไมใชของ HP 160

การตั้งคา (Windows) 57

80

163

ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่ตั้ง

การตั้งคา 24, 28
การตั้งคา (Mac) 30

จํานวนสําเนา, การเปลีย่ นแปลง

161

การเกลี่ยผงหมึก

ไดรเวอร
Macintosh, การแกไขปญหา 219

จ

160

การรีไซเคิล 160

ด

เงาพื้นหลัง, การแกไขปญหา 210

224

หมายเลขชิ้นสวน

26

จาก 95

209

151

สถานะ, การดู

ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA, การสแกน

งานพิมพสีจาง, การแกปญหา 209

163

ที่ไมใชของ HP 239

24, 28

สแกนจาก 95

งานพิมพ
การยกเลิก 56

238

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในซอฟตแวร
242

ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN, การ

ง

160

การรับประกัน

การรีไซเคิล 160, 252

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

iii

241

การสงแฟกซ 124

เว็บเซิรฟเวอรในตัว

เครื่องพิมพ
การทําความสะอาด 174
เคล็ดลับ

ตลับหมึก
การจัดเก็บ

สวนประกอบของ Windows 23

114

การตั้งคาแฟกซ

ไมใชของ HP 239

การสแกนจาก TWAIN หรือ WIA

39

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

การยกเลิกการติดตั้งสําหรับ Windows 25
การรับแฟกซ 128

คาคอนฟเกอเรชัน IP แอดเดรส 39
รหัสผาน, การตั้งคา

ชิพหนวยความจํา

การยกเลิการติดตั้ง Mac 28

39

การตั้งคาความเร็วลิงค

การตั้งคา 24, 28

ถาดปอน

ตลับผงหมึก
การรับประกัน

238

การรีไซเคิล 252

31

ถาดปอนกระดาษ
การใสกระดาษ 47
ความจุ

51

ดัชนี 279

ที่ตั้ง 6
ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข

208

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ 213

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 192

ใบปะหนา
การพิมพ (Mac) 30

เมนู 14
แผนการควบคุมไมใหทําลายสิง่ แวดลอม

แถบสีขาวหรือแถบจางๆ, การแกไขปญหา 213

ป

แถบแฟกซ
HP Toolbox 151

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย 266, 267

ประกาศ EMC ของเกาหลี 266

แถบและริ้ว, การแกไขปญหา 210

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
266, 267

ท

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอรของ
ประเทศฟนแลนด 267

ทางเดินกระดาษ, การทําความสะอาด

181

แท็บการตั้งคา (เว็บเซิรฟเวอรในตัว)

156

แท็บขอมูล (เว็บเซิรฟเวอรในตัว)

155

ประเภทกระดาษ
การเปลี่ยน 44

โทรซ้ํา
ดวยตนเอง 123
โทรซ้ําดวยตนเอง

ปรับขนาดเอกสาร

123

149

แผนคั่น
ทําความสะอาด 178
เปลี่ยน 171
แผนใส
การพิมพ (Windows) 63
พ

การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61

แท็บเครือขาย (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 156

แผนผังเมนู
การพิมพ

249

พอรต
การแกไขปญหาเครื่อง Macintosh 221

Mac 30

ชนิดที่รวมไว 4

Windows 66

ที่ตั้ง 8, 9
208

พอรต USB

โทรศัพท
การรับแฟกซจาก 103, 128

ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข

ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่ตั้ง 6

การแกไขปญหา 217

โทรศัพท, Downstream

เปลีย่ น
ตลับหมึกพิมพ 163

การแกไขปญหาเครื่อง Macintosh 221

การสงแฟกซจาก 126

ชนิดที่รวมไว 4

โทรศัพท, การเชื่อมตอเพิม่ เติม 103

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ 166

โทรศัพทพวง

แผนคั่น

การรับแฟกซจาก 103
การสงแฟกซจาก 126
โทรสาร
การพิมพ

127
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