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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคุณสมบัติดังน้ี

M1130 Series
M1210 Series

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

● ถาดปอนกระดาษสามารถจกุระดาษไดถึง 150 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษได 100 แผน

● จอแสดงผลบนแผงควบคมุแบบ LED 2 หลัก

● การพิมพสองดาน (พิมพสองหนา) ดวยตนเองและการทําสําเนา

● การทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทน

● การสแกนสี

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 8 MB

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

● ถาดปอนกระดาษสามารถจุกระดาษไดถึง 150 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษได 100 แผน

● หนาจอแผงควบคุม LCD

● การพิมพสองดาน (พิมพสองหนา) ดวยตนเอง, การรับแฟกซ และการทําสําเนา

● การทําสําเนาจากเครื่องสแกนแบบแทนหรือจากอุปกรณปอนกระดาษ

● การสแกนสี

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● ระบบเครือขายในตัวสําหรับการเช่ือมตอกับเครือขาย 10/100Base-TX

● แฟกซโมเด็ม V.34 และหนวยความจําจดัเก็บแฟกซแบบ Flash ขนาด 4 เมกะไบต (MB)

● พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 2 พอรต

● หนวยความจํา Random Access Memory (RAM) 64 MB

● อุปกรณปอนกระดาษ 35 แผน
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คุณลักษณะทางส่ิงแวดลอม
พิมพหลายหนาในหนาเดียว ประหยัดกระดาษโดยการพิมพเอกสารสองหนาขึน้ไปแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถึงคุณสมบัตนิี้ผานไดรเวอรเครื่องพิมพ

การรีไซเคิล ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล

นําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคนื HP

การประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานโดยเริ่มใชโหมดปดอัตโนมัติของเครื่องพิมพ

HP Smart Web Printing ใช HP Smart Web Printing เพื่อเลือก จัดเกบ็ และจดัเรียงขอความและกราฟกจากหลายเวบ็เพจ แลวแกไขและพิมพไดตรงตามท่ีเห็นบนหนาจอ
ใหการควบคุมที่คณุตองการสําหรับการพิมพขอมูลสําคญั พรอมกับลดปริมาณขยะดวย

ดาวนโหลด HP Smart Web Printing จากเว็บไซตนี:้ www.hp.com/go/smartwebprinting
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
พมิพ ● พิมพหนาขนาด Letter ดวยความเร็วสูงสุด 19 ppm และหนาขนาด A4 ดวยความเร็วสูงสุด 18 ppm

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

● การตั้งคาที่ปรับแตงไดเพื่อคุณภาพการพิมพสูงสุด

การทําสําเนา ● สแกนดวยความละเอียด 300 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) และพิมพดวย FastRes 600

● เปล่ียนจํานวนสําเนา ปรับความจางและความเขม หรือยอหรือขยายขนาดของสําเนาไดงายจากแผงควบคุม

การสแกน ● 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

แฟกซ (M1210 Series เทานัน้) ● ความสามารถดานแฟกซที่มีคณุสมบัติการใชงานครบครันตามมาตรฐานแฟกซ V.34 ประกอบดวยสมุดโทรศัพท และการหนวงเวลาแฟกซ

● จดัเกบ็ไดถึง 500 หนาในหนวยความจํา

● เรียกคนืแฟกซจากหนวยความจาํไดถึงส่ีวันหลังจากกระแสไฟฟาขัดของ

ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน ● Windows 7

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows XP (32 บิต และ 64 บิต)

● Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

หนวยความจํา ● M1130 Series: มีหนวยความจาํ Random Access Memory (RAM) 8 เมกะไบต (MB)

● M1210 Series: หนวยความจํา RAM 64 MB

การจัดการกระดาษ ● ถาดปอนกระดาษบรรจุกระดาษไดถึง 150 แผนหรือซองจดหมาย 10 ซอง

● อุปกรณปอนกระดาษบรรจกุระดาษไดถึง 35 แผน

● ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษไดถึง 100 แผน

คุณสมบตัขิองไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ● พิมพหลายหนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน

● พิมพหนงัสือเลมเล็ก

● ปรับใหพอดีกบัขนาดกระดาษที่แตกตางกนั

● พิมพปกบนกระดาษอ่ืน

การเชื่อมตออนิเตอรเฟส ● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

● พอรตเครือขาย RJ-45 (M1210 Series เทานั้น)

● พอรตสายแฟกซ/โทรศัพท RJ-11 2 พอรต (M1210 Series เทานั้น)
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การพมิพแบบประหยัด ● การพิมพ N หนา (การพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน) และการพิมพบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเองชวยประหยัดกระดาษ

● คณุสมบัติไดรเวอรเครื่องพิมพ EconoMode ชวยประหยัดหมึกพิมพ

การพมิพสําหรับจัดเกบ็ระยะยาว คณุสมบัติพิมพเกบ็ถาวรสําหรับพิมพเอกสารท่ีคุณวางแผนจะจัดเก็บไวเปนเวลานาน

อปุกรณสิ้นเปลือง ● รับรองการใชสําหรับตลับหมึกพิมพของแทของ HP

● ส่ังซ้ืออุปกรณสิ้นเปลืองไดอยางงายดาย

● หนาแสดงสถานะวัสดุส้ินเปลืองแสดงระดับหมึกคงเหลือโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ ไมสามารถใชงานไดสําหรับวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

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

ความสามารถในการเขาใชงาน ● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดยีว

การรักษาความปลอดภัย ● ชองสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

THWW คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 5
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มุมมองผลิตภัณฑ
ภาพดานหนา

M1130 Series

6

3

5

4

1

2

7
8

1 ฝาปดสแกนเนอร

2 ชุดประกอบเครื่องสแกน

3 ถาดกระดาษออกพรอมสวนยื่นสําหรับกระดาษยาว

4 แท็บยกฝาตลับหมึกพิมพ

5 ถาดปอน

6 สวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดส้ัน

7 ปุมเพาเวอร

8 แผงควบคุม
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M1210 Series

8

5

7

10

6

1

2
3

4

9

1 อุปกรณปอนกระดาษ

2 ถาดกระดาษออกอุปกรณปอนกระดาษ

3 ฝาปดสแกนเนอร

4 ชุดประกอบเครื่องสแกน

5 ถาดกระดาษออกพรอมสวนยื่นสําหรับกระดาษยาว

6 แท็บยกฝาตลับหมึกพิมพ

7 ถาดปอน

8 สวนยื่นสําหรับวัสดุพิมพที่มีขนาดส้ัน

9 ปุมเพาเวอร

10 แผงควบคุม
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ภาพดานหลังเครือ่งพมิพ

M1130 Series

1 2

3

1 สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

2 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

3 การเชื่อมตอไฟฟา
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M1210 Series

1
2

3

5

4

1 สล็อตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย

2 พอรตเครือขาย RJ-45

3 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

4 พอรตแฟกซ RJ-11

5 การเชื่อมตอไฟฟา
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ท่ีตั้งของหมายเลขผลิตภณัฑและหมายเลขรุน
ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูท่ีดานหลังของเคร่ือง
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เคาโครงแผงควบคุม

M1130 Series

2 3 4 5

61

7

891011

1  หนาจอแสดงผล LED: แสดงจาํนวนสําเนา ระดับความเขมของสําเนา และเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายขนาดสําเนา และแสดงรหัสขอผิดพลาดที่แจงปญหาที่คุณตองแกไข

2 ลกูศรขึ้นและลง: เพิ่มหรือลดจาํนวนสําเนา ระดับความเขมของสําเนา หรือเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายขนาดสําเนา

● กดปุมแลวปลอยในหนึง่วินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดการตัง้คาการทําสําเนาครั้งละหนึ่ง

● กดปุมคางไวนานกวาหนึ่งวินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดระดบัความเขมเปนคาสูงสุดหรือต่ําสุด

● กดปุมคางไวนานกวาหนึ่งวินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา หรือเปอรเซ็นตของการยอหรือขยายครั้งละ 10

3 ไฟสัญญาณยอ/ขยายสําเนา: แสดงการใชงานคุณสมบัติการยอหรือขยายขนาดสําเนา

4 ไฟสัญญาณสําเนาเขมขึน้/จางลง: แสดงการใชคณุสมบัติความเขมของสําเนา

5 ไฟสัญญาณจํานวนสําเนา: แสดงการใชคุณสมบัติจาํนวนสําเนา

6 ปุมตั้งคา: สลับระหวางการตั้งคาการทําสําเนาสําหรับจํานวนสําเนา ความเขม และขนาดสําเนาของแตละงาน ตัวเลือกเริ่มตนคือจํานวนสําเนา ในการเปล่ียนการต้ังคาเริ่มตนของทุกงาน ใหสลับ
การตั้งคา แลวกดปุมคางไว 3 วนิาที เมื่อไฟสัญญาณกะพริบ ใหปรับการตั้งคา กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคา

7 ปุมเร่ิมตนการทําสําเนา: เริ่มตนงานการทําสําเนา

8 ปุมยกเลิก: ยกเลิกงานปจจบุัน หรือลางการตั้งคาลาสุดของคุณ เม่ืออุปกรณอยูในสถานะพรอม ใหกดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเริ่มตน

9 ไฟสัญญาณสถานะระดับผงหมึก: แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

10 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงปญหาของอุปกรณ

11 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาอุปกรณพรอมหรือกําลังประมวลผลขอมูลงาน
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M1210 Series

4 5 6

1
2

8

3

13 12 11

9

15

7

14

10

1 ไฟสัญญาณสถานะระดับผงหมึก: แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

2 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงปญหาของอุปกรณ ดขูอความท่ีจอแสดงผล LCD

3 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาอุปกรณพรอมหรือกําลังประมวลผลขอมูลงาน

4  หนาจอแสดงผล LCD: แสดงขอมูลสถานะ เมนู และขอความ

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

6 ปุมตั้งคา: เปดเมนู

7 ลกูศรซายและขวา: เลือกและเล่ือนดเูมนู ลดหรือเพิ่มคาปจจบุันบนหนาจอ ยายเคอรเซอรบนหนาจอยอนกลับหรือไปขางหนาหนึ่งชอง

8 ปุม OK: ยอมรับการตัง้คา หรือยืนยันการดําเนินการตอ

9 ปุมยกเลิก: ยกเลิกงานปจจบุัน หรือลางการตั้งคาลาสุดของคุณ เม่ืออุปกรณอยูในสถานะพรอม ใหกดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเริ่มตน

10 ปุมเร่ิมตนการทําสําเนา: เริ่มตนงานการทําสําเนา

11 ลกูศรยอนกลับ: กลับไปที่ระดับกอนหนาในเมนู

12 ปุมสงแฟกซ: เริ่มตนงานแฟกซ

13 ปุมหมุนซํ้า: โทรซํ้าหมายเลขลาสุดที่ใชสําหรับงานแฟกซกอนหนา

14 ปุมเขมขึน้/จางลง: ปรับการตั้งคาความเขมสําหรับงานการทําสําเนาปจจบุัน

15  แผงปุมกดตัวเลข: ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซ หรือปอนขอมูล
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2 เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทาน้ัน)

● เมนูแผงควบคุม
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เมนูแผงควบคมุ
จากเมนูหลักของแผงควบคุม จะมีเมนูตอไปน้ี:

● ใชเมนู สมุดโทรศัพท เพือ่เปดรายการขอมูลในสมุดโทรศัพทของแฟกซ

● ใชเมนู สถานะงานแฟกซ เพื่อแสดงรายการแฟกซท้ังหมดท่ีรอการสง, หรือแฟกซท่ีไดรับแตกําลังรอเพื่อพมิพ, สงตอ หรืออัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร

● ใชเมนู ฟงกชันแฟกซ เพือ่กําหนดคาฟงกชันตางๆ ของแฟกซ เชน การต้ังหนวงเวลาแฟกซ, การยกเลิกโหมด รับไปท่ีคอมพิวเตอร การพิมพแฟกซท่ีพิมพกอนหนา
ซ้ําอีกคร้ัง หรือการลบแฟกซท่ีจัดเก็บอยูในหนวยความจํา

● ใชเมนู การตัง้คาสําเนา เพือ่กําหนดการต้ังคาเริ่มตนในการทําสําเนาท่ัวไป เชน ความคมชดั, การเรียงลําดับหนา หรือจํานวนสําเนาท่ีตองการพิมพ

● ใชเมนู รายงาน เพื่อพมิพรายงานท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● ใชเมนู การตัง้คาแฟกซ ในการกําหนดคาตัวเลอืกของแฟกซขาออกและขาเขา และการต้ังคาพ้ืนฐานสําหรับแฟกซท้ังหมด

● ใชเมนู การตัง้คาระบบ ในการต้ังคาพื้นฐานของเคร่ือง เชน ภาษา, คุณภาพการพิมพ หรือระดับเสียง

● ใชเมนู บริการ เพื่อเรียกคืนคาเริ่มตน, ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ และเปดใชงานโหมดพิเศษท่ีมีผลตอคุณภาพงานพิมพ

● ใชเมนู การตัง้คาคอนฟกเครือขาย เพือ่กําหนดการต้ังคาคอนฟกของเครือขาย

ตาราง 2-1  เมนู สมดุโทรศัพท

รายการเมนู รายการเมนูยอย คําอธบิาย

สมุดโทรศัพท เพิ่ม/แกไข

Delete (ลบ)

ลบทัง้หมด

แกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ เครื่องพิมพสนับสนุนรายการสมุดโทรศัพทไดถึง 100 รายการ

ตาราง 2-2  เมนู สถานะงานแฟกซ

รายการเมนู คําอธบิาย

สถานะงานแฟกซ แสดงการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยู และใหคณุสามารถยกเลิกการสงแฟกซที่รอดําเนินการอยูได

ตาราง 2-3  เมนู ฟงกชันแฟกซ

รายการเมนู คําอธิบาย

สงแฟกซภายหลัง ใหคุณสามารถสงแฟกซภายหลังได

หยุดรับไปที่คอมพิวเตอร ยกเลิกการตั้งคา รับไปที่คอมพวิเตอร ที่ทําใหคอมพิวเตอรสามารถอัปโหลดแฟกซปจจบุันทั้งหมดท่ียังไมไดรับการพิมพ รวมทั้งแฟกซในอนาคตทั้งหมดที่เครื่อง
ไดรับไปที่คอมพิวเตอรได

พมิพแฟกซลาสุดซํ้า พิมพแฟกซที่จดัเก็บในหนวยความจําของเครื่องซํ้า
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ตาราง 2-3  เมนู ฟงกชันแฟกซ (ตอ)

รายการเมนู คําอธิบาย

รับการเรียกเอกสาร ชวยใหเครื่องสามารถเรียกเครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่งที่เปดใชการสงการเรียกเอกสารได

ลบแฟกซที่บนัทึก ลบแฟกซทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําของเครื่อง

ตาราง 2-4  เมนู การต้ังคาสําเนา

รายการเมนู รายการเมนูยอย คําอธิบาย

คุณภาพเร่ิมตน ขอความ

ฉบับราง

ผสม

ฟลมถายรูป

รูปภาพ

ตั้งคาเริ่มตนสําหรับคณุภาพของสําเนา

จาง/เขมเร่ิมตน  ตั้งคาตัวเลือกความคมชัดเริ่มตน

การเรียงลําดบัหนาเร่ิมตน ปด

เปด

ตั้งคาวาจะเรียงสําเนาขณะท่ีพิมพหรือไม

จํานวนสําเนาเร่ิมตน (ระหวาง: 1-99) ตั้งคาเริ่มตนสําหรับจํานวนสําเนา

ยอ/ขยายเร่ิมตน ตนฉบับ=100%

A4 เปน Letter=94%

Letter เปน A4=97%

เต็มหนา=91%

2 หนาตอแผน

4 หนาตอแผน

กาํหนดเอง: 25 ถึง 400%

ตั้งคาเริ่มตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารท่ีทําสําเนา

ตาราง 2-5  เมนู รายงาน

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

หนาสาธติ   พิมพหนากระดาษที่แสดงคณุภาพการพิมพ
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ตาราง 2-5  เมนู รายงาน (ตอ)

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

รายงานการสงโทรสาร การยืนยันโทรสาร Never (ไมสลปี)

เม่ือสงแฟกซเทานั้น

เม่ือรับแฟกซเทานัน้

ทกุคร้ังทีใ่ชแฟกซ

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องพิมพรายงานการยืนยันหลังจากการสงหรือรับแฟกซสําเร็จหรือไม

 รายงานขอผิดพลาดแฟกซ ทกุๆ ขอผดิพลาด

เม่ือผดิพลาดขณะสง

เม่ือผดิพลาดขณะรับ

Never (ไมสลปี)

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องพิมพรายงานหลังจากการสงหรือรับแฟกซลมเหลวหรือไม

 รายงานการโทรลาสุด  พิมพรายงานโดยละเอียดของการใชงานแฟกซครั้งลาสุด ไมวาจะเปนการสงหรือรับแฟกซ
ก็ตาม

 รวมหนาแรก เปด

ปด

ตั้งคาวาตองการใหเครื่องใสภาพยอของหนาแรกของแฟกซลงในรายงานดวยหรือไม

 บันทกึการใชงานแฟกซ พมิพบันทกึเดี๋ยวนี้

พมิพบันทึกอตัโนมัติ

พิมพบนัทึกเดีย๋วนี้: พิมพรายการของแฟกซ 40 รายการลาสุดที่มีการสงออกหรือไดรับโดย
เครื่อง

พิมพบนัทึกอัตโนมัติ: เลือก เปด เพื่อใหพิมพรายงานหลังการสงแฟกซ 40 ครั้งโดย
อัตโนมัต ิเลือก ปด เพื่อปดคุณสมบัตกิารพิมพอัตโนมัติ

 รายงานสมุดโทรศัพท  พิมพรายการขอมูลสมุดโทรศัพทที่ตั้งไวในเครื่อง

 รายการแฟกซที่ถกูบล็อค  พิมพรายการของหมายเลขโทรศัพทที่ถูกบล็อกจากการสงแฟกซมายังเครื่องนี้

 รายงานแฟกซทัง้หมด  พิมพรายงานเกี่ยวกับแฟกซทั้งหมด

โครงสรางเมนู   พิมพตารางเมนูแผงควบคมุ ซ่ึงจะแสดงการตั้งคาที่ใชอยูสําหรับแตละเมนู

รายงานคอนฟเกอเรชัน   พิมพรายการการตั้งคาของเครื่อง รวมถึง การตั้งคาเครือขายและแฟกซ

Supplies Status
(สถานะของวัสดสุิ้นเปลือง)

  พิมพขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงจํานวนหนาโดยประมาณที่เหลืออยู และจํานวน
หนาที่พิมพแลว

ตาราง 2-6  เมนู การต้ังคาแฟกซ

รายการเมนู รายการเมนูยอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

สวนหวัของโทรสาร หมายเลขแฟกซของคุณ

ชื่อบริษทั

 ตัง้คาขอมูลการระบุตวัตนท่ีจะสงยังเครื่องรับ

16 บท 2   เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทาน้ัน) THWW



ตาราง 2-6  เมนู การต้ังคาแฟกซ (ตอ)

รายการเมนู รายการเมนูยอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

การตัง้การสงแฟกซ ความละเอยีดเร่ิมตน ละเอียด

ละเอียดพิเศษ

ภาพถาย

มาตรฐาน

ตัง้คาความละเอียดของเอกสารที่สง ภาพที่มีความละเอียดสูงจะมีจํานวนจดุตอนิ้ว (dpi) มากขึน้
จงึใหรายละเอียดไดมากขึน้ดวย ภาพที่มีความละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิ้วนอยลงและใหราย
ละเอียดนอยลง แตขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกัน

การเปล่ียนการตั้งคาความละเอียดอาจมีผลตอความเร็วของแฟกซ

 จาง/เขมเร่ิมตน  ตัง้คาความเขมของแฟกซขาออก

 ขนาดกระจกเร่ิมตน Letter

A4

ตัง้คาขนาดกระดาษเริ่มตนที่จะใชเม่ือสแกนและทําสําเนาจากกระจกของแทนสแกน

 โหมดการหมุน โทน

พัลส

เลือกวาจะใหเครื่องใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

 โทรซํ้าถาไมวาง เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหากสายไมวางหรือไม

 โทรซํ้าถาไมรับสาย เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับไมรับสาย

 สื่อสารขัดของขณะโทรซํ้า เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซํ้าไปยังหมายเลขแฟกซของผูรับหากเกดิขอผิดพลาดในการส่ือสาร
หรือไม

 เลขหมายนําหนาการโทร เปด

ปด

ระบุหมายเลขนําหนาที่จะตองหมุนเมื่อทําการสงแฟกซจากเครื่อง

 ตรวจจับสัญญาณการโทร เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซหรือไม

การตัง้คารับแฟกซ โหมดรับสาย อตัโนมัติ

TAM

แฟกซ/โทรศัพท

ดวยตนเอง

ตัง้คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตัวเลือกดังตอไปนี้:

● อตัโนมัต:ิ เครื่องจะรับสายที่เขาโดยอัตโนมัติเมื่อครบจํานวนครั้งของกริ่งตามท่ีกําหนดไว

● TAM: ใชการตัง้คานีเ้ม่ือเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะไม
รับสายโดยอัตโนมัต ิแตจะรอจนกวาจะตรวจพบสัญญาณแฟกซ

● แฟกซ/โทรศัพท: เครื่องพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะ
ประมวลผลสายนัน้เปนแฟกซ หากไมพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะสงเสียงกริ่งเพื่อเตือนให
คณุรับสายเรียกเขา

● ดวยตนเอง: คุณจะตองกดปุม สงโทรสาร  หรือใชเครื่องโทรศัพทสายพวงในการ
ทําใหเครื่องรับสายเรียกเขานัน้

 จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ  ระบุจาํนวนครั้งของเสียงกริ่งที่จะเกิดข้ึนกอนแฟกซโมเด็มจะตอบรับ
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ตาราง 2-6  เมนู การต้ังคาแฟกซ (ตอ)

รายการเมนู รายการเมนูยอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

 ประเภทเสียงกร่ิงรับสาย เสียงกร่ิงทั้งหมด

หนึ่งคร้ัง

สองคร้ัง

สามคร้ัง

สองคร้ังและสามคร้ัง

ชวยใหคุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพท 2 หรือ 3 หมายเลขกบัสายโทรศัพทสายเดียว แตละ
หมายเลขจะใหรูปแบบเสียงกริ่งที่แตกตางกนั (ในระบบโทรศัพทที่มีบริการเสียงกริ่งเฉพาะ)

● เสียงกร่ิงทั้งหมด: เครื่องจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึ่งคร้ัง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังครั้งเดยีว

● สองคร้ัง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองคร้ัง

● สามคร้ัง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสามครั้ง

● สองคร้ังและสามคร้ัง: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสาม
ครั้ง

 โทรศัพทพวง เปด

ปด

เม่ือเปดใชคุณสมบัตนิี้ คุณสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ที่โทรศัพทพวงเพื่อใหเครื่องตอบรับ
สายเรียกเขาที่เปนสายแฟกซได

 การตรวจสอบแบบเงียบ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเครื่องรับแฟกซจากเครื่องแฟกซรุนเกาที่ไมสงสัญญาณแฟกซเร่ิมตนซ่ึงใชระหวางการ
สงแฟกซหรือไม

 พอดหีนา เปด

ปด

ยอแฟกซที่ใหญกวาขนาด Letter หรือ A4 เพื่อใหพิมพลงในหนาขนาด Letter หรือ A4 ได
หากตั้งคาคุณสมบัตนิี้เปน ปด แฟกซที่ใหญกวาขนาด Letter หรือ A4 จะถูกพิมพลงในกระดาษ
หลายหนา

 ประทบัขอมูลบนแฟกซ เปด

ปด

ตัง้คาเครื่องเพื่อพิมพวนัที่ เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และหมายเลขหนาลงในแฟกซทุกหนาที่
เครื่องไดรับ

 สงตอแฟกซ เปด

ปด

ตัง้คาเครื่องใหสงแฟกซที่ไดรับทั้งหมดตอไปท่ีเครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่ง

 แฟกซทีถู่กบลอ็ค เพิ่มรายการ

ลบรายการ

ลบทั้งหมด

แกไขรายการแฟกซที่ถูกบล็อคไว รายการโทรสารท่ีบล็อคไวมีไดสูงสุด 30 หมายเลข เมื่อเครื่อง
ไดรับสายจากหมายเลขแฟกซที่ถูกบล็อคไว เครื่องจะลบแฟกซที่เขามา นอกจากนี้ ยังล็อกโทรสารที่
บล็อคไวในล็อกการใชงาน พรอมขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทงาน

 พิมพแฟกซซํ้า เปด

ปด

ตัง้คาวาจะสามารถพิมพซํ้าแฟกซที่ไดรับทั้งหมดซ่ึงเกบ็ในหนวยความจําไดหรือไม

 รับสวนตัว เปด

ปด

พิมพแฟกซ

การตั้งคาคณุสมบัติ รับสวนตัว เปน เปด เพื่อใหคณุตั้งรหัสผาน หลังจากที่ตั้งรหัสผานแลว เครื่องจะ
ตัง้คาตวัเลือกดังตอไปนี้:

● คณุสมบัติ รับสวนตวั เปดอยู

● แฟกซกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

● ตวัเลือกสงตอแฟกซ หรือ รับไปทีค่อมพิวเตอร จะถูกตั้งคาเปน ปด และไมสามารถตั้งคาได

● แฟกซขาเขาทั้งหมดจะถูกจัดเกบ็ในหนวยความจํา

 เวลากร่ิงแฟกซ/โทรศัพท  รายการนีจ้ะตั้งคาเวลาเปนวินาทีสําหรับระยะเวลาที่เครื่องจะสงเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขา
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ตาราง 2-6  เมนู การต้ังคาแฟกซ (ตอ)

รายการเมนู รายการเมนูยอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

โทรสารทั้งหมด การแกไขขอผดิพลาด เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเครื่องสงหรือรับขอมูลสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีกครั้งหรือไมเม่ือเกดิขอผิดพลาดในการ
รับสงแฟกซ

ความเร็วโทรสาร เร็ว(V.34)

ปานกลาง(V.17)

ชา(V.29)

เพิ่มหรือลดความเร็วของการรับสงแฟกซที่ใหใชได

ตาราง 2-7  เมนู การต้ังคาระบบ

รายการเมนู รายการเมนูยอย รายการเมนูยอย คําอธิบาย

ภาษา (รายการภาษาบนหนาจอของแผง
ควบคุมที่เลือกใชได)

 ตัง้คาภาษาที่แผงควบคมุใชแสดงขอความและรายงานเกี่ยวกับเครื่อง

การตัง้คากระดาษ ขนาดกระดาษเร่ิมตน Letter

A4

Legal

ตัง้คาขนาดสําหรับการพิมพรายงานภายในหรืองานการทําสําเนา

ประเภทกระดาษเร่ิมตน รายการชนดิกระดาษที่มีอยู ตัง้คาประเภทสําหรับการพิมพรายงานภายในหรืองานการทําสําเนา

ความเขมในการพมิพ (ระหวาง 1-5)  ตัง้คาปริมาณผงหมึกที่เครื่องควรใชเพื่อเพิ่มความเขมใหเสนและขอบตางๆ

การตัง้คาความดงั ความดังของเสียงเตือน เบา

ปานกลาง

ดงั

ปด

ตัง้คาระดับความดังของเสียงของเครื่องพิมพ

ความดังของเสียงกร่ิง

ความดังของปุมกด

ความดังของสายโทรศัพท

เวลา/วันที่ (การต้ังคาสําหรับรูปแบบเวลา,
เวลาปจจบุัน, รูปแบบวนัที่ และ
วันที่ปจจุบัน)

 ตัง้คาเวลาและวันที่ของเครื่อง

ตาราง 2-8  เมนู บริการ

รายการเมนู รายการเมนูยอย คําอธิบาย

บนัทึกการทํางานของ T.30 Never (ไมสลีป)

เดีย๋วนี้

หากมีขอผิดพลาด

เมื่อวางสาย

พิมพหรือกําหนดเวลารายงานท่ีใชแกปญหาการสงแฟกซ
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ตาราง 2-8  เมนู บริการ (ตอ)

รายการเมนู รายการเมนูยอย คําอธิบาย

เรียกคืนคาเร่ิมตน  ตัง้คาที่กาํหนดเองท้ังหมดใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

โหมดการทําความสะอาด  ทําความสะอาดเครื่องพิมพเม่ือมีคราบหรือรอยอ่ืนๆ ปรากฏบนงานพิมพ กระบวนการทําความสะอาดจะขจัด
ฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินของกระดาษ

เม่ือเลือก เครื่องพิมพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 ในถาด กดปุม OK
(ตกลง) เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ นําหนาที่พิมพแลวทิ้งไป

ความเร็ว USB สูง

เตม็ที่

ตัง้ความเร็ว USB

กระดาษมวนนอยลง เปด

ปด

เม่ืองานท่ีพิมพออกมางอเสมอๆ ตัวเลือกนี้จะต้ังคาเครื่องพิมพใหทํางานในโหมดที่ลดการโคงงอ

คาเริ่มตนคือ ปด

พมิพเกบ็ถาวร เปด

ปด

เม่ือพิมพหนาเอกสารท่ีจะจัดเกบ็เปนเวลานาน ตัวเลือกนีจ้ะตั้งคาเคร่ืองพิมพใหทํางานในโหมดที่ลดรอยเปอน
และฝุนละอองจากผงหมึก

คาเริ่มตนคือ ปด

ตาราง 2-9  เมนู การต้ังคาคอนฟกเครือขาย

รายการในเมนู รายการในเมนูยอย คําอธบิาย

คาคอนฟเกอเรชัน TCP/IP อัตโนมัติ

ดวยตนเอง

เลือกตัวเลือก อตัโนมัติ เพื่อตัง้คาคอนฟกการตั้งคา TCP/IP ท ังหมดโดยอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือก ดวยตนเอง เพื่อกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเริ่มตน
ดวยตนเอง

คาที่ระบบตั้งไวคือ อัตโนมัติ

ความเร็วลงิค อัตโนมัต ิ(คาเริ่มตน)

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

ตั้งคาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

หลังจากที่ตัง้ความเร็วลิงคแลว เครื่องพิมพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

บริการของเครือขาย IPv4

IPv6

รายการนี้ใชโดยผูดูแลระบบเครือขายเพื่อจํากัดบริการของเครือขายที่เครื่องพิมพนี้
สามารถใชได

เปด

ปด

การตั้งคาเริ่มตนสําหรับรายการท้ังหมดไดแก เปด
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ตาราง 2-9  เมนู การต้ังคาคอนฟกเครือขาย (ตอ)

รายการในเมนู รายการในเมนูยอย คําอธบิาย

แสดง IP แอดเดรส ไม

ใช

ไม: IP แอดเดรสของเครื่องพิมพจะไมปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม

ใช: ที่อยู IP ของผลิตภัณฑจะปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม โดยจะสลับระหวาง
ขอมูลของอุปกรณส้ินเปลืองและที่อยู IP ของเครื่อง ที่อยู IP จะไมแสดงหากมีขอผิด
พลาดเกิดขึ้น

คาที่ระบบตั้งไวคือ ไม

เรียกคืนคาเร่ิมตน  กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเรียกคนืการตั้งคาคอนฟกของเครือขายเปนคาเริ่มตน

THWW เมนูแผงควบคุม 21



22 บท 2   เมนูของแผงควบคุม (M1210 Series เทาน้ัน) THWW



3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ระบบปฏิบัติท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ลาํดับความสาํคัญของคาการพมิพ

● การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยูทิลิตีท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows
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ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

การติดตั้งซอฟตแวรแบบสมบูรณ

● Windows XP

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

● Windows 2003 Server

● Windows 2008 Server

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเขาไปท่ีคุณลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพมิพ เชน การพิมพบนกระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหตุ: ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชนัลาสดุไดท่ี www.hp.com/go/ljm1130series_software หรือ www.hp.com/go/
ljm1210series_software โปรแกรมการติดตั้งสําหรับซอฟตแวรเครื่องพิมพจะตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของคอมพิวเตอรเพื่อดาวนโหลดไดรเวอร
เวอรชันลาสดุ โดยข้ึนอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอรท่ีใช WIndows

ลําดับความสาํคัญของคาการพิมพ
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันข้ึนอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหตุ: ชื่อคําสัง่และชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ คลิก การตั้งคาหนากระดาษ หรือคําสัง่ท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบ การเปลีย่น
การต้ังคาท่ีน่ีจะแทนท่ีการต้ังคาท่ีเปล่ียนแปลงจากท่ีอื่นๆ

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบน้ี การต้ังคาท่ีเปล่ียน
ไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และโดยทั่วไปจะไมแทนท่ีการเปลี่ยนแปลงท่ีทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ): คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพือ่เปดไดรเวอรเคร่ืองพมิพ คาท่ีเปล่ียนในกลอง
โตตอบ Printer Properties โดยท่ัวไปจะไมไปแทนท่ีคาท่ีกําหนดไวท่ีอืน่ในซอฟตแวรที่ใชพิมพ คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพสวนใหญไดท่ีน่ี

● คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาท่ีจะใชในงานพิมพท้ังหมด เวนแต คาน้ันจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนา
กระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

● การตั้งคาท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ: การต้ังคาท่ีเปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวาการเปลี่ยนแปลงในท่ีอื่นๆ

การเปล่ียนแปลงการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสาํหรับ Windows

การเปลี่ยนการตั้งคางานพมิพท่ีตองการพมิพท้ังหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกไดรเวอรและคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)
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ข้ันตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการน้ีเปนกระบวนการท่ีใชเปนสวนใหญ

การเปลี่ยนการตั้งคาเริม่ตนสําหรบังานพิมพท้ังหมด
1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เร่ิมตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก

Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู เร่ิม แบบคลาสสิก): คลิก เร่ิม คลิก การตั้งคา
แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากน้ันในประเภทของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสยีง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลอืก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพมิพ)

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง
1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เร่ิมตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก

Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู เร่ิม แบบคลาสสิก): คลิก เร่ิม คลิก การตั้งคา
แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากน้ันในประเภทของ Hardware and Sound (ฮารดแวรและ
เสยีง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลอืก Properties (คุณสมบัติ)

3. คลิกท่ีแถบ Device Settings (การต้ังคาอุปกรณ)

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows
Windows XP

1. คลิก Start (เร่ิม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Add or Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก)

2. คนหาและเลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ

3. คลิก Change/Remove (เปล่ียนแปลง/ลบ) เพื่อลบซอฟตแวร

Windows Vista

1. คลิก Start (เร่ิม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ)

2. คนหาและเลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ

3. เลอืกตัวเลือก Uninstall/Change (ยกเลิกการติดต้ัง)
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ยทูิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows

ซอฟตแวร HP Toolbox

HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรท่ีคุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพมิพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดูขอมูลการแกไขปญหา

● ดูเอกสารแบบออนไลน

HP Embedded Web Server (M1210 Series เทานั้น)

อุปกรณน้ีประกอบดวย HP Embedded Web Server ซึง่ชวยใหสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับอุปกรณและกิจกรรมเครือขาย ขอมูลน้ีปรากฏอยูในเว็บบราวเซอร
เชน Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox

HP Embedded Web Server จะอยูในเคร่ืองพิมพ ไมไดโหลดไวในเซิรฟเวอรเครือขาย

HP Embedded Web Server จะใหอนิเตอรเฟซสาํหรับเคร่ืองพมิพ ซึ่งผูท่ีมีคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับเครือขายและเว็บเบราเซอรมาตรฐานสามารถใชได ไม
จําเปนตองติดต้ังหรือกําหนดคาซอฟตแวรพิเศษ แตคุณตองมีเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุนการใชงานอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ในการเขาใช HP Embedded
Web Server พมิพ IP แอดเดรส สาํหรับเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรสของเบราเซอร

สวนประกอบและยูทิลิตีอ่ืนๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดต้ังซอฟตแวร - ติดต้ังระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

● HP LaserJet Scan

● PC Fax Send
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4 ใชอปุกรณรวมกับ Mac

● ซอฟตแวรสําหรับ Mac

● พมิพดวย Mac

● แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทาน้ัน)

● สแกนดวยดวย Mac
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ซอฟตแวรสาํหรับ Mac

ระบบปฏิบตัิการท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปน้ี

● 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

ไดรเวอรเครือ่งพมิพท่ีสนับสนุนสําหรับ Macintosh

โปรแกรมติดต้ังซอฟตแวร HP LaserJet จัดหาไฟล PostScript® Printer Description (PPD), ไดรเวอร CUPS และยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP สําหรับ
Mac OS X ไฟล PPD ของเครื่องพิมพ HP รวมถึงไดรเวอร CUPS จัดหาฟงกชันการพิมพท่ีครบถวนและการเขาใชคุณลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงของเคร่ืองพิมพ HP

เอาซอฟตแวรออกสําหรับ Mac

ใชยูทิลิต้ียกเลกิการติดต้ังเพื่อเอาซอฟตแวรออก

1. เรียกดูโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ:

Applications/HP LaserJet Professional M1130 MFP Series/ (M1130 Series)

Applications/HP LaserJet Professional M1210 MFP Series/ (M1210 Series)

2. คลิกสองคร้ังท่ีไฟล HP Uninstaller.app

3. คลิกปุม Continue แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเอาซอฟตแวรออก

ลําดับความสําคัญสําหรับการตั้งคาการพิมพสําหรบั Macintosh

การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันข้ึนอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา

หมายเหตุ: ชื่อคําสัง่และชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การต้ังคาหนากระดาษ) หรือคําสัง่ท่ีคลายกันในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานอยูเพื่อ
เปดกลองโตตอบน้ี การต้ังคาท่ีถูกเปลี่ยนแปลงท่ีน่ีอาจลบลางการต้ังคาท่ีเปล่ียนแปลงท่ีอื่น

● กลองโตตอบการพิมพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งท่ีเหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพื่อเปดกลองโตตอบน้ี การต้ังคาท่ีเปลี่ยน
ไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการเปลีย่นแปลงท่ีทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาท่ีจะใชในงานพิมพท้ังหมด เวนแต คาน้ันจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนา
กระดาษ, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

● การตั้งคาท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ: การต้ังคาท่ีเปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคัญนอยกวาการเปลี่ยนแปลงในท่ีอื่นๆ
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสําหรับ Mac

การเปลีย่นการตั้งคางานพมิพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

การเปลีย่นการตัง้คาเร่ิมตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด การเปลี่ยนการกําหนดคาของเคร่ือง

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม พมิพ

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม พิมพ

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คุณตองการในเมนูตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม บันทกึเปน...
และพิมพชื่อของคาลวงหนา

การตั้งคาเหลานี้จะถูกบันทึกไวในเมนู Presets (คาลวงหนา)
ในการใชการตั้งคาใหม ทานตองเลือกตัวเลือกการตั้งคาลวงหนาที่
บันทึกไวทุกคร้ังที่ทานเปดโปรแกรมและพิมพ

Mac OS X 10.4

1. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System

Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน
Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

2. คลิกปุม Printer Setup (การตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

3. คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลอืกที่ติดตั้ง
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 (ตัวเลอืกและ
อุปกรณสิ้นเปลอืง)

4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5. กําหนดคาตัวเลือกที่ติดตั้ง
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พิมพดวย Mac

สรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพมิพดวย Mac

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสาํหรับกลับมาเรียกใชการต้ังคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลอืก พิมพ

2. เลอืกไดรเวอร

3. เลอืกการต้ังคาเคร่ืองพิมพท่ีคุณตองการบันทึกสําหรับนํากลบัมาใช

4. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม บันทึกเปน... และพมิพชื่อของคาลวงหนา

5. คลิกปุม OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสาํหรับพิมพ

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลอืก พิมพ

2. เลอืกไดรเวอร

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

หมายเหตุ: หากตองการใชการต้ังคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลอืกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

การปรับขนาดเอกสารหรอืการพมิพลงในขนาดกระดาษท่ีกําหนดเองดวย 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

ใชวิธีเหลานี้

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก พิมพ

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
ใหพอดีกบัขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

พิมพใบปะหนาดวย Mac
1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลอืก พิมพ

2. เลอืกไดรเวอร
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3. เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกตําแหนงท่ีจะพิมพใบปะหนา คลิกปุม Before Document (กอนเอกสาร) หรือปุม After
Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความท่ีคุณตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหตุ: ในการพมิพใบปะหนาท่ีไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย Mac

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลอืก พิมพ

2. เลอืกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

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

5. ในสวน Layout Direction (การจดัรูปแบบ) ใหเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในแผน

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพรอบแตละหนาในแผน

พิมพลงบนท้ังสองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวย Mac

การพิมพงานสองดานดวยตนเอง

1. ปอนกระดาษเขาในถาดปอนในลักษณะหงายข้ึน
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2. ในเมนู File (ไฟล) คลกิ Print (พมิพ)

3. Mac OS X v10.4: ในรายการดร็อปดาวน Layout (โครงราง) ใหเลือกรายการ Long-edged binding (เย็บเลมท่ีขอบดานยาว) หรือ
Short-edged binding (เย็บเลมท่ีขอบดานสั้น)

-หรือ-

Mac OS X v10.5 และ v10.6: คลกิกลองกาเคร่ืองหมาย Two-sided (สองดาน)

4. คลิก Print (พิมพ) ปฏิบัติตามคําแนะนําในกลองโตตอบท่ีแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนท่ีจะวางปกกระดาษไวในถาดเพื่อพิมพดานท่ีสอง

5. นําปกกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานท่ีพิมพแลวควํ่าลง โดยไมตองเปลี่ยนการวางแนว

6. ท่ีคอมพิวเตอร ใหคลิกปุม Continue (ดําเนินการตอ) เพื่อทําการพิมพดานท่ีสอง

32 บท 4   ใชอุปกรณรวมกับ Mac THWW



แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทานั้น)
1. ในโปรแกรมซอฟตแวร ในเมนู File ใหเลือก Print

2. คลิก PDF แลวเลอืก Fax PDF

3. ปอนหมายเลขแฟกซในฟลด To

4. หากตองการสงใบปะหนาแฟกซ ใหเลือก Use Cover Page และปอนหัวเร่ืองใบปะหนาและขอความ (เลือกหรือไมก็ได)

5. คลิก Fax

THWW แฟกซดวย Mac (M1210 Series เทาน้ัน) 33



สแกนดวยดวย Mac
ใชซอฟตแวร HP Director เพือ่สแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร Mac

ใชการสแกนหนาตอหนา

1. วางตนฉบับท่ีจะสแกนควํ่าลงในอุปกรณปอนกระดาษ

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

สแกนไปยังไฟล

1. ใน ปลายทาง ใหเลือก บันทึกเปนไฟล

2. ต้ังชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3. คลิก Save เคร่ืองจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

สแกนไปยังอีเมล

1. ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2. ขอความอีเมลเปลาจะเปดข้ึนโดยมีเอกสารท่ีสแกนเปนเอกสารแนบ

3. ปอนผูรับอเีมล, เพิ่มขอความ หรือเอกสารแนบอืน่ๆ แลวคลิก Send
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5 เชือ่มตออปุกรณ

● ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน

● เชือ่มตอกับ USB

● เชือ่มตอกับเครือขาย (M1210 Series เทาน้ัน)
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ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน
หมายเหตุ: เฉพาะ M1210 Series Series เทาน้ันที่สนับสนุนฟงกชันเครือขาย

ระบบปฏิบัติการตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

● 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

การปฏเิสธความรบัผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกนั
HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคุณลักษณะน้ีเปนฟงกชนัของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพมิพ
HP โปรดเขาสู Microsoft ท่ี www.microsoft.com

36 บท 5   เชื่อมตออุปกรณ THWW

http://www.microsoft.com


เช่ือมตอกับ USB
ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอดวย USB 2.0 คุณตองใชสายเคเบิล USB แบบ A-to-B ท่ีมีความยาวไมเกิน 2 เมตร (6.56 ฟุต)

การติดตั้งดวยซีดี
1. ใสซดีีการติดต้ังซอฟตแวรในไดรฟซดีีของคอมพวิเตอร

หมายเหตุ: หามตอสายเคเบิล USB จนกวาจะมีขอความแจงใหทราบ

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมเปดโดยอตัโนมัติ ใหเรียกดูเน้ือหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร

เม่ือคุณใชซดีีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร คุณจะสามารถเลือกชนิดการติดต้ังดังตอไปน้ี:

● ติดต้ังแบบงาย (แนะนํา)

คุณจะไมไดรับพรอมตใหยอมรับหรือทําการเปลี่ยนแปลงคาเร่ิมตน

● ติดต้ังแบบข้ันสูง

คุณจะไดรับพรอมตใหยอมรับหรือทําการเปลีย่นแปลงคาเร่ิมตน
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เช่ือมตอกับเครือขาย (M1210 Series เทานั้น)

โปรโตคอลเครอืขายท่ีใชได
ในการเชือ่มตออุปกรณเขากับเครือขายของคุณ คุณจะตองมีเครือขายท่ีใชโปรโตคอลดังตอไปน้ี

● เครือขาย TCP/IP แบบใชสายท่ีใชงานได

ติดต้ังเครือ่งพมิพบนเครอืขายแบบใชสาย
คุณสามารถติดต้ังเคร่ืองพิมพบนเครือขาย โดยใชซีดีเคร่ืองพมิพ กอนท่ีจะเร่ิมขั้นตอนการติดต้ัง ใหทําดังน้ี:

1. เชือ่มตอสาย CAT-5 Ethernet กับพอรตท่ีมีอยูในฮับหรือเราเตอร Ethernet อยาเชื่อมตอสายกับพอรตอัปลิงคในฮับหรือเราเตอร

2. เชือ่มตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตท่ีดานหลังของเคร่ือง

3. ตรวจสอบวามีไฟเครือขาย (10 หรือ 100) สวางข้ึนที่พอรตเครือขายท่ีดานหลังของเคร่ือง

การติดต้ังจากซีดีบนเครือขายแบบใชสาย

หมายเหตุ: เม่ือคุณใชซีดีเพื่อติดต้ังซอฟตแวร คุณจะสามารถเลือกชนิดการติตต้ัง ติดต้ังแบบงาย (แนะนํา) หรือ ติดต้ังแบบข้ันสูง (คุณจะไดรับพรอมตใหยอมรับหรือ
ทําการเปลี่ยนแปลงคาเร่ิมตน)

1. ใสซดีีการติดต้ังซอฟตแวรในไดรฟซีดีของคอมพิวเตอร

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมเปดโดยอตัโนมัติ ใหเรียกดูเน้ือหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ่ต้ังคาเคร่ืองพิมพและติดต้ังซอฟตแวร

หมายเหตุ: ดูใหแนใจวาคุณเลือก เช่ือมตอผานเครือขาย เม่ือไดรับพรอมต
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กําหนดคาเครือขาย

ดูหรือเปลี่ยนการตัง้คาเครือขาย

ใชเว็บเซริฟเวอรในตัวเพื่อดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พมิพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคุณใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทาน้ัน ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคุณใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยท้ังอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีรูปแบบคลายดังน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. ในการเปดเว็บเซริฟเวอรในตัว ใหปอน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพื่อดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาไดตามตองการ

ตั้งหรือเปล่ียนรหัสผานเครือขาย

ใชเว็บเซริฟเวอรในตัวเพื่อต้ังรหัสผานเครือขายหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยู

1. เปดเว็บเซริฟเวอรในตัว คลิกแถบ เครือขาย และคลิกลิงค รหัสผาน

หมายเหตุ: ถาไดต้ังรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคุณพิมพรหัสผาน พมิพรหัสผาน แลวคลิกปุม ใช

2. ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง รหัสผาน และในชอง Confirm Password (ยืนยันรหัสผาน)

3. ท่ีดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม ใช เพื่อบันทึกรหัสผาน

ที่อยู IP

สามารถต้ังแอดเดรส IP ของอปุกรณดวยตนเอง หรือสามารถกําหนดคาโดยอตัโนมัติโดยใช DHCP, BootP หรือ AutoIP

หากตองการเปล่ียน IP ดวยตนเอง ใหใชแถบ เครือขาย ในเว็บเซิรฟเวอรในตัว

การตัง้คาความเร็วลิงคและ Duplex

หมายเหตุ: ในสวนน้ี Duplex หมายถึงการสือ่สารสองทาง ไมใชการพิมพสองดาน

ใชแถบ เครือขาย ในเว็บเซริฟเวอรในตัวเพื่อต้ังคาความเร็วลิงคไดตามตองการ

การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาความเร็วลิงคท่ีไมถูกตอง อาจทําใหอปุกรณไมสามารถสื่อสารกับอปุกรณเครือขายอื่นๆ ได สาํหรับสถานการณสวนใหญ ควรปลอยใหอปุกรณอยู
ในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจทําใหอุปกรณปดแลวเปดอกีครั้ง ทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพไมไดทํางานอะไรเทาน้ัน
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6 กระดาษและวัสดุพิมพ

● การทําความเขาใจการใชกระดาษ

● เปล่ียนไดรเวอรเคร่ืองพมิพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษท่ีรองรับ

● ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน

● ใสกระดาษลงในถาด

● กําหนดคาถาด
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การทําความเขาใจการใชกระดาษ
เคร่ืองพิมพนี้สนับสนุนกระดาษท่ีหลากหลายและวัสดุพิมพอื่นๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพท่ีไมตรงตามคําแนะนําน้ีอาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา
กระดาษติดเพิ่มข้ึน และเคร่ืองพิมพเกิดสกึหรอกอนเวลาอันควร

เพื่อใหไดผลลพัธการพิมพท่ีดีท่ีสดุ โปรดใชกระดาษและวัสดุพมิพของ HP ท่ีออกแบบมาเพือ่ใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอรหรือใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุ
พิมพท่ีออกแบบมาสาํหรับเคร่ืองพมิพองิคเจ็ต HP Company ไมขอแนะนําใหใชวัสดุพิมพของบริษัทอืน่เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได

เก็บกระดาษไวในบรรจุภัณฑเดิมเพื่อปองกันกระดาษถูกความชืน้หรือความเสียหายอื่นๆ อยาเปดบรรจุภัณฑจนกวาคุณพรอมท่ีจะใชกระดาษ

อาจเปนไปไดท่ีกระดาษตรงตามคําแนะนําในคูมือผูใช แตยังไมอาจใหผลลัพธท่ีนาพอใจ ซึง่อาจเกิดจากการจัดเก็บท่ีไมเหมาะสม อณุหภูมิและ/หรือความชืน้ หรือตัวแป
รอื่นๆ ท่ี HP ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพมิพท่ีไมตรงตามขอกําหนดของ HP อาจทําใหเกิดปญหากับผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมแซม การซอมแซมน้ีไมอยูในการรับ
ประกันและขอตกลงการบริการของ HP

คําแนะนํากระดาษพิเศษ
เคร่ืองพิมพนี้สนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพื่อใหไดผลลัพธท่ีพึงพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ัง
คาประเภท และขนาดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพื่อใหไดผลลพัธที่ดีท่ีสุด

ขอควรระวัง: เครื่องพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาท่ียึดอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดท่ีมีความแมนยํามาก HP Laser Paper ไดรับการ
ออกแบบมาใหทนตอความรอนสงู การใชกระดาษองิคเจ็ตอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหายได

ชนดิวัสดพุิมพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายที่รอยตอของซองยาวไปจนถึงมุมของซอง
จดหมาย

● ใชแถบกาวท่ีลอกออกไดที่ผานการอนุมัติใหใชกับ
เครื่องพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ติดกัน หรือความเสีย
หายอ่ืนๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีที่หนีบ แถบสําหรับดึง ชอง หรือ
ซองที่บุรองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวสัดสัุงเคราะหอ่ืน

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากที่ดานหลังไมมีส่ิงใดติดอยูเทานั้น

● ใชฉลากที่เรียบแบน

● ใชฉลากทั้งแผน

● หามใชฉลากที่ยนหรือเปนฟอง หรือชํารุดเสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสท่ีอนุญาตสําหรับการใชงานกบัเครื่องพิมพ
เลเซอรเทานัน้

● วางแผนใสบนพื้นผิวที่เรียบหลังจากนําออกจากเครื่องพิมพ

● หามใชวสัดุพิมพประเภทแผนใสท่ีไมไดรับอนมุัติใหใชกบั
เครื่องพิมพเลเซอร

แบบฟอรมที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพมากอนแลว ● ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรมที่อนุมัตใิหใช
กบัเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือเปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาที่ไดรับอนมุัติใหใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร และตรงตามขอกําหนดรายละเอียดเรื่องน้ําหนัก
สําหรับผลิตภัณฑนี้เทานัน้

● หามใชกระดาษที่หนักกวาท่ีระบุไวในขอกําหนดราย
ละเอียดที่แนะนําของส่ือสําหรับผลิตภัณฑนี้ เวนแต
กระดาษนั้นจะเปนกระดาษของ HP ที่ไดรับอนุมัติใหใช
กับผลิตภณัฑนี้
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ชนดิวัสดพุิมพ ควร ไมควร

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ไดรับอนุมัติ
ใหใชกบัเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น

● ใชกระดาษเคลือบภายในชวงอุณหภมูิและความช้ืนสําหรับ
ผลิตภณัฑนั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ออกแบบมาให
ใชกับผลิตภณัฑแบบอิงคเจต็

● อยาใชกระดาษเคลือบในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง
หรือต่ําเกินไป

ประเภทกระดาษทั้งหมด ● เกบ็กระดาษไวในบรรจภุัณฑเดิม

● เกบ็กระดาษไวในบริเวณที่ไมมีฝุน

● อยาใชกระดาษที่มวนงอ

● อยาใชกระดาษที่เกบ็ไวในสภาพแวดลอมที่ชื้น
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เปล่ียนไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ
เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ (Windows)

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

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

5. เลอืกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

6. คลิกปุม OK (ตกลง)

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ (Mac)

1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกตัวเลือก พิมพ

2. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) คลิกเมนู การจดัการกระดาษ

3. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ แลวคลกิปุม OK (ตกลง)

4. เปดเมนู กระดาษ

5. เลอืกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

6. คลิกปุม พิมพ
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ขนาดกระดาษท่ีรองรับ
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธการพิมพที่ดีท่ีสุด ใหเลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพิมพของคุณกอนพิมพ

ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษที่ใชได

ขนาด ขนาด ถาดปอน อปุกรณปอนกระดาษ

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.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

กาํหนดเอง  ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

ขนาดเลก็ที่สุด: 147 x 211 มม.

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีใ่ชได

ขนาด ขนาด ถาดปอน

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.
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ประเภทกระดาษที่สนับสนุน
สําหรับรายการกระดาษย่ีหอ HP ท้ังหมดท่ีเคร่ืองพิมพนี้สนับสนุน โปรดไปท่ี www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/
support/ljm1210series

ถาดปอน 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

อุปกรณปอนกระดาษ อุปกรณปอนกระดาษสนับสนุนประเภทกระดาษท่ีอยูภายในชวงน้ําหนกัตอไปนี้:

● กระดาษบอนด 60-90 g/m2
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ใสกระดาษลงในถาด
ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ: เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษท้ังหมดใหตรง หามคลี่กระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษติด
โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ

1. ใสกระดาษในถาดปอนโดยหงายขึ้นและใสหัวกระดาษเขาไปกอน  

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  
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การปรับถาดกระดาษสําหรบัวัสดุพมิพท่ีมีขนาดสั้น
ในการพมิพบนวัสดุพิมพท่ีมีขนาดสั้นกวา 185 มม. ใหใชสวนย่ืนสําหรับวัสดุพิมพท่ีมีขนาดสั้นเพื่อปรับถาดปอนกระดาษ

1. นําเครื่องมือของสวนย่ืนสําหรับวัสดุพิมพท่ีมีขนาดสั้นออกมาจากชองเก็บทาง
ดานซายของบริเวณปอนวัสดุพิมพ

 

2. ติดต้ังอปุกรณเขากับตัวก้ันกระดาษดานหนา  

3. ใสกระดาษในเคร่ืองพิมพ และปรับตัวก้ันกระดาษดานขางใหอยูชิดกับ
กระดาษ

 

48 บท 6   กระดาษและวัสดุพิมพ THWW



4. ดันกระดาษเขาไปในเคร่ืองพมิพจนสุด แลวเลือ่นตัวก้ันกระดาษดานหนาเพื่อ
ใหอุปกรณรองรับกระดาษ

 

5. เม่ือพิมพงานบนวัสดุพิมพท่ีมีขนาดสั้นเสร็จแลว ใหนําเครื่องมือของสวนย่ืน
สําหรับวัสดุพิมพท่ีมีขนาดสัน้ออก แลวเก็บไวในชองเก็บเหมือนเดิม
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ใสกระดาษในอปุกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น)

หมายเหตุ: เม่ือตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษท้ังหมดใหตรง หามคลี่กระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษติด
โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสยีหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใสเอกสารตนฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติด
อยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุท่ีเปราะบางลงในอุปกรณปอนกระดาษ

1. ใสตนฉบับในอปุกรณปอนกระดาษโดยหงายข้ึน  

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  
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ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

ถาดกระดาษหรือถาดรับกระดาษออก ชนิดกระดาษ ขอกําหนด ปริมาณ

ถาดปอน กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/m2

กระดาษบอนด 60 g/m2 150 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 90 g/m2 ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

แผนใส ความหนาต่ําสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกิน 75 แผน

ถาดกระดาษออก กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/m2

กระดาษบอนด 75 g/m2 ไดสูงสุด 100 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดที่มีขนาดนอยกวา 60 g/m2 ถึง 90
g/m2

ซองจดหมายไมเกนิ 10 ซอง

แผนใส ความหนาต่ําสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกิน 75 แผน

อุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น) กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 90 g/m2

ไมเกิน 35 แผน

การวางแนวกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษ
หากใชกระดาษท่ีตองใชการวางแนวท่ีเฉพาะเจาะจง ใหปอนกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ชนดิกระดาษ วิธีการใสกระดาษ

กระดาษแบบฟอรมหรือกระดาษหัวจดหมาย ● หงายขึ้น

● ขอบดานบนหันเขาหาอุปกรณ

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ ● หงายขึ้น

● รูอยูทางดานซายของอุปกรณ

ซองจดหมาย ● หงายขึ้น

● ขอบส้ันดานซายหันเขาหาอุปกรณ
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กําหนดคาถาด
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษเริ่มตน (M1130 Series)

1. ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพและเปลีย่นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึง่ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)

a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista

a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

2. เลอืกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสม

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดกระดาษเริ่มตน (M1210 Series)
1. กดปุม การตั้งคา

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)
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3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคากระดาษ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ขนาดกระดาษเร่ิมตน และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกขนาด แลวกดปุม OK (ตกลง)

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเภทกระดาษเริ่มตน (M1130 Series)

คุณไมสามารถต้ังคาประเภทกระดาษเร่ิมตนสําหรับรุนน้ีได

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเภทกระดาษเริ่มตน (M1210 Series)
1. กดปุม การตั้งคา

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคากระดาษ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ประเภทกระดาษเริ่มตน และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกประเภท และกดปุม OK (ตกลง)
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7 งานพิมพ

● ยกเลิกงานพิมพ

● พมิพดวย Windows
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ยกเลิกงานพิมพ
1. หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลกิโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีท่ีมีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานท่ีปรากฏอยู
บนแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ

2. และคุณสามารถยกเลกิงานพมิพจากโปรแกรมหรือคิวการพมิพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยท่ัวไป กลองโตตอบจะปรากฏข้ึนชัว่ครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพือ่ใหคุณสามารถยกเลกิงานพมิพได

● คิวการพิมพของ Windows: หากมีงานพมิพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพวิเตอร) หรือท่ีเก็บพักการพิมพ ใหลบงานพมิพในท่ี
ดังกลาว

◦ Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เร่ิม คลิก การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร ดับเบิลคลิกท่ี
ไอคอนของเคร่ืองพมิพเพือ่เปดหนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพท่ีคุณตองการยกเลิก และคลิก ยกเลิก

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and Sound
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพมิพ) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพเพื่อเปดหนาตาง คลกิขวาท่ีงานพิมพท่ีคุณตองการ
ยกเลิก และคลกิ Cancel (ยกเลิก)

● คิวการพิมพของ Macintosh: เปดคิวการพิมพโดยดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ และคลิก Delete

56 บท 7   งานพมิพ THWW



พิมพดวย Windows

เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

ขอความชวยเหลอืเกี่ยวกับตัวเลือกการพมิพโดยใช Windows

1. คลิกปุม Help (วิธีใช) เพื่อเปดวิธใีชแบบออนไลน  
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เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพมิพดวย Windows
1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ ข้ันสูง

4. ในสวน สําเนา ใหใชปุมลูกศรเพื่อปรับจํานวนสําเนา

หากคุณตองการพมิพสําเนาหลายชุด ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย เรียงหนา เพื่อเรียงชุดสําเนา

พิมพขอความสีเปนสีดําดวย Windows
1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ ข้ันสูง

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พิมพขอความท้ังหมดเปนสีดํา คลิกปุม OK (ตกลง)
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บนัทึกการตั้งคาการพมิพท่ีกําหนดเองสําหรับนํากลับมาใชดวย Windows

ใชชุดตั้งคาแบบรวดเร็วสําหรับการพิมพ

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

3. ในรายการแบบดรอปดาวน การตั้งคางานพิมพแบบดวน ใหเลือกชุดต้ังคา
แบบรวดเร็ว แลวคลกิปุม OK (ตกลง) เพื่อพมิพงานโดยใชการต้ังคาท่ี
กําหนดไวลวงหนา

หมายเหตุ: รายการดรอปดาวน การตัง้คางานพิมพแบบดวน จะปรากฏใน
ทุกแถบยกวนแถบ Services (บริการ)

 

สรางชุดตั้งคาแบบรวดเร็วสําหรับการพิมพที่กําหนดเอง

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  
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2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

3. เลือกตัวเลือกการพิมพสาํหรับชุดต้ังคาแบบรวดเร็วชดุใหม  

4. พิมพชือ่สําหรับชุดต้ังคาแบบรวดเร็วใหม และคลิกปุม Save (บันทึก)  

60 บท 7   งานพมิพ THWW



ปรบัปรงุคุณภาพการพมิพดวย Windows

เลือกขนาดกระดาษ

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

เลือกขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. คลิกปุม กาํหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง จะเปดข้ึน

5. พมิพชื่อสําหรับขนาดท่ีกําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิกปุม Save (บันทึก)

6. คลิกปุม ปด แลวคลิกปุม OK (ตกลง)

การเลือกประเภทกระดาษ

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. เลอืกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

เลือกความละเอียดในการพิมพ

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหเลือกตัวเลอืกจากรายการแบบดรอปดาวน ดูวิธีใชออนไลนของไดรเวอรเคร่ืองพมิพเก่ียวกับตัวเลือกท่ีใชได

หมายเหตุ: เม่ือตองการใชความละเอียดคุณภาพแบบราง ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย EconoMode
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พิมพกระดาษหัวจดหมายหรอืแบบฟอรมดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ
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3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภท เลือกประเภทกระดาษท่ีคุณใช และคลกิปุม
OK (ตกลง)

 

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  
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2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภท เลือกประเภทกระดาษท่ีคุณใช และคลกิปุม
OK (ตกลง)
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พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษท่ีแตกตางดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ
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3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)  

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น แลวเลือกการต้ังคาท่ีจําเปน
สําหรับหนาปก หนาอื่นๆ และปกหลัง

 

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  
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2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

3. คลิกแถบ ลักษณะ  

4. เลือกตัวเลือก พิมพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน  
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เพิ่มลายน้ําลงในเอกสารดวย Windows
1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ ลักษณะ

4. เลอืกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน ลายนํ้า

เม่ือตองการพิมพลายนํ้าในหนาแรกเทาน้ัน ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมาย หนาแรกเทาน้ัน มิฉะน้ัน ลายนํ้าจะถูกพมิพในแตละหนา

พิมพลงบนท้ังสองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวย Windows

พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ดวยตนเองดวย Windows

1. ปอนกระดาษเขาในถาดปอนในลักษณะหงายข้ึน  

2. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)  
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3. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ

 

4. คลิกแถบ ตกแตง  

5. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษท้ังสองดาน (ดวยตนเอง) คลกิปุม
OK (ตกลง) เพื่อพิมพดานแรกของงาน
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6. นําปกกระดาษท่ีพมิพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลวใสลงในถาด
ปอนโดยใหดานท่ีพมิพแลวควํ่าลง โดยไมตองเปลี่ยนการวางแนว

 

7. ท่ีคอมพิวเตอร ใหคลิกปุม ดําเนินการตอ เพื่อทําการพิมพดานท่ีสอง  

สรางหนังสือเลมเล็กดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษท้ังสองดาน (ดวยตนเอง)  

5. ในรายการดรอปดาวน Booklet Printing (การพิมพหนังสือเลมเล็ก)
เลือกตัวเลือกการเย็บเลม ตัวเลอืก จํานวนหนาตอแผน จะเปลี่ยนเปน 2 หนา
ตอแผน โดยอัตโนมัติ
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ใช HP ePrint

HP ePrint คือชดุของบริการพิมพทางเว็บท่ีทําใหเคร่ืองพิมพ HP ที่รองรับสามารถพมิพเอกสารประเภทตอไปน้ีได:

● ขอความอีเมลและเอกสารแนบท่ีสงไปยังอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ HP โดยตรง

● เอกสารจากแอปพลเิคชันการพิมพของอุปกรณเคลื่อนท่ีบางรุน

ใช HP Cloud Print

ใช HP Cloud Print เพือ่พิมพขอความอีเมลและเอกสารแนบโดยการสงไปยังอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพจากอุปกรณท่ีใชอีเมลได

หมายเหตุ: เคร่ืองพมิพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย ในการใช HP Cloud Print คุณตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต และใชงาน HP Web
Services

1. ใชงาน HP Web Services จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพโดยทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

a. กดปุม  ที่หนาจอหลกับนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

b. ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่เมนู HP Web Services จากน้ันกดปุม OK

c. ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือก เปดใชงานบริการเว็บ จากน้ันกดปุม OK หนาขอมูลจะพิมพออกมา

2. สําหรับตัวเลือกการกําหนดคาข้ันสูง ใหใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

a. หลังจากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

b. เปดเว็บเบราเซอรท่ีคอมพวิเตอรของคุณ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส HP EWS จะปรากฏข้ึน

c. คลิกแถบ HP Web Services หากเครือขายของคุณไมใชเซริฟเวอรพร็อกซีเ่พื่อเขาถงึอนิเตอรเน็ต ใหดําเนินการข้ันตอนถัดไป หากเครือขายของคุณ
ใชเซิรฟเวอรพร็อกซี่เพือ่เขาถึงอินเตอรเน็ต ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีกอนดําเนินการข้ันตอนถดัไป:

i. เลือกแถบ การตั้งคาพร็อกซ่ี

ii. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย ทําเคร่ืองหมายในชองน้ีหากเครือขายของคุณใชเซิรฟเวอรพร็อกซ่ีเพ่ือเขาถึงอินเตอรเน็ต

iii. ในฟลด เซิรฟเวอรพร็อกซ่ี ใหปอนแอดเดรสและหมายเลขพอรตเซิรฟเวอรพร็อกซี่ แลวคลิกปุม ใช

d. เลือกแถบ HP Web Services แลวคลกิปุม เปดใชงาน เคร่ืองพิมพจะกําหนดคาการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และขอความจะปรากฏข้ึนแจงวาจะพิมพ
เอกสารขอมูล

e. คลิกปุม OK หนาขอมูลจะพิมพออกมา ในหนาขอมูล ใหคนหาอีเมลแอดเดรสที่กําหนดใหกับเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบไปกับขอความอีเมล แลวสงขอความไปยังอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ไปท่ี www.hpeprintcenter.com เพื่อดูรายการ
ประเภทเอกสารที่รองรับท้ังหมด

4. หรือสามารถเลือกใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพือ่กําหนดคาการรักษาความปลอดภัย และเพือ่กําหนดคาการพิมพเร่ิมตนสําหรับงาน HP ePrint
ท้ังหมดท่ีสงไปยังเคร่ืองพิมพน้ี:

a. เปดเว็บเบราเซอรและไปท่ี www.hpeprintcenter.com

b. คลิก Sign In (ลงชื่อเขาใช) และปอนขอมูลการตรวจสอบ HP ePrintCenter ของคุณหรือลงทะเบียนแอคเคาทใหม
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c. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ หรือคลกิปุม + Add printer (+ เพิม่เคร่ืองพิมพ) เพื่อเพิม่ ในการเพิม่เคร่ืองพิมพ คุณตองมีรหัสเคร่ืองพิมพ ซึง่เปนสวน
ของอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพมิพท่ีอยูกอนสัญลักษณ @

หมายเหตุ: รหัสน้ีจะใชได 24 ชัว่โมงเทาน้ันนับจากเวลาท่ีคุณใชงาน HP Web Services หากหมดอายุ ใหทําตามคําแนะนําเพื่อใชงาน
HP Web Services อกีคร้ัง และรับรหัสใหม

d. คลิกปุม Setup (การต้ังคา) กลองโตตอบ HP ePrint Settings (การต้ังคา HP ePrint) จะปรากฏข้ึน โดยมีสามแถบดังน้ี:

● Allowed Senders (ผูสงท่ีอนุญาต) ในการปองกันเคร่ืองพิมพของคุณจากการพมิพเอกสารท่ีไมตองการ ใหคลิกแถบ Allowed
Senders (ผูสงท่ีอนุญาต) คลิก Allowed Senders Only (ผูสงท่ีอนุญาตเทาน้ัน) แลวเพิ่มอเีมลแอดเดรสท่ีคุณตองการใหใชงาน
ePrint ได

● Print Options (ตัวเลือกการพมิพ) ในการต้ังคาเร่ิมตนสําหรับงาน ePrint ท้ังหมดท่ีสงไปยังเคร่ืองพมิพน้ี ใหคลิกแถบ Print
Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวเลือกการต้ังคาท่ีคุณตองการใช

● Advanced (ข้ันสงู) ในการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ใหคลิกแถบAdvanced (ข้ันสูง)

ใช HP Direct Print (รุนไรสายเทานั้น)

ใช HP Direct Print เพื่อสัง่พิมพไปยังเคร่ืองพิมพจากอุปกรณเคลื่อนท่ีโดยตรง (เชน สมารทโฟน เน็ตบุค หรือคอมพวิเตอรแลปทอป)

หมายเหตุ: ไมตองต้ังคา แตตองใชงาน HP Direct Print อุปกรณเคลือ่นที่ของคุณตองติดต้ังแอปพลิเคชันการพิมพของ HP

1. ในการใชงาน HP Direct Print จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การต้ังคาคอนฟกเครือขาย และกดปุม OK (ตกลง)

b. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก เมนูไรสาย และกดปุม OK (ตกลง)

c. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก ไรสายโดยตรง และกดปุม OK (ตกลง)

2. สําหรับตัวเลือกการกําหนดคาขั้นสงู ใหใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

a. หลังจากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

b. เปดเว็บเบราเซอรท่ีคอมพวิเตอรของคุณ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส หนาจอ HP EWS จะปรากฏข้ึน

c. คลิกแถบ เครือขาย

d. ในหนา เครือขาย ใหคลิกชองทําเคร่ืองหมาย ปอนชือ่เครือขาย (SSID) แลวคลิกปุม ใช IP แอดเดรสของอุปกรณเคลื่อนท่ีจะปรากฏในหนา เครือขาย

หมายเหตุ: ในการคนหาชื่อเครือขาย (SSID) ใหคลิกเมนู การกําหนดคาไรสาย ในหนา เครือขาย

3. ในการพิมพเอกสารจากแอปพลิเคชัน ใหเลือก File (แฟม) แลวเลือกPrint (พิมพ)

หมายเหตุ: หากมีเคร่ืองพิมพเคร่ืองเดียวท่ีรองรับ HP Direct Print เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย จะพมิพเอกสาร หากมีเคร่ืองพิมพมากกวาหนึ่งเคร่ืองท่ี
รองรับ HP Direct Print เชื่อมตออยู รายการเคร่ืองพิมพจะปรากฏข้ึน คุณตองเลือกเคร่ืองพิมพของคุณกอนดําเนินการข้ันตอนถดัไป หากไมพบเคร่ืองพิมพ
คุณจะไดรับขอความใหคนหา ePrint หรือเคร่ืองพมิพท่ีเชื่อมตอ

THWW พมิพดวย Windows 73



ใช AirPrint

รองรับการสัง่พิมพโดยตรงโดยใช AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือรุนท่ีสูงกวา ใช AirPrint เพื่อสัง่พิมพไปยังเครื่องพิมพโดยตรงจาก iPad (iOS
4.2), iPhone (3GS หรือรุนท่ีสูงกวา) หรือ iPod touch (รุนท่ีสามหรือสงูกวา) ในแอปพลิเคชันตอไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● แอปพลิเคชันของผูผลิตอืน่บางแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: เคร่ืองพมิพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสาย

ในการพมิพ ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

1.
แตะท่ีรายการ action 

2. แตะ Print

หมายเหตุ: หากคุณกําลงัพมิพคร้ังแรก หรือหากคุณเลือกเคร่ืองพมิพท่ีใชไมไดกอนหนาน้ี คุณตองเลอืกเคร่ืองพิมพกอนดําเนินการข้ันตอนถัดไป

3. กําหนดคาตัวเลือกการพิมพแลวแตะ Print

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวนหนาตอแผน  

5. เลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา ลําดับหนา และ การวางแนวกระดาษ ท่ีถูกตอง  
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เลือกการวางแนวหนากระดาษดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิกปุม Properties (คุณสมบตัิ) หรือ การกําหนด
ลักษณะ
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหเลือกตัวเลอืก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

เม่ือตองการพิมพภาพในลักษณะกลับหัว ใหเลือกตัวเลอืก หมุน 180 องศา
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8 การทําสําเนา

● ใชฟงกชันทําสาํเนา

● การต้ังคาการทําสําเนา

● ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)
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ใชฟงกชันทาํสําเนา
ทําสําเนาแบบกดปุมเดียว

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series)

2. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

3. ทําตามข้ันตอนเดิมหากตองการทําสําเนาหนาอื่นๆ อีก

สําเนาหลายชุด

สรางสําเนาหลายชุด (M1130 Series)

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร

2. กดปุม ต้ังคา  และดูใหแนใจวาไฟ จํานวนสําเนา  สวางข้ึน
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3. กดปุมลูกศรเพือ่ปรับจํานวนสําเนา

4. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

สรางสําเนาหลายชุด (M1210 Series)

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนา

3. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา
M1130 Series: วางหนาแรกบนกระจกของสแกนเนอร และกดปุม เริ่มทําสาํเนา  ทําซ้าํข้ันตอนน้ีสําหรับแตละหนา

M1210 Series: ใสปกเอกสารตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษ และกดปุม เร่ิมทําสําเนา 

ทําสําเนาบัตรประจําตัว (M1210 Series เทานัน้)
ใชคุณสมบัติสําเนา ID เพื่อทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอืน่ๆ บนดานเดียวกันของกระดาษ เคร่ืองจะสแกนคร่ึงพื้นท่ีภาพ พรอมตใหคุณ
พลิกเอกสาร และสแกนอีกคร้ัง เครื่องจะพิมพท้ังสองภาพพรอมกัน

1. วางดานแรกของเอกสารควํ่าลงลงบนกระจกของสแกนเนอร

2. กดปุม การต้ังคาสําเนา  สามคร้ังเพื่อเปดเมนู สําเนา ID กดปุม OK (ตกลง)

3. เคร่ืองจะสแกนหนาแรกของเอกสาร และพรอมตใหคุณใสหนาตอไป เปดฝาสแกนเนอรและพลิกเอกสาร วางบนบริเวณอื่นของกระจกสแกนเนอร และกดปุม OK
(ตกลง)

4. สําหรับเอกสารหลายหนา ใหทําซ้าํข้ันตอนเหลาน้ีจนกวาคุณจะสแกนทุกหนาแลว

5. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อพิมพหนา
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ยกเลิกงานทําสําเนา

การยกเลิกการทําสําเนา (M1130 Series)

▲ กดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานปจจุบันและงานท่ีรออยูทั้งหมด

การยกเลิกการทําสําเนา (M1210 Series)

1. กดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานปจจุบันและงานท่ีรออยูทั้งหมด

2. นําหนาท่ีเหลือออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

3. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่นําหนาท่ีเหลือออกจากเสนทางกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษ

ยอหรอืขยายภาพสําเนา

การยอหรือขยายขนาดสําเนา (M1130 Series)

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  
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2. กดปุม ต้ังคา  ซ้ําจนกวาไฟ ยอ/ขยาย  จะสวางขึ้น  

3. กด ลูกศรขึ้น  เพื่อเพิม่ขนาดสําเนา หรือกด ลกูศรลง  เพื่อลดขนาด
สําเนา

 

4. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา  

การยอหรือขยายขนาดสําเนา (M1210 Series)

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอปุกรณปอนกระดาษ  
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2. กดปุม การตั้งคาสาํเนา  หน่ึงคร้ังเพื่อเปดเมนู ยอ/ขยาย  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกยอหรือขยายท่ีถูกตอง และกดปุม OK (ตกลง)  

4. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา  
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เรียงงานการทําสําเนา
M1130 Series: เคร่ืองพิมพไมสามารถเรียงชุดสาํเนาไดโดยอัตโนมัติ

เรียงชดสําเนา (M1210 Series)

1. กดปุม ต้ังคา  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาสําเนา และกดปุม OK (ตกลง)  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลอืกตัวเลือก การเรียงลาํดับหนาเร่ิมตน และกดปุม OK
(ตกลง)

 

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลอืกตัวเลือก เปด และกดปุม OK (ตกลง)  

การตั้งคาการทําสําเนา
เปลี่ยนคุณภาพสําเนา

การต้ังคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปน้ี:

● ขอความ: ใชการต้ังคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ น่ีคือการต้ังคาเร่ิมตนสําหรับรุน M1210 Series

● ฉบับราง: ใชการต้ังคาน้ีเม่ือคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสาํเนา การต้ังคาน้ีจะใชผงหมึกนอยลง

● ผสม: ใชการต้ังคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีขอความและกราฟกผสมกัน น่ีคือการตั้งคาเร่ิมตนสาํหรับรุน M1130 Series

● ฟลมถายรูป: ใชการต้ังคาน้ีสําหรับการทําสําเนาภาพถาย

● รูปภาพ: ใชการต้ังคาน้ีสําหรับการทําสําเนากราฟกท่ีไมใชภาพถาย

การเปล่ียนการตั้งคาคุณภาพสําเนา (M1130 Series)

หมายเหตุ: สําหรับรุนนี้ คุณไมสามารถเปลีย่นแปลงการต้ังคาคุณภาพสาํเนาสําหรับงานการทําสําเนาแตละงานได ใชข้ันตอนน้ีเพื่อเปลี่ยนแปลงการต้ังคาคุณภาพสําเนา
เร่ิมตนสาํหรับงานการทําสําเนาทุกงาน
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1. ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพและเปลีย่นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึง่ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)

a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista

a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

2. เลอืกการต้ังคา คุณภาพสําเนา ท่ีเหมาะสม
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การเปล่ียนการตั้งคาคุณภาพสําเนา (M1210 Series)

1. กดปุม การตั้งคาสาํเนา  สองคร้ังเพื่อเปดเมนู คุณภาพสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกคุณภาพสาํเนา และกดปุม OK (ตกลง)

หมายเหตุ: การต้ังคาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจากสองนาที

 

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปอนทีก่ระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสขีาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสียบ  

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  
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3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสขีาวดวยผานุมหรือ
ฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารท่ีขัดผิวกระจก อะซโีตน เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของ
เคร่ืองพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาด
ลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความ
เสียหายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลโูลสเช็ดกระจกและพลาสติกสีขาวใหแหงสนิท
เพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปลัก๊เคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตชเปดปด  

ปรับความจางและเขมของสําเนา

ปรับความจางและเขมสําหรับสําเนา (M1130 Series)

1. กดปุม การต้ังคา ซ้าํจนกวาไฟ จางลง/เขมข้ึน  จะสวางข้ึน  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเพิม่หรือลดการตั้งคาจางลง/เขมข้ึน

หมายเหตุ: การต้ังคาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจากสองนาที
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ปรับความจางและเขมสําหรับสําเนา (M1210 Series)

1. กดปุม จางลง/เขมข้ึน  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเพิม่หรือลดการตั้งคาจางลง/เขมข้ึน

หมายเหตุ: การต้ังคาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจากสองนาที
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ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)

ทําสําเนาตนฉบบัท่ีมีสองดานใหเปนเอกสารท่ีมีเพยีงดานเดียว

1. วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอน
กระดาษ (M1210 Series)

 

2. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  

3. พลิกตนฉบับ แลววางบนกระจกของสแกนเนอรหรือปอนในอุปกรณปอน
กระดาษอีกคร้ัง

 

4. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  

5. ทําซ้ําข้ันท่ี 1 ถึง 4 สําหรับแตละหนาจนกระท่ังทําสําเนาเอกสารตนฉบับ
ครบทุกหนา

 

ทําสําเนาตนฉบับท่ีมสีองดานใหเปนเอกสารท่ีมีสองดาน

1. วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอน
กระดาษ (M1210 Series)

 

2. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  
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3. พลิกตนฉบับ แลววางบนกระจกของสแกนเนอรหรือปอนในอุปกรณปอน
กระดาษอีกคร้ัง

 

4. นําหนาท่ีทําสาํเนาแลวออกจากถาดกระดาษออก และวางควํ่าหนาลงในถาด
ปอนกระดาษ

 

5. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  

6. นําหนาสาํเนาออกจากถาดกระดาษออก แลววางไวเพือ่จัดเรียงหนาดวยตนเอง
ตอไป

 

7. ทําซ้ําข้ันท่ี 1 ถึง 6 ตามลําดับหนาเอกสารตนฉบับ จนกระทั่งทําสาํเนา
เอกสารตนฉบับครบทุกหนา
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9 การสแกน

● ใชฟงกชันสแกน

● การต้ังคาสแกน
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ใชฟงกชันสแกน
วิธีการสแกน

งานสแกนสามารถดําเนินการไดโดยใชวิธีตอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

● สแกนโดยใช HP Director (Mac)

● สแกนจากซอฟตแวรท่ีสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได

สแกนโดยใช HP LaserJet Scan (Windows)

1. ในกลุมโปรแกรมของ HP ใหเลอืก Scan to เพื่อเร่ิมตน HP LaserJet Scan

2. เลอืกปลายทางการสแกน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: OK (ตกลง) ควรระบุถงึการดําเนินการท่ีคุณตองทําใหเสร็จ

สแกนโดยใช HP Director (Mac)

ใชการสแกนหนาตอหนา

1. วางตนฉบับท่ีจะสแกนควํ่าลงในอุปกรณปอนกระดาษ

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

สแกนไปยังไฟล

1. ใน ปลายทาง ใหเลือก บันทึกเปนไฟล

2. ต้ังชื่อไฟลและระบุตําแหนงปลายทาง

3. คลิก Save เคร่ืองจะสแกนเอกสารตนฉบับและบันทึกไว

สแกนไปยังอีเมล

1. ใน Destinations ใหเลือก E-mail

2. ขอความอีเมลเปลาจะเปดข้ึนโดยมีเอกสารท่ีสแกนเปนเอกสารแนบ

3. ปอนผูรับอเีมล, เพิ่มขอความ หรือเอกสารแนบอืน่ๆ แลวคลิก Send
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สแกนโดยใชซอฟตแวรอ่ืน

เคร่ืองพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได เคร่ืองพิมพทํางานกับโปรแกรมบน
Windows ท่ีสนับสนุนอุปกรณสแกนท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ท่ีสนับสนันอุปกรณสแกนท่ี
ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได

เม่ือคุณอยูในโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัติการสแกน และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมท่ีเปดอยู
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีไฟลวิธีใชหรือเอกสารท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

สแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําสั่งเชน Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object,
Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดังกลาวไดหรือไม หรือคุณไมทราบคําสัง่ท่ีเรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสาร
ของโปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเร่ิมตนโดยอตัโนมัติ หากโปรแกรม HP LaserJet Scan เร่ิม
ตน คุณสามารถทําการเปลีย่นแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ ภาพจะไปยังโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคําสั่งและข้ันตอนในการใชจากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA

WIA เปนอีกวิธีหนึ่งสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมไดโดยตรง เชน Microsoft Word WIA ใชซอฟตแวรของ Microsoft ในการสแกน แทนซอฟตแวร
HP LaserJet Scan

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําสั่ง เชน Picture/From Scanner or Camera ในเมนู Insert หรือ File หาก
ทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคําสัง่และข้ันตอนในการใชจากวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

-หรือ-

ในโฟลเดอร Cameras and Scanner ใหดับเบิลคลกิที่ไอคอนของเคร่ืองพมิพ การทําเชนน้ีจะชวยเปดวิซารด Microsoft WIA มาตรฐาน ซึง่ชวยใหคุณสแกน
ขอมูลเปนไฟลได

ยกเลิกการสแกน
หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

● บนแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ ใหกดปุม ยกเลกิ 

● คลิกปุม ยกเลิก ในกลองโตตอบบนหนาจอ
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การตั้งคาสแกน
รูปแบบไฟลการสแกน

รูปแบบไฟลเร่ิมตนของเอกสารท่ีสแกนหรือภาพถายจะข้ึนอยูกับประเภทการสแกนและวัตถุท่ีสแกน

● การสแกนเอกสารหรือภาพถายไปยังคอมพิวเตอรจะเปนไฟลท่ีบันทึกเปนไฟล .TIF

● การสแกนเอกสารแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลท่ีบันทึกเปนไฟล .PDF

● การสแกนภาพถายแลวแนบกับอีเมลจะเปนไฟลท่ีบันทึกเปนไฟล .JPEG

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกประเภทไฟลตางๆ ไดเม่ือใชโปรแกรมซอฟตแวรสแกน

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน
ในกรณีท่ีคุณพิมพรูปท่ีสแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามท่ีตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสใีนซอฟตแวรเคร่ืองสแกนไมตรงกับที่คุณตองการ ความละเอียด
และสีจะมีผลกับคุณสมบัติของรูปท่ีสแกนดังตอไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พืน้ผิวและการไลสี (ละเอยีดหรือหยาบ)

● เวลาท่ีใชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอนิ้ว (ppi)

หมายเหตุ: ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลีย่นกับระดับ dpi (จุดตอนิ้ว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสขีาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีท่ีจะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรเคร่ืองสแกนไดสูงสุดถึง 1200 ppi ซอฟตแวรจะสามารถเพิ่ม
ความละเอียดไดสงูถึง 19,200 ppi คุณสามารถกําหนดคาสแีละโทนสเีทาไดท่ี 1 บิต (ขาวดํา) หรือ 8 บิต (256 ระดับสเีทา) ถึง 24 บิต (สีท่ีแทจริง)

ตารางแสดงความละเอียดและสจีะแสดงเคล็ดลบังายๆ ท่ีคุณสามารถปฏิบัติตามเพือ่ใหไดงานสแกนท่ีตรงตามความตองการ

หมายเหตุ: การต้ังคาความละเอียดและสท่ีีสูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเน้ือท่ีดิสกในการจัดเก็บขอมูลมาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไป
ดวย กอนการต้ังคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของรูปท่ีสแกนกอน
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คําแนะนําเก่ียวกับการตัง้คาความละเอียดและสี

ตารางตอไปน้ีอธิบายการต้ังคาความละเอียดและสท่ีีแนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ

วัตถปุระสงคในการใชงาน ความละเอียดที่แนะนํา การตัง้คาสีทีแ่นะนํา

แฟกซ 150 ppi ● ขาวดํา

อีเมล 150 ppi ● ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมีการไลสีที่ละเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีที่ละเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดํา

พิมพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกที่ซับซอน หรือคณุตองการขยาย
เอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดําสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายที่มีการไลระดับสีหรือภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดําสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถต้ังคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาที่แนะนําใหใช

กระดาษสี ใชการตั้งคานี้สําหรับภาพถายหรือเอกสารสีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดํา ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารท่ีมีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตั้งคานี้เม่ือคํานงึถึงเรื่องขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว
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คุณภาพการสแกน
เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสขีาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสยีบ  

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสขีาวดวยผานุมหรือ
ฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารท่ีขัดผิวกระจก อะซโีตน เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของ
เคร่ืองพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาด
ลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความ
เสียหายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลโูลสเช็ดกระจกและพลาสติกสีขาวใหแหงสนิท
เพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปลัก๊เคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตชเปดปด  
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10 แฟกซ (M1210 Series เทานั้น)

● คุณสมบัติของแฟกซ

● ต้ังคาแฟกซ

● ใชสมุดโทรศัพท

● Fax Send Settings (การต้ังคาการสงโทรสาร)

● การใชแฟกซ

● การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ

● ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับและการรับประกัน
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คุณสมบัตขิองแฟกซ
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติของแฟกซท่ีสามารถใชงานไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของผลติภัณฑดังตอไปน้ี

● วิซารดการต้ังคาแฟกซเพือ่ชวยในการกําหนดคาแฟกซไดอยางงายดาย

● แฟกซแบบอะนาลอ็กท่ีใชกระดาษธรรมดาพรอมดวยอุปกรณปอนกระดาษที่ปอนกระดาษไดถึง 35 แผน และถาดกระดาษออกท่ีรองรับกระดาษไดสูงสุด 100
แผน

● รายการสมุดโทรศัพท 100 รายการ

● โทรซ้ําอัตโนมัติ

● จัดเก็บแฟกซในรูปแบบดิจิตอลไดสงูสุด 500 หนา

● สงตอแฟกซ

● ดีเลยการสงแฟกซ

● คุณสมบัติเสยีงกร่ิง: กําหนดการทํางานรวมกันของจํานวนเสยีงกร่ิงตอบรับและเสยีงกร่ิงเฉพาะ (ตองใชบริการผานบริษทัผูใหบริการโทรคมนาคมในทองถิ่น)

● รายงานการยืนยันแฟกซ

● บล็อกแฟกซขอความโฆษณา

● มีใบปะหนาแฟกซใหเลือกใช 8 แบบ

หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอยางอาจไมไดแสดงอยูในรายการ คุณอาจตองติดตั้งซอฟตแวรของผลิตภัณฑเพือ่ใหสามารถใชงานคุณสมบัติบางอยางได
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ตั้งคาแฟกซ
การติดตั้งและเชื่อมตอฮารดแวร

เช่ือมตอแฟกซกับสายโทรศัพท

ผลิตภัณฑนี้เปนอปุกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ

การเช่ือมตออุปกรณเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑน้ีมีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:

● พอรต “สายโทรศัพท”  ท่ีใชตอแจ็คโทรศัพทท่ีผนัง

● พอรต “โทรศัพท”  ท่ีใชตออุปกรณเพิ่มเติมกับเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธี:

● โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอื่นท่ีเสยีบเขากับสายโทรศัพทเดียวกัน

● โทรศัพทแบบ Downstream คือโทรศัพทท่ีเสยีบเขากับผลติภัณฑหรืออุปกรณท่ีตอเขากับผลติภัณฑ

ตออปุกรณอื่นตามลําดับท่ีอธิบายไวในข้ันตอนตอไปน้ี พอรตเอาตพุตของอปุกรณแตละตัวจะเชื่อมตอเขากับพอรตอินพุตของอปุกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคุณไม
ตองการเชื่อมตออปุกรณใด ใหขามข้ันตอนท่ีอธิบายถึงอุปกรณดังกลาว และไปยังอุปกรณถัดไป

หมายเหตุ: ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อปุกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหตุ: ผลติภัณฑน้ีไมรองรับขอความเสียง

1. ถอดปลั๊กสายไฟของอปุกรณท้ังหมดท่ีคุณตองการตอ

2. หากยังไมไดเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับสายโทรศัพท โปรดดูที่คูมือการติดต้ังผลิตภัณฑกอนดําเนินการตอ ผลติภัณฑควรมีแจ็คโทรศัพทเชื่อมตออยูแลว

3. นําตัวเสยีบพลาสติกออกจากพอรต "โทรศัพท" (พอรตท่ีมีสญัลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)
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4. หากตองการเชื่อมตอโมเด็มภายในหรือภายนอกเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหเสียบปลายสายโทรศัพทดานหน่ึงเขากับพอรต “โทรศัพท”  ของเคร่ืองพิมพ

เสยีบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโมเด็ม

หมายเหตุ: โมเด็มบางประเภทจะมีพอรต "line" ท่ีสองสาํหรับเชื่อมตอกับสายเสยีงท่ีกําหนดไวเฉพาะ หากคุณมีพอรต "line" 2 พอรต ใหดูท่ีเอกสารของ
โมเด็มของคุณ เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชือ่มตอกับพอรต "line" ท่ีถูกตอง

5. หากตองการเชื่อมตอเขากับอปุกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณท่ีเชือ่มตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีก
ดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง
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6. หากตองการเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท ใหเสยีบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณท่ีเชือ่มตอกอน เสยีบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับ
พอรต “สายโทรศัพท” ของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท

7. หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอปุกรณท่ีเชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สาย
โทรศัพท” ของโทรศัพท

8. หลงัจากท่ีคุณตออุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปลัก๊ของอุปกรณท้ังหมดเขากับแหลงจายไฟ

การต้ังคาแฟกซท่ีมีเคร่ืองตอบรับโทรศัพท

● กาํหนดการต้ังคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงท่ีต้ังไวสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอยางนอยหน่ึงคร้ัง

● หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทเดียวกันโดยใชแจ็คอืน่ (ในหองอื่น เปนตน) อาจสงผลตอความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ

ตั้งคาแฟกซกับโทรศัพทภายใน

หากเปดใชการต้ังคาน้ี คุณจะสามารถกําหนดใหเคร่ืองรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตามลาํดับ คาเร่ิมตนคือ เปด โปรดปดการต้ังคาน้ี
หากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใชบริการจากบริษทัโทรศัพทท่ีมกีารใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษทัโทรศัพทจะใชงานไม
ไดหากมีการต้ังคาท่ีขัดแยงกับเครื่องพิมพ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โทรศัพทพวง และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก
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การตัง้คาสําหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว

1. นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและต้ังคาผลิตภัณฑ

2. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู เวลา/วันท่ี และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง และกดปุม OK (ตกลง)

6. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน

7. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

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

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม OK (ตกลง)

8. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันท่ีปจจุบัน ใชเลขสองหลกัเพื่อระบุเดือน วัน และป กดปุม OK (ตกลง)

9. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

10. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู สวนหัวของโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

11. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

หมายเหตุ: หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่บริษัทมีอกัขระไดไมเกิน 25 ตัว

12. กําหนดการต้ังคาอื่นๆ เพื่อกําหนดสภาพแวดลอมการใชงานผลิตภัณฑตามความจําเปน

กําหนดการตั้งคาแฟกซ
คุณสามารถกําหนดการต้ังคาแฟกซของผลิตภัณฑจากแผงควบคุม, จาก HP Toolbox หรือจาก HP Director ในข้ันตอนของการต้ังคาเร่ิมตน คุณสามารถใชวิ
ซารดการต้ังคาแฟกซของ HP ในการกําหนดการต้ังคา

ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นท่ี การต้ังเวลา วันท่ี และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย

การใชแผงควบคุมในการตั้งเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ

ในการใชแผงควบคุมเพื่อต้ังวันท่ี เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู เวลา/วันท่ี และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน
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6. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

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

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม OK (ตกลง)

7. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันท่ีปจจุบัน ใชเลขสองหลกัเพื่อระบุเดือน วัน และป กดปุม OK (ตกลง)

8. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

9. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู สวนหัวของโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

10. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

หมายเหตุ: หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว และชือ่บริษัทมีอกัขระไดไมเกิน 25 ตัว
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ใช HP Fax Setup Wizard

หลังจากท่ีคุณติดตั้งซอฟตแวรเสร็จ คุณจะพรอมสาํหรับการสงแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณไมไดต้ังคาแฟกซในขณะท่ีคุณติดต้ังซอฟตแวร คุณสามารถทําการต้ัง
คาโดยใช HP Fax Setup Wizard ไดตลอดเวลา

ตัวคาเวลา วันที่ และหัวแฟกซ

1. คลิก Start (เร่ิม) และคลกิ โปรแกรม

2. คลิก HP คลิกชื่อเคร่ืองพิมพ และคลกิ HP Fax Setup Wizard

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอใน HP Fax Setup Wizard เพื่อต้ังคาเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ รวมถึงการต้ังคาอืน่ๆ

การใชตัวอักษรทั่วไปในหัวแฟกซ

เม่ือคุณใชแผงควบคุมในการปอนชื่อในหัวแฟกซ หรือปอนชือ่ปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือหมายเลขการโทรกลุม ใหกดปุมตัวเลขและตัวอักษรที่
เก่ียวของซ้าํๆ จนกวาตัวอักษรท่ีคุณตองการจะปรากฏข้ึน จากน้ันกดปุม ลกูศรขวา  เพื่อเลือกตัวอักษรน้ันและเลือ่นไปยังชองวางถัดไป ตารางดานลางแสดงตัวอักษร
และตัวเลขท่ีจะปรากฏในปุมตัวอกัษรและตัวเลขแตละปุม

หมายเลขปุม ตวัอกัษร

1 1

2 A B C a b c 2

3 D E F d e f 3

4 G H I g h i 4

5 J K L j k l 5

6 M N O m n o 6

7 P Q R S p q r7

8 T U V t u v 8

9 W X Y Z w x y z 9

0 0

* ( ) + - . / , “ * & @

# ชองวาง #

หมายเหตุ: ใชปุม ลกูศรขวา  เพื่อเลือ่นเคอรเซอรบนแผงควบคุม และใชปุม ลูกศรซาย  เพื่อลบตัวอักษร
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ใชสมุดโทรศัพท
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซท่ีใชเปนประจําได (สงูสดุ 100 รายการ)

ใชแผงควบคุมเพื่อสรางและแกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ต้ังคา  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู เพ่ิม/แกไข และกดปุม OK (ตกลง)  

4. ปอนหมายเลขแฟกซและชือ่ และกดปุม OK (ตกลง)  

นําเขาหรือสงออกผูติดตอของ Microsoft Outlook ลงในสมุดโทรศัพทของแฟกซ
1. เปด HP Toolbox

2. คลิก แฟกซ และคลิก สมุดโทรศัพทของแฟกซ

3. เบราสไปท่ีสมุดโทรศัพทของโปรแกรม และคลกิ นําเขา

การใชขอมลูสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น

หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น คุณตองใชคุณสมบัติสงออกในโปรแกรมน้ัน

HP Toolbox สามารถนําเขาขอมูลการติดตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรอื่น ตารางดานลางแสดงโปรแกรมที่สามารถใชไดกับ HP Toolbox
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โปรแกรม คําอธิบาย

Microsoft Outlook เลือกรายชื่อใน Personal Address Book (PAB), Contacts หรืออาจเลือกทั้งสองรายช่ือ รายชื่อและกลุมรายชื่อจาก PAB จะถูกนําไปรวมกับราย
ชื่อจาก Contacts ในกรณีที่มีการเลือกทั้งสองตัวเลือก

หากรายช่ือใน Contacts มีทั้งหมายเลขแฟกซที่บานและที่ทํางาน เครื่องจะแสดงรายช่ือนั้นเปนสองรายการ โดยจะมีการเปล่ียน “ชื่อ” ของรายการท้ังสองนี้
ระบบจะเพ่ิม “:(B)” ลงในรายช่ือของรายการที่ทํางาน และ “:(H)” ลงในรายช่ือของรายการที่บาน

หากมีรายช่ือที่ซํ้ากนั (รายช่ือจาก Contacts และ PAB มีรายชื่อและหมายเลขแฟกซที่เหมือนกนั) เครื่องจะแสดงรายช่ือเพียงรายการเดียว อยางไรก็ตาม หาก
ใน PAB และ Contacts มีรายชื่อที่ซํ้ากัน และรายชื่อใน Contacts มีทั้งหมายเลขแฟกซที่ทํางานและที่บาน เครื่องจะแสดงรายช่ือทั้งสามรายการ

Windows Address Book สนับสนุน Windows Address Book (WAB) ที่ใชใน Outlook Express และ Internet Explorer หากรายช่ือใดมีทั้งหมายเลขแฟกซที่
บานและท่ีทํางาน เครื่องจะแสดงรายช่ือเปนสองรายการ โดยจะมีการเปล่ียน “ชื่อ” ของรายการทั้งสองนี้ ระบบจะเพิ่ม “:(B)” ลงในรายชื่อของรายการท่ีทํางาน
และ “:(H)” ลงในรายช่ือของรายการที่บาน

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
คุณสามารถลบรายการในสมุดโทรศัพทท้ังหมดท่ีต้ังโปรแกรมไวในเคร่ืองพิมพได

ขอควรระวัง: หลงัจากลบรายการในสมุดโทรศัพทแลว จะไมสามารถกูคืนได

1. บนแผงควบคุม กดปุม ต้ังคา  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก ลบท้ังหมด และกดปุม OK (ตกลง)  

4. กดปุม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ  
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Fax Send Settings (การตัง้คาการสงโทรสาร)

การตั้งคาการสงแฟกซ

ตั้งคาสัญลักษณพิเศษและตัวเลือกการโทร

คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซท่ีคุณโทรได ตัวหยุดมักจําเปนตองใชในกรณีท่ีโทรตางประเทศหรือตอสายออกภายนอก

● ใสตัวหยุดการโทรชั่วคราว: กดปุมหยุดชั่วคราว # ซ้ําๆ จนกวาเคร่ืองหมายคอมมา (,) ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพื่อแสดงวาจะมีการหยุดชั่วคราวท่ีตําแหนง
น้ันในลําดับการโทร

● ใสตัวหยุดชั่วคราวเพ่ือรอสัญญาณหมุนหมายเลข: กดปุมสัญลักษณ * ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษร W ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพื่อใหเคร่ืองพิมพหยุดรอสัญญาณ
หมุนหมายเลขกอนท่ีจะหมุนหมายเลขโทรศัพทที่เหลือ

● ใส Hook Flash: กดปุมสญัลักษณ * ซ้ําๆ จนกวาตัวอกัษร R จะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอแผงควบคุมเพื่อใหเคร่ืองพิมพทําการ Hook Flash

ตั้งคารหัสนําหนาการหมุน

หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตัวเลขท่ีจะถูกเพิม่ไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมหรือ
ซอฟตแวร จํานวนตัวอักษรสงูสดุของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว

คาเร่ิมตนคือ ปด คุณอาจตองการเปดการต้ังคาน้ีและปอนหมายเลขนําหนา ตัวอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน 9 เพื่อใชสายโทรศัพทตอไปยังภายนอกระบบ
โทรศัพทของบริษัท ในขณะท่ีเปดใชการต้ังคาน้ี คุณสามารถหมุนหมายเลขแฟกซไดโดยไมตองกดหมายเลขนําหนาโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู เลขหมายนําหนาการโทร และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

6. หากคุณเลือกตัวเลอืก เปด ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขนําหนา และกดปุม OK (ตกลง) คุณสามารถใชตัวเลข, ตัวหยุด และสญัลกัษณการโทร

การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข

โดยปกติ เครื่องจะเร่ิมหมุนหมายเลขแฟกซในทันที หากเคร่ืองแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดียวกัน ใหเปดการต้ังคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเคร่ืองสงแฟกซในขณะท่ีผูอื่นกําลังใชโทรศัพทอยู

คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานของการตรวจสอบสญัญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝร่ังเศสและฮังการี และ ปด สําหรับประเทศ/พืน้ท่ีอื่นๆ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ตรวจจับสัญญาณการโทร และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

THWW Fax Send Settings (การต้ังคาการสงโทรสาร) 109



การต้ังคาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse

ใชข้ันตอนน้ีในการต้ังคาเคร่ืองใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานคือ โทน อยาเปล่ียนการต้ังคาน้ียกเวนในกรณีท่ีคุณ
ทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โหมดการหมุน และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก โทน หรือ พัลส และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

หมายเหตุ: ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พื้นท่ี

ตั้งคาโทรซ้ําอัตโนมัตแิละเวลาระหวางการโทรซํ้า

หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซไดเนื่องจากเคร่ืองท่ีรับแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เคร่ืองจะพยายามโทรซ้ําโดยใชตัวเลือก โทรซ้ําในกรณีสายไมวาง โทรซ้ําเม่ือไมรับสาย
และโทรซ้ําเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ใหใชข้ันตอนในสวนน้ีในการเปดหรือปดการใชตัวเลือกเหลาน้ี

การต้ังคาตวัเลือกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวาง

หากเปดตัวเลอืกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวางคือ เปด

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โทรซํ้าถาไมวาง และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การต้ังคาตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือไมรับสาย

หากเปดตัวเลอืกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองแฟกซท่ีรับไมรับสาย คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําเม่ือไมรับสายคือ ปด

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โทรซํ้าถาไมรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การต้ังคาตัวเลือกการโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสาร

หากเปดตัวเลอืกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเม่ือมีขอผิดพลาดในการสือ่สารเกิดข้ึน คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิด
พลาดในการสื่อสารคือ เปด
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1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู สื่อสารขัดของขณะโทรซํ้า และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตัง้คาความจาง/เขมและความละเอียด

การต้ังคาความจาง/เขมเร่ิมตน (ความคมชัด)

ความคมชัดจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซท่ีจะสง

การต้ังคาความเขม/ความสวางท่ีระบบต้ังไว คือ ความคมชดัท่ีจะใชกับเอกสารท้ังหมดท่ีสงเปนแฟกซ ตัวเลือ่นจะอยูท่ีตําแหนงก่ึงกลางโดยเปนความคมชัดท่ีระบบตั้งไว

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู จาง/เขมเร่ิมตน และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุม ลูกศรซาย  เพื่อเลื่อนแถบแสดงสถานะไปทางซายเพื่อทําใหแฟกซท่ีสงมีสีจางกวาตนฉบับ หรือใชปุม ลูกศรขวา  เพื่อเลื่อนแถบแสดงสถานะไปทาง
ขวาเพื่อทําใหแฟกซท่ีสงมีสเีขมกวาตนฉบับ

6. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเลือก

การต้ังคาความละเอียด

หมายเหตุ: การเพิ่มความละเอียดจะเพิ่มขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซท่ีใหญข้ึนจะใชเวลาในการสงมากข้ึนและอาจใชพืน้ท่ีมากกวาหนวยความจําท่ีมีอยูในเคร่ือง

คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับการต้ังคาความละเอียดคือ ชัด

ใชข้ันตอนน้ีในการเปลีย่นความละเอียดท่ีระบบต้ังไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหนึ่งตอไปน้ี:

● มาตรฐาน: การต้ังคาน้ีจะใหคุณภาพตํ่าท่ีสดุและสงขอมูลไดเร็วท่ีสุด

● ละเอียด: การต้ังคาน้ีจะใหความละเอียดท่ีสูงกวา มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสําหรับเอกสารท่ีเปนขอความ

● ละเอียดพิเศษ: การต้ังคาน้ีเหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีท้ังขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวาการต้ังคา ละเอียด แตเร็วกวาการต้ังคา ภาพถาย

● ภาพถาย: การตั้งคาน้ีจะใหภาพท่ีดีท่ีสุด แตจะใชเวลาในการสงมากข้ึนเปนอยางมาก

การต้ังคาความละเอียดเริ่มตน

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งการสงแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ความละเอียดเร่ิมตน และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรในการเปล่ียนแปลงการต้ังคาความละเอียด

6. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเลือก

แบบใบปะหนา

โปรแกรม PC Fax Send มีแบบใบปะหนาแฟกซธรุกิจหรือแฟกซสวนตัวหลายแบบใหเลือกใช

หมายเหตุ: คุณไมสามารถแกไขรูปแบบใบปะหนาได แมคุณจะเปลี่ยนแปลงขอความในชองขอความตางๆ ในใบปะหนาได แตรูปแบบของใบปะหนาน้ันเปนรูปแบบท่ี
กําหนดไวตายตัว

การปรับใชใบปะหนา

1. เปดโปรแกรม PC Fax Send

2. ในสวน แฟกซไปยัง ใหปอนหมายเลขแฟกซ ชื่อ และบริษัทของผูรับ

3. ในสวน ความละเอียด ใหเลือกการต้ังคาความละเอียด

4. ในสวน รวมไปกับแฟกซ ใหเลือก ใบปะหนา

5. เพิม่รายละเอียดลงในชองขอความ หมายเหตุ และ เร่ือง

6. ในชองดรอปดาวน ใบปะหนาแฟกซ ใหเลือกแบบ แลวเลือก เอกสารในถาดเอกสาร

7. ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● คลิก สงตอนน้ี เพื่อสงแฟกซโดยไมดูตัวอยางใบปะหนากอน

● คลิก ดูตัวอยาง เพื่อดูใบปะหนากอนท่ีจะสงแฟกซ

การตั้งคาการรบัแฟกซ

การตัง้คาการสงตอแฟกซ

คุณสามารถต้ังคาผลติภัณฑใหสงตอแฟกซท่ีเขามาไปยังหมายเลขแฟกซอื่นได ผลิตภัณฑจะจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความจําเม่ือไดรับแฟกซเขามา หลังจากน้ันจะทําการ
หมุนหมายเลขแฟกซท่ีไดระบุไวและสงแฟกซ หากเคร่ืองไมสามารถสงตอแฟกซไดเน่ืองจากเกิดขอผิดพลาด (ตัวอยางเชน หมายเลขน้ันสายไมวาง) และการโทรซ้ําไม
สําเร็จ เคร่ืองจะพมิพแฟกซออกมา

หากเคร่ืองมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เคร่ืองจะหยุดรับแฟกซท่ีเขามาและสงตอเฉพาะขอมูลท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจํา

ในการใชคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะตองถูกต้ังคาไวท่ี อัตโนมัติ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู สงตอแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

6. หากคุณเปดคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ใหใชแผงปุมกดในการระบุหมายเลขแฟกซท่ีจะสง และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

การตัง้คาโหมดการรับสาย

คุณสามารถต้ังคาโหมดการรับสายของเครื่องไวท่ี อัตโนมัติ, TAM, แฟกซ/โทรศัพท หรือ ดวยตนเอง ข้ึนอยูกับการใชงาน คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานคือ อัตโนมัติ

● อัตโนมัติ: เครื่องจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากท่ีมีเสียงกร่ิงดังข้ึนตามจํานวนท่ีระบุ หรือเม่ือไดรับสัญญาณแฟกซเฉพาะ

● TAM: เคร่ืองพมิพจะไมรับสายโดยอัตโนมัติ แตจะรอจนกวาจะตรวจพบสญัญาณแฟกซ

● แฟกซ/โทรศัพท: เคร่ืองพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสญัญาณแฟกซ เคร่ืองจะประมวลผลสายน้ันเปนแฟกซ หากไมพบสญัญาณแฟกซ เคร่ืองจะสง
เสยีงกร่ิงเพื่อเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

● ดวยตนเอง: เคร่ืองจะไมรับสาย คุณตองเร่ิมข้ันตอนการรับแฟกซดวยตนเองโดยการกดปุม สงโทรสาร  ท่ีแผงควบคุม หรือยกหูโทรศัพทท่ีตอพวงกับสายน้ัน
และหมุนหมายเลข 1-2-3

ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ีในการต้ังคาหรือเปลี่ยนโหมดการรับสาย:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่เลือกเมนู โหมดรับสาย

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืกโหมดการรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

การล็อคหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ

หากคุณไมตองการรับแฟกซจากบางคนหรือบางบริษัท คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซไดถึง 30 หมายเลขโดยใชแผงควบคุม เม่ือคุณล็อคหมายเลขแฟกซแลวและมีการ
สงแฟกซมาจากหมายเลขดังกลาว หนาจอของแผงควบคุมจะแสดงหมายเลขที่ถูกล็อคน้ัน โดยเคร่ืองจะไมพิมพแฟกซออกมา และจะไมเก็บขอมูลแฟกซไวในหนวยความจํา
ดวย แฟกซท่ีมาจากหมายเลขท่ีถูกล็อคจะปรากฏในบันทึกการใชงานแฟกซเปนขอความ "ลบทิ้ง" คุณสามารถยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทีละหมายเลขหรือยกเลกิ
ท้ังหมดในคร้ังเดียวก็ได

หมายเหตุ: ผูสงหมายเลขแฟกซท่ีถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสาํเร็จ

คุณสามารถลอ็คหรือปลดลอ็คหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู แฟกซท่ีถูกบล็อค และกดปุม OK (ตกลง)

5. ในการล็อคหมายเลขแฟกซ ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก เพ่ิมรายการ และกดปุม OK (ตกลง) ปอนหมายเลขแฟกซใหตรงกับท่ีปรากฏอยูที่หัวแฟกซ (รวมท้ัง
การเวนวรรคดวย) และกดปุม OK (ตกลง) ปอนชื่อของหมายเลขท่ีถูกล็อค และกดปุม OK (ตกลง)

ในการยกเลกิการล็อคหมายเลขแฟกซหมายเลขเดียว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลอืกตัวเลือก ลบรายการ และกดปุม OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกหมายเลขแฟกซท่ี
คุณตองการลบ และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ

ในการยกเลกิการล็อคหมายเลขแฟกซท้ังหมด ใหใชปุมลกูศรเพือ่เลือกตัวเลอืก ลบท้ังหมด และกดปุม OK (ตกลง) กดปุม OK (ตกลง) อีกคร้ังเพ่ือยืนยันการลบ

การตัง้คาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

เม่ือต้ังคาโหมดการรับสายไวท่ี อัตโนมัติ การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตรวจสอบจํานวนเสยีงกร่ิงโทรศัพทท่ีดังข้ึนกอนท่ีจะตอบรับสายเรียกเขา

หากเชื่อมตอเคร่ืองไวกับสายท่ีคุณใชสําหรับท้ังสายสนทนาและสายแฟกซ (สายท่ีใชรวมกัน) และมีการใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพท คุณอาจตองปรับการต้ังคาจํานวนเสยีง
กริ่งตอบรับ จํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเคร่ืองจะตองมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหเครื่องสามารถตอบรับสายเรียกเขาและ
บันทึกขอความสําหรับสายสนทนาได เม่ือเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา เคร่ืองจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณแฟกซ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การต้ังคาจํานวนเสยีงกร่ิงตอบรับท่ีระบบต้ังไว คือ 5 ครั้ง แตในประเทศ/พื้นท่ีอืน่จะเปน 2 คร้ัง

ใชตารางดานลางน้ีในการกําหนดจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่จะใช

ประเภทสายโทรศพัท การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่แนะนํา

สายแฟกซที่กําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานั้น) ต้ังจํานวนเสียงกริ่งใหอยูในชวงที่ปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม (จํานวนเสียงกริ่งตํ่าสุดและสูงสุด
อาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พื้นที่)

สายเดียวที่มีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกนั และใชบริการรูปแบบเสียงกริ่ง เสียงกริ่งหนึ่งหรือสองครั้ง (หากคณุมีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลข
โทรศัพทอ่ืน ตรวจสอบใหแนใจวาคณุตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี้
คุณยังสามารถใชคุณสมบัติเสียงกริ่งเฉพาะเพื่อแยกความแตกตางระหวางสายสนทนาและสายแฟกซ)

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเครื่องพวงเทานัน้ อยางนอย 5 ครั้ง

สายรวม (รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล มากกวาเคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล 2 ครั้ง

หากตองการกําหนดหรือเปล่ียนจํานวนเสยีงกร่ิงตอบรับ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู จาํนวนเสียงกร่ิงตอบรับ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชแผงปุมกดในการปอนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ และกดปุม OK (ตกลง)

ตั้งคาเสียงกริ่งเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงหรือเสยีงกร่ิงเฉพาะ บริการน้ีจะชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดมากกวาหน่ึงหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลข
โทรศัพทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสยีงกร่ิงท่ีไมซ้ํากันเพือ่ใหคุณสามารถรับสายสนทนาและใหเคร่ืองรับสายแฟกซได

114 บท 10   แฟกซ (M1210 Series เทาน้ัน) THWW



หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิงกับบริษัทโทรศัพท คุณตองต้ังคาเคร่ืองใหตอบรับสายท่ีมีรูปแบบเสียงกร่ิงท่ีถูกตอง รูปแบบเสยีงกร่ิงเฉพาะอาจไมมีใหบริการใน
บางประเทศ/พื้นท่ี โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพื่อตรวจสอบวามีบริการน้ีในประเทศ/พื้นท่ีของคุณหรือไม

หมายเหตุ: หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสยีงกร่ิงและคุณเปลี่ยนแปลงการต้ังคารูปแบบเสียงกร่ิงเปนคาอื่นท่ีไมใชคาเริ่มตน ซึง่ไดแก เสียงกร่ิงท้ังหมด เคร่ืองอาจไม
สามารถรับแฟกซได

การต้ังคาตางๆ มีดังน้ี:

● เสียงกร่ิงท้ังหมด: เคร่ืองจะตอบรับสายท่ีเรียกเขามาในสายโทรศัพท

● หน่ึงคร้ัง: เคร่ืองจะตอบรับสายท่ีมีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ังเดียว

● สองคร้ัง: เคร่ืองจะตอบรับสายท่ีมีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองคร้ัง

● สามคร้ัง: เคร่ืองจะตอบรับสายท่ีมีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามคร้ัง

● สองคร้ังและสามคร้ัง: เครื่องจะตอบรับสายท่ีมีรูปแบบเสยีงกร่ิงแบบดังสองคร้ังหรือสามคร้ัง

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ประเภทเสียงกร่ิงรับสาย และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกรูปแบบเสียงกร่ิงท่ีคุณตองการ และกดปุม OK (ตกลง)

6. หลงัจากท่ีติดต้ังผลิตภัณฑเสร็จสมบูรณ ใหผูอื่นลองสงแฟกซใหกับคุณเพื่อตรวจสอบวาบริการรูปแบบเสยีงกร่ิงทํางานไดอยางถูกตอง

การใชการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมตัิ

หากคุณเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะลดขนาดของแฟกซสงูสดุ 75% เพื่อปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเร่ิมตน (ตัวอยางเชน เคร่ืองจะลดขนาดแฟกซลง
จาก Legal เปน Letter)

หากคุณปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับการลดขนาดแฟกซท่ีไดรับโดยอตัโนมัติคือ
เปด

หากคุณใชงานตัวเลือก ประทับขอมูลบนแฟกซ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ท้ังน้ีเพ่ือลดขนาดแฟกซท่ีไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูล
ท่ีจะประทับบนแฟกซดันขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษเร่ิมตนตรงกับขนาดของกระดาษท่ีใสไวในถาดกระดาษ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู พอดีหนา และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก
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ตั้งคาการพิมพแฟกซซ้ํา

คาเร่ิมตนของการต้ังคาการพิมพแฟกซซ้ําคือ เปด หากตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาน้ีจากแผงควบคุม ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู พิมพแฟกซซํ้า และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง)

การตัง้คาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบ

การต้ังคาน้ีจะควบคุมเก่ียวกับการรับแฟกซจากเคร่ืองแฟกซรุนเกาท่ีไมมีการสงสัญญาณแฟกซในระหวางการสง ในชวงเวลาการจัดทําเอกสารน้ี เคร่ืองแฟกซท่ีมีการทํางาน
แบบเงียบเหลาน้ีมีการใชงานอยูนอยมาก คาเร่ิมตนคือ ปด คุณควรเปลีย่นแปลงการต้ังคาโหมดการตรวจสอบแบบเงียบน้ี เม่ือคุณไดรับแฟกซจากผูใชเครื่องแฟกซรุนเกาเปน
ประจําเทาน้ัน

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตรวจสอบแบบเงียบ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

ตั้งคาความดังของเสียงแฟกซ

ควบคุมระดับเสยีงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเสยีงตางๆ ดังตอไปน้ี:

● เสยีงแฟกซท่ีกําหนดใหกับแฟกซเขาและแฟกซออก

● เสยีงกร่ิงสําหรับแฟกซเขา

คาเร่ิมตนท่ีต้ังไวจากโรงงานสําหรับความดังของเสียงแฟกซคือ เบา

ตั้งคาความดังของเสียงแจงเตือน ความดังของเสียงสายโทรศัพท และความดังของเสียงกร่ิง

1. กดปุม ต้ังคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาระบบ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาความดัง และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ความดังของเสียงเตือน เมนู ความดังของสายโทรศพัท หรือเมนู ความดังของเสียงกร่ิง และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกการต้ังคา ปด, เบา, ปานกลาง หรือ ดัง

6. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเลือก
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ตั้งคาการประทบัขอมลูบนแฟกซที่ไดรับ

เคร่ืองจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซท่ีไดรับ คุณยังสามารถเลือกประทับขอมูลบนแฟกซท่ีเขามาดวยขอมูลสวนหัวของคุณเองเพื่อยืนยันวันท่ีและเวลาท่ีไดรับแฟกซ
ได คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสาํหรับการประทับขอมูลบนแฟกซท่ีไดรับคือ ปด

หมายเหตุ: การเปดการต้ังคาประทับขอมูลเม่ือไดรับอาจเพ่ิมขนาดของหนา และทําใหเคร่ืองพิมพตองพิมพหนาท่ีสอง

หมายเหตุ: ตัวเลือกน้ีจะใชกับแฟกซท่ีไดรับท่ีเคร่ืองพิมพออกมาเทาน้ัน

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ประทับขอมูลบนแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

ตั้งคาคุณสมบัติรับสวนตวั

หมายเหตุ: คุณสมบัติรับสวนตัวจะไมมีผลกับคุณสมบัติพิมพแฟกซลาสุดซ้ํา ในการจํากัดการเขาถึงแฟกซท่ีไดรับท้ังหมด ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคา พิมพแฟกซซํ้า เปน
ปด

เม่ือเปดใชคุณสมบัติรับสวนตัว แฟกซท่ีไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใชรหัส (PIN) เพื่อพิมพแฟกซท่ีจัดเก็บไว

การเปดคุณสมบัตรัิบสวนตัว

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รับสวนตัว และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด และกดปุม OK (ตกลง)

6. ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกดปุม OK (ตกลง)

7. ในการยืนยันรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง ใหใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัสผานอีกคร้ัง และกดปุม OK (ตกลง)

การปดคณุสมบัตริับสวนตัว

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รับสวนตวั และกดปุม OK (ตกลง)

6. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก ปด และกดปุม OK (ตกลง)

หากมีแฟกซท่ีไมไดพิมพอยูในหนวยความจําแฟกซ เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซ แลวลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

ตั้งคาการเรยีกเอกสารจากแฟกซ
หากบุคคลอื่นมีการต้ังคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คุณสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเครื่องของคุณได (ซึ่งรูจักกันในชื่อการเรียกเอกสารจากเคร่ืองอื่น)

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก รับการเรียกเอกสาร และกดปุม OK (ตกลง)

เคร่ืองจะหมุนไปท่ีเคร่ืองแฟกซอืน่และขอรับแฟกซ
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การใชแฟกซ
ซอฟตแวรแฟกซ

โปรแกรมใชงานแฟกซที่รองรับ

โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพซีท่ีีมากับเคร่ืองพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวท่ีสามารถใชงานกับเครื่องพิมพน้ีได วิธีการท่ีจะใชโปรแกรมใชงาน
แฟกซสําหรับพีซโีปรแกรมอื่นท่ีติดต้ังไวในคอมพิวเตอรอยูแลวคือ คุณตองใชโมเด็มท่ีคุณมีอยูกอนหนาน้ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เน่ืองจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางาน
ผานโมเด็มของเคร่ืองพมิพได

การยกเลิกการสงแฟกซ
คุณสามารถยกเลิกแฟกซท่ีกําลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซท่ีกําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

การยกเลิกแฟกซที่กําลังสง

กดปุม ยกเลกิ  บนแผงควบคุม หนาเอกสารท่ียังไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง การกดปุม ยกเลิก  จะหยุดการโทรกลุมดวย

การยกเลิกการสงแฟกซทีท่ําเก็บไว

ใชข้ันตอนน้ีในการยกเลกิการสงแฟกซในกรณีตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพจะรอหมุนหมายเลขซ้ําเม่ือสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผิดพลาดในการสื่อสาร

● แฟกซถูกต้ังเวลาใหสงในอนาคต

ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ีหากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะการสงแฟกซ:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู สถานะงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลื่อนไปตามแฟกซท่ีคางอยูจนกวาจะถงึแฟกซท่ีคุณตองการยกเลิก

4. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่เลือกงานท่ีคุณตองการยกเลิก

5. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันวาคุณตองการยกเลิกงานน้ัน

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา
ใชข้ันตอนน้ีเม่ือคุณคิดวาอาจมีผูอืน่ใชเคร่ืองพิมพแลวสัง่พิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ําอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวัง: ขั้นตอนน้ีนอกจากการลบหนวยความจําท่ีสามารถพิมพซ้ําได ยังสามารถลบแฟกซท่ีกําลงัสงอยู แฟกซท่ียังไมไดสงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซท่ี
บันทึกไวเพือ่สงในอนาคต และแฟกซท่ีไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก ลบแฟกซที่บันทึก และกดปุม OK (ตกลง)

4. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันการลบ
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ใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX หรือ ISDN

เคร่ืองพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศัพทแบบอะนาลอ็กท่ัวไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพื่อเจาะจงใชงานกับระบบ DSL, PBX, สาย ISDN
หรือ VoIP อยางไรก็ตาม เคร่ืองพิมพอาจทํางานกับระบบเหลาน้ันไดหากต้ังคาและใชรวมกับอุปกรณท่ีเหมาะสม

หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหคุณสอบถามตัวเลือกการต้ังคา DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผูใหบริการ

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกท่ีไมรองรับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวมกับอปุกรณแปลงสญัญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อก) HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรืออปุกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

DSL

Digital Subscriber Line (DSL) ใชเทคโนโลยีดิจิตอลผานทางสายโทรศัพทปกติ เคร่ืองพิมพน้ีไมเจาะจงรองรับการใชงานกับสัญญาณดิจิตอล อยางไรก็ตาม
หากไดรับการกําหนดคาขณะท่ีต้ังคาใชงาน DSL สญัญาณอาจถูกกรองจนสามารถสงสญัญาณอะนาล็อกไดในบางแบนดวิธ (สําหรับสายสนทนาและแฟกซ) ขณะท่ีสง
ขอมูลดิจิตอลดวยแบนดวิธท่ีเหลือ

หมายเหตุ: บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุก
รายได

โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถี่สงู ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ตํ่ามาสาํหรับใชงานตอสายโทรศัพทธรรมดา

หมายเหตุ: โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอความชวยเหลือ

PBX

เคร่ืองพิมพนี้เปนอปุกรณระบบอะนาล็อกซึ่งไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรองหรืออปุกรณแปลงสญัญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองติดตอผูใหบริการ PBX เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงาน
รวมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพือ่ขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN

โปรดติดตอผูใหบริการ ISDN เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ใชแฟกซในบริการ VoIP

บริการ Voice over Internet Protocol (VoIP) มกัจะไมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองแฟกซไดหากผูผลิตไมรับรองวาเคร่ืองสามารถรองรับบริการการใชงาน
แฟกซผาน IP

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการต้ังคาตางๆ ถกูตองแลวหรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซ
อาจชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได

หากปญหาในการใชงานแฟกซยังเกิดข้ึน ใหติดตอผูใหบริการ VoIP
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หนวยความจําของแฟกซ

หนวยความจําของแฟกซจะเก็บขอมูลไวเมือ่ไฟดับ

หนวยความจํา Flash ชวยปองกันขอมูลสูญหายเมื่อเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เคร่ืองแฟกซอื่นๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารท่ีจะแฟกซไวใน RAM ท่ัวไปหรือ Short-
term RAM โดยท่ัวไป ขอมูลใน RAM ท่ัวไปจะสญูหายทันทีท่ีไฟดับ แต Short-term RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแส
ไฟฟาขัดของ หนวยความจํา Flash สามารถเก็บขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง

การสงแฟกซ

การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน

1. ควํ่าหนาเอกสารลงบนแผนกระจกของเคร่ืองสแกน  

2. กดปุม ต้ังคา  

3. เลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)  

4. จากรายการ เลอืกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกด
บนแผงควบคุมเพือ่หมุนหมายเลข

 

5. บนแผงควบคุม กดปุม สงโทรสาร  เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการสงแฟกซ  
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แฟกซจากอุปกรณปอนกระดาษ

1. ใสตนฉบับในอปุกรณปอนกระดาษโดยหงายข้ึน

หมายเหตุ: อุปกรณปอนกระดาษสามารถจุกระดาษ 75 g/m2 ไดถึง
35 แผนหรือวัสดุพิมพท่ีมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ปอนด

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันไมใหเกิดความเสยีหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใช
ตนฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผิด คลบิหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บ
กระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุท่ีเปราะบางลง
ในอุปกรณปอนกระดาษ

 

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  

3. กดปุม ต้ังคา  

4. เลือกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)  

5. จากรายการ เลอืกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกด
บนแผงควบคุมเพือ่หมุนหมายเลข

 

6. บนแผงควบคุม กดปุม สงโทรสาร  เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการสงแฟกซ  

การแฟกซโดยหมุนหมายเลขดวยตนเอง

โดยปกติเคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขใหเม่ือคุณกดปุม สงโทรสาร  แตในบางกรณี คุณอาจตองการใหเคร่ืองพิมพหมุนหมายเลขแตละหมายเลขตามท่ีคุณกด ตัวอยาง
เชน หากคุณจายคาใชจายการสงแฟกซของคุณดวยบัตรโทรศัพท คุณอาจตองหมุนหมายเลขแฟกซเอง รอสญัญาณตอบรับจากบริษัทโทรศัพทแลวหมุนหมายเลขของบัตร
โทรศัพท หากหมุนหมายเลขระหวางประเทศ คุณอาจตองกดหมายเลขแคบางสวนกอนแลวรอฟงสญัญาณหมุนหมายเลข แลวจึงหมุนหมายเลขตอ
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การสงแฟกซไปยังกลุมผูโทรดวยตนเอง (การสงแฟกซเฉพาะกิจ)

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพือ่สงแฟกซใหกับกลุมผูรับ:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษ

2. กดปุม ต้ังคา 

3. เลอืกเมนู สมุดโทรศัพท และกดปุม OK (ตกลง)

4. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกดบนแผงควบคุมเพือ่หมุนหมายเลข

5. หากตองการหมุนหมายเลขอื่นตอ ใหทําซ้ําข้ันตอนท่ี 3 และ 4 หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบรอยแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป

6. กดปุม สงโทรสาร 

7. หากตองการสแกนเอกสารหนาอืน่อีก ใหกด 1 เพือ่เลือกตัวเลือก ใช และทําข้ันตอนที่ 6 ซ้ํากับแตละหนาเอกสารท่ีจะสงคร้ังน้ี เมื่อเสร็จแลว ใหกด 2 เพือ่เลือกตัว
เลอืก ไม

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุมท่ีโทรสายไมวางหรือไมมีผูรับ เคร่ืองพิมพจะโทรซ้ําหมายเลขน้ันตามการต้ังคาการโทร
ซ้ําท่ีกําหนดไว หากโทรซ้ําไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพิ่มรายการขอผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม

โทรซํ้าดวยตนเอง

1. ใสเอกสารลงในอปุกรณปอนกระดาษ

2. บนแผงควบคุม กดปุม โทรซ้ํา 

3. กดปุม สงโทรสาร 

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอืน่อีก ใหกด 1 เพือ่เลือกตัวเลือก ใช และทําข้ันตอนที่ 3 ซ้ํากับแตละหนาเอกสารท่ีจะสงคร้ังน้ี เมื่อเสร็จแลว ใหกด 2 เพือ่เลือกตัว
เลอืก ไม

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขท่ีทําการโทรซ้ํา หากหมายเลขใดสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซ้าํหมายเลขน้ันตามการต้ังคาท่ีกําหนดไว หากโทร
ซ้ําไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพิ่มรายการขอผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยคําแนะนําเบ้ืองตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรท่ีใหมากับเครื่องพิมพ หัวขออื่นๆ ท่ีเก่ียวกับซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธีใชของซอฟตแวร
ซึ่งคุณสามารถเปดดูไดจากเมนู วิธีใช ในโปรแกรม

คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอปุกรณและทําตามขอกําหนดตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง

● มีซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพติดต้ังอยูในคอมพิวเตอร

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

การสงแฟกซจากซอฟตแวร (Windows XP หรือ Vista)

ข้ันตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีข้ันตอนท่ัวไปดังน้ี

1. คลิก Start (เร่ิม) และคลกิ โปรแกรม (หรือ ทุกโปรแกรม ใน Windows XP) แลวคลิก Hewlett-Packard

2. คลิกชือ่ผลิตภัณฑ และคลกิ Send fax (สงแฟกซ) ซอฟตแวรแฟกซจะเปดข้ึน

3. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

4. ใสเอกสารลงในอปุกรณปอนกระดาษ

5. รวมใบปะหนา (ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีไมจําเปน)

6. คลิก สงตอนน้ี

สงแฟกซจากซอฟตแวร (Mac OS X 10.4 และใหมกวา)

หากคุณใช Mac OS X คุณสามารถเลือกสงแฟกซไดสองวิธีจากซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

ในการสงแฟกซโดยใช HP Director ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. ใสเอกสารลงในอปุกรณปอนกระดาษ

2. เปด HP Director โดยคลิกท่ีไอคอนในด็อค แลวคลิก Fax (แฟกซ) กลองโตตอบการพิมพของ Apple จะปรากฏข้ึน

3. เลอืก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถึง

5. เลอืกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

หากตองการสงแฟกซดวยการพมิพไปท่ีไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. เปดเอกสารท่ีคุณตองการสงแฟกซ

2. คลิกท่ีเมนู File แลวคลิกท่ี Print

3. เลอืก PDF แฟกซ จากเมนูปอป-อัพ PDF
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4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับหน่ึงหรือหลายรายใต ถึง

5. เลอืกเคร่ืองพิมพใต Modem (โมเด็ม)

6. คลิก แฟกซ

การสงแฟกซจากซอฟตแวรของบริษทัอื่น เชน Microsoft Word (ในระบบปฏิบัติการทุกประเภท)

1. เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอืน่

2. คลิกเมนู ไฟล และคลิก พิมพ

3. เลอืกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเคร่ืองพมิพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดข้ึน

4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● Windows

a. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

b. รวมใบปะหนา (ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีไมจําเปน)

c. รวมเอกสารทุกหนาท่ีใสอยูในเคร่ือง (ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีไมจําเปน)

d. คลิก สงตอนน้ี

● Macintosh

a. เลือก Fax PDF (แฟกซ PDF) จากเมนูปอปอัป PDF

b. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

c. เลือกเคร่ืองพมิพใต Modem (โมเด็ม)

d. คลิก แฟกซ
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สงแฟกซโดยโทรจากโทรศัพทที่เช่ือมตอกับสายแฟกซ

ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทท่ีใชสายเชือ่มตอเดียวกันกับเคร่ืองพิมพ ตัวอยางเชน หากคุณทําการสงแฟกซไปยังผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซ
อัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพือ่บอกใหผูรับทราบวาคุณกําลังจะสงแฟกซไปใหได

หมายเหตุ: โทรศัพทจะตองเชื่อมตอกับพอรต "โทรศัพท" ของเครื่องพิมพ 

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2. ยกหูโทรศัพทท่ีตอพวงกับเคร่ืองพิมพ กดหมายเลขแฟกซท่ีแผงปุมโทรศัพท

3. เมื่อผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสญัญาณแฟกซใหคุณ

4. เมื่อไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกดปุม สงโทรสาร  แลวรอจนกวาขอความ กําลังเช่ือมตอ จะปรากฏข้ึนที่หนาจอแผงควบคุม แลวจึงคอยวางหู

กําหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง

ใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อกําหนดเวลาใหเคร่ืองสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนโดยอัตโนมัติ เมื่อกําหนดเวลาเสร็จ เคร่ืองพมิพจะสแกน
เอกสารไปไวในหนวยความจําจากน้ันจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหตุ: หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซตามเวลาท่ีกําหนดไวได เคร่ืองจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ (หากเปดตัวเลือกน้ีไว) หรือบันทึกไวใน
บันทึกการใชงานแฟกซ การท่ีเคร่ืองไมสงแฟกซน้ันอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจเกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซ้ําไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพิ่มเติมในการแฟกซคร้ังตอไป แฟกซท้ังหมดท่ีคุณกําหนดใหสงไปยังหมายเลข
แฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ  
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2. บนแผงควบคุม กดปุม ต้ังคา  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)  

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู สงแฟกซภายหลัง และกดปุม OK (ตกลง)  

5. ใชแผงปุมกดเพือ่ปอนเวลา  

6. หากคุณต้ังใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 12 ชัว่โมงอยู ใหใชปุมลูกศร
เพื่อเลื่อนผานตัวอักษรตัวท่ีสีไ่ปเพื่อเลือก A.M. หรือ P.M. เลือก 1 สําหรับ
A.M. หรือเลือก 2 สําหรับ P.M. แลวกดปุม OK (ตกลง) หากคุณต้ังให
เคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงอยู ใหกดปุม OK (ตกลง)

 

7. กดปุม OK (ตกลง) เพื่อยอมรับวันท่ีเร่ิมตนหรือใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันท่ี
แลวกดปุม OK (ตกลง)

 

8. ปอนหมายเลขแฟกซ

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีไมสนับสนุนกลุม (เฉพาะ) ที่ไมไดระบุ

 

9. กดปุมเลือก OK (ตกลง) หรือปุม สงโทรสาร  เครื่องพิมพจะสแกน
เอกสารไปไวในหนวยความจําแลวสงเอกสารน้ันตามเวลาท่ีกําหนดไว

 

การใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท

ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพือ่ท่ีจะสามารถหยุดฟงเสียงสญัญาณและใสรหัสการโทรระหวางประเทศได

การสงแฟกซระหวางประเทศ

ในการสงแฟกซไปยังปลายทางท่ีเปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพื่อจะไดมีชวงเวลาหยุดพกัฟงสัญญาณและใสรหัสการโทรระหวางประเทศ

การรับแฟกซ

พิมพแฟกซ

เม่ือเคร่ืองพมิพไดรับแฟกซ เคร่ืองจะพมิพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย

พิมพแฟกซท่ีจัดเก็บไวเม่ือเปดคุณสมบัติรับแฟกซสวนบคุคล
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ในการพมิพแฟกซท่ีจัดเก็บไว คุณตองใสรหัส PIN ของการรับแฟกซสวนบุคคล หลังจากเคร่ืองพิมพพมิพแฟกซท่ีจัดเก็บไวออกมาแลว เคร่ืองจะลบแฟกซทั้งหมดออกจาก
หนวยความจํา

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัส PIN รักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ แลวกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคารับแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รับสวนตวั และกดปุม OK (ตกลง)

6. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก พิมพแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

การพิมพแฟกซซํ้า

หากคุณตองการพิมพแฟกซซ้ํา เน่ืองจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนสือ่ผิดประเภท คุณสามารถสั่งพิมพแฟกซซ้ําได จํานวนหนวยความจําท่ีมีจะกําหนดจํานวนของ
แฟกซท่ีสามารถจัดเก็บไวสําหรับพมิพซ้ํา เครื่องจะพิมพแฟกซลาสดุกอน และพิมพแฟกซท่ีเกาท่ีสดุในสวนท่ีจัดเก็บหลงัสดุ

เคร่ืองจะจัดเก็บแฟกซเหลาน้ีไวอยางตอเน่ือง แฟกซที่พิมพซ้ําจะไมถกูลบออกจากหนวยความจํา

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก พิมพแฟกซลาสุดซํ้า และกดปุม OK (ตกลง) เคร่ืองพมิพจะพิมพแฟกซลาสุดซ้ํา

หมายเหตุ: หากตองการใหเคร่ืองหยุดพมิพไมวาเวลาใดก็ตาม ใหกดปุม ยกเลิก 

ขอควรระวัง: หากการต้ังคา พิมพแฟกซซํ้า ต้ังไวเปน ปด เคร่ืองจะไมสามารถพิมพแฟกซท่ีพิมพไมถูกตองหรือหมึกจางซ้าํได

การรับแฟกซเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซเมือ่รับโทรศพัท

หากคุณใชสายโทรศัพทท่ีรับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเม่ือคุณไดยินเสยีงสญัญาณแฟกซเม่ือคุณรับโทรศัพท คุณสามารถเร่ิมกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธหีน่ึงตอ
ไปนี้:

● หากคุณอยูใกลเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม สงโทรสาร  บนแผงควบคุม

● หากเคร่ืองไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลาํดับบนแผงปุมโทรศัพท ฟงสญัญาณการสงแฟกซ จากน้ันวางหูโทรศัพท

หมายเหตุ: ตองต้ังคา โทรศัพทพวง เปน ใช วิธีท่ีสองจึงจะทํางานได

รับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตั้งคาเคร่ืองเปนคร้ังแรก

ในการรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอร ใหเปดการต้ังคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร
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1. เปด HP Toolbox

2. เลอืกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก งานแฟกซ

5. ในสวน โหมดรับแฟกซ เลือก รับแฟกซเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ี

การปดการตั้งคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม

คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเคร่ืองเดียวเทาน้ัน หากคุณไมสามารถใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอกีตอไป คุณสามารถใชข้ันตอนตอไปน้ีใน
การปดการต้ังคาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผงควบคุม

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ฟงกชันแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก หยุดรับไปท่ีคอมพิวเตอร และกดปุม OK (ตกลง)

ดูแฟกซใหมเม่ืออยูในโหมดรับไปท่ีคอมพิวเตอร

1. เปด HP Toolbox

2. เลอืกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก บนัทึกการรับแฟกซ

5. ในคอลัมน Fax Image (รูปแฟกซ) ใหคลกิลงิค “ดู” ตรงแฟกซท่ีคุณตองการดู
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การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ
รายการตรวจสอบการแกไขปญหาแฟกซ

คําแนะนําสําหรับการแกไขปญหาแฟกซ:

● พมิพผังเมนูจากเมนู รายงาน เพือ่แสดงเมนูแผงควบคุมและการต้ังคาท่ีมีอยู

● ลองสงและรับแฟกซหลังจากใชวิธีแกปญหาแตละวิธี

● ยกเลิกการเชือ่มตออุปกรณท้ังหมดยกเวนเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบวาสายโทรศัพทจากเคร่ืองพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

1. ตรวจสอบวาเฟรมแวรของเคร่ืองพมิพเปนเวอรชันปจจุบัน

a. พิมพหนาการกําหนดคาจากเมนู รายงาน

b. ไปท่ี www.hp.com/support/ljm1210series และเลือกระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

c. เลื่อนลงไปท่ีตารางเฟรมแวร แลวเปรียบเทียบเวอรชันปจจุบันท่ีแสดงกับเวอรชันในหนาการกําหนดคา หากเวอรชันแตกตางกัน ใหดาวนโหลดเฟรมแวร
ใหมลาสุด

d. พิมพหนาการกําหนดคาใหมเพือ่ตรวจสอบวาเฟรมแวรเปนเวอรชนัปจจุบัน

2. ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตท่ีถกูตอง

3. ตรวจสอบวาต้ังคาแฟกซแลว ใชแผงควบคุมหรือ HP Fax Setup Wizard เพื่อกําหนดคาเวลา วันท่ี และขอมูลหัวแฟกซ

4. ตรวจสอบสายโทรศัพท

a. ถอดสายโทรศัพทออกจากเคร่ืองพิมพ

b. เสียบสายโทรศัพทกับเคร่ืองโทรศัพท และตรวจสอบมีสัญญาณหมุนหมายเลข

c. ตอสายโทรศัพทกับพอรตท่ีถูกตองของเครื่องพิมพอีกคร้ัง

5. หากใชบริการ DSL ใหตรวจสอบการติดต้ังและคุณสมบัติ โมเด็ม DSL ตองใชวงจรกรองความถีสู่ง ผูใหบริการมักจะใหวงจรกรองความถี่ตํ่ามาสําหรับใชงานตอ
สายโทรศัพทธรรมดา

6. หากใชบริการ VoIP ใหตรวจสอบการติดตั้งและคุณสมบัติ บริการ VoIP อาจไมสนับสนุนแฟกซผาน IP หากสนับสนุนแฟกซผาน IP ใหเปล่ียนการต้ังคา
ความเร็วโทรสาร เปน ชา(V.29)

7. หากคุณไมสามารถสงหรือรับแฟกซ ใหทําดังตอไปน้ี:

a. เปลีย่นการต้ังคาการแกไขขอผิดพลาด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนการต้ังคาเหลาน้ีอาจลบคุณภาพของภาพ

b. เปลีย่นการต้ังคา ความเร็วโทรสาร เปน ปานกลาง(V.17) หรือ ชา(V.29)
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ขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏข้ึนชัว่คราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK (ตกลง) เพื่อทํางานตอ หรือกดปุม ยกเลกิ  เพื่อยกเลิกงาน
งานพมิพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพมิพซึ่งจะมีขอความเตือนแจงบอกอยางชดัเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับ
การพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพมิพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏข้ึน 10 วินาทีโดยท่ีคุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความแจงเตือน

ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

การสื่อสารขัดของ เกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารทางโทรสารระหวางผลิตภณัฑกบัผูสงหรือ
ผูรับ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพ
ออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออก
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ

ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

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

ขอผดิพลาดรับแฟกซ ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะท่ีพยายามรับแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง

ลองสงแฟกซกลับไปที่ผูสง หรือเครื่องแฟกซเครื่องอ่ืน

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร 

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว ดวยการถอดและ
เสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา

ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซซํ้าอีกครั้ง

ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิดพลาด) ขอใหผู
สงสงแฟกซซํ้าอีกครั้ง

เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากบัสายโทรศัพทอ่ืน

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

ขอผดิพลาดในการสงแฟกซ ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในขณะท่ีพยายามสงแฟกซ ลองสงแฟกซอีกครั้ง

สงแฟกซไปที่เบอรแฟกซเบอรอ่ืน

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร 

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว ดวยการถอดและ
เสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ
ตอโทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา

เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากบัสายโทรศัพทอ่ืน

กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที่ มาตรฐาน แทน ละเอียดซ่ึงเปนคาเริ่ม
ตน

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

ความจําแฟกซเต็ม

กําลงัยกเลิกการรับแฟกซ

หนวยความจําของเครื่องพิมพเต็มในระหวางที่รับแฟกซ เครื่องจะพิมพหนา
เอกสารท่ีรับเขามาไวในหนวยความจําไดเทาน้ัน

พิมพแฟกซทั้งหมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกครั้ง ขอใหผูสงแบง
เอกสารที่จะแฟกซออกเปนสวนๆ กอนสงซํ้า ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือ
ลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

ความจําแฟกซเต็ม

กําลงัยกเลิกการสงแฟกซ

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทุกหนาตองอยูในหนวย
ความจาํ เพื่อใหแฟกซทํางานไดอยางถูกตอง เคร่ืองจะสงแฟกซหนาที่มี
ขนาดพอดีกบัหนวยความจาํเทานัน้

พิมพแฟกซทั้งหมดท่ีไดรับ หรือรอจนกวาจะมีการสงแฟกซที่คางอยู
ทั้งหมดอีกคร้ัง

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง

ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

รายการไมถูกตอง ขอมูลหรือการตอบรับไมถูกตอง แกไขรายการใหถูกตอง

หนวงเวลาแฟกซ

หนวยความจําสําหรับสงเต็ม

หนวยความจําแฟกซเต็ม ยกเลิกแฟกซโดยกดปุม ยกเลิก  สงแฟกซใหม คุณอาจตองแบงเอกสาร

ที่จะสงแฟกซออกเปนหลายๆ สวนหากมีขอผิดพลาดเกิดขึน้อีก
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

แฟกซไมวาง

ยกเลิกการสงแลว

สายแฟกซที่คุณใชสงแฟกซไมวาง เครื่องพิมพไดยกเลิกการสงแฟกซแลว โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง

ตรวจสอบวาตวัเลือก โทรซํ้าถาไมวาง เปดอยู

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร 

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง

ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

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

แฟกซไมวาง

รอหมุนหมายเลขซํ้า

สายแฟกซที่คุณใชสงแฟกซไมวาง เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขที่สายไม
วางซํ้าโดยอัตโนมัติ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง

โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร 

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอ
โทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทรออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง

ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

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

ไมพบแฟกซ เครื่องพิมพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเครื่องแฟกซกาํลังเรียกเขาอยู ลองใชเครื่องพิมพรับแฟกซใหมอีกครั้ง

ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

ไมมีการรับแฟกซ

ยกเลิกการสงแลว

พยายามหมุนซํ้าเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตัวเลือก โทรซํ้าถาไมรับสาย
ถูกปด

โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง

ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซํ้า แลว

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลวเสียบใหม

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพท
เขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจค็โทรศัพทที่ผนังเขากบั

พอรตสายโทรศัพท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ

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

ไมมีการรับแฟกซ

รอหมุนหมายเลขซํ้า

ไมมีการรับสายแฟกซ เครื่องพิมพหมุนหมายเลขซํ้าเมื่อเวลาผานไปสอง
สามนาที

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง

โทรติดตอผูรับเพื่อขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซไวแลวและพรอมใช
งาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซที่ถูกตอง

หากเคร่ืองพิมพยังคงหมุนหมายเลขซํ้า ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพ
ออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออก
สายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจค็โทรศัพทที่ผนังเขากบั

พอรตสายโทรศัพท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ

ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

ไมมีการสงเอกสาร เครื่องพิมพไมไดสแกนหนาเอกสารใดเลย หรือเครื่องพิมพไมไดรับหนา
เอกสารท่ีจะสงแฟกซจากคอมพิวเตอร

ลองสงแฟกซอีกครั้ง

ไมมีสัญญาณหมุน เครื่องพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยกดปุม สง
โทรสาร 

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลวเสียบใหม

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกบัเครื่องพิมพ

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพท
เขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจค็โทรศัพทที่ผนังเขากับ

พอรตสายโทรศัพท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจค็สําหรับเสียบสายโทรศัพทที่
เหลือ

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ด ูwww.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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บนัทึกการใชงานและรายงานแฟกซ
ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพือ่พิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พิมพรายงานแฟกซทั้งหมด

ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี หากคุณตองการพิมพรายงานท้ังหมดน้ีในคราวเดียวกัน:

● บันทึกการใชงานแฟกซ

● รายงานสมุดโทรศัพท

● รายงานคอนฟเกอเรชัน

● รายการแฟกซท่ีถูกบล็อค

 

1. บนแผงควบคุม กดปุม ต้ังคา  

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)  

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)  

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานแฟกซท้ังหมด และกดปุม OK (ตกลง)
เคร่ืองพิมพจะออกจากการต้ังคาเมนูแลวพมิพรายงาน

 

การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)
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3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกรายงานท่ีตองการพิมพ แลวกดปุม OK (ตกลง) เคร่ืองจะออกจากการต้ังคาเมนูแลวพิมพรายงาน

หมายเหตุ: หากคุณเลือกรายงาน บันทึกการใชงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง) ใหกดปุม OK (ตกลง) อีกคร้ังเพื่อเลอืกตัวเลือก พิมพบันทึกเด๋ียวน้ี
เคร่ืองพิมพจะออกจากการต้ังคาเมนูแลวพิมพบันทึก

การกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมตัิ

คุณสามารถเลอืกไดวาจะใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอตัโนมัติทุก 40 รายการหรือไม คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานคือ เปด ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อ
กําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพบันทึกการใชงานแฟกซโดยอัตโนมัติ:

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู บันทึกการใชงานแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู พิมพบันทึกอัตโนมัติ และกดปุม OK (ตกลง)

6. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด และกดปุม OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันการเลือก

การตัง้คารายงานขอผิดพลาดของแฟกซ

รายงานขอผิดพลาดของแฟกซเปนรายงานสั้นท่ีแจงวาเกิดขอผิดพลาดข้ึนกับเคร่ืองพิมพในการใชงานแฟกซ คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพมิพพิมพรายงานหลังจากการใช
งานตางๆ ตอไปน้ี:

● ขอผิดพลาดของแฟกซท้ังหมด (คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงาน)

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

● ขอผิดพลาดของแฟกซท่ีรับ

● ไมพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณเลือก Never (ไมสลีป) คุณจะไมไดรับการแจงใดๆ วาการรับสงแฟกซลมเหลวจนกวาคุณจะพิมพบันทึกการใชงานแฟกซ

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานขอผิดพลาดแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืกวาคุณตองการใหเคร่ืองพมิพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเลือก
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การตัง้คารายงานการยืนยันแฟกซ

รายงานการยืนยันแฟกซเปนรายงานสั้นท่ีแจงวาเคร่ืองพิมพทําการรับหรือสงแฟกซสําเร็จ คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพมิพพิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● แฟกซท้ังหมด

● สงแฟกซ

● รับแฟกซ

● ไมพิมพ (คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงาน)

 

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การยืนยันโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืกวาคุณตองการใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

6. กดปุม OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเลือก

การรวมเอกสารหนาแรกของแฟกซไวในรายงานการยืนยันแฟกซ ขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลาสุด

หากเปดตัวเลือกน้ีไวและยังมีภาพของหนาเอกสารอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ ภาพยอของเอกสารหนาแรกของแฟกซลาสดุท่ีสงหรือไดรับ (ลดขนาด 50%) จะ
รวมอยูในการกําหนดคาแฟกซ รายงานขอผิดพลาดของแฟกซ และรายงานการโทรลาสุด คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับตัวเลอืกน้ีคือ เปด

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู รวมหนาแรก และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด และกดปุม OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันการเลือก

การเปลี่ยนการแกไขขอผิดพลาดและความเร็วการสงโทรสาร

การตัง้คาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ

ตามปกติเครื่องพิมพจะคอยตรวจหาสญัญาณในสายโทรศัพทขณะท่ีกําลงัสงหรือไดรับแฟกซ หากเคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดในระหวางการรับสงและการต้ังคาการแกไขขอ
ผิดพลาดต้ังเปน เปด เคร่ืองพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซ้าํใหมอีกคร้ังได คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสาํหรับการแกไขขอผิดพลาดคือ เปด

คุณควรปดตัวเลือกการแกไขขอผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผิดพลาดของการสง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกน้ีจะ
เปนประโยชนในกรณีท่ีคุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคุณใชการสงผานสัญญาณโทรศัพทดาวเทียม

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)
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3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โทรสารท้ังหมด และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การแกไขขอผิดพลาด และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลอืก เปด หรือ ปด และกดปุม OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเลือก

การเปล่ียนคาความเร็วในการสงแฟกซ

การต้ังคาความเร็วในการสงแฟกซเปนโปรโตคอลโมเด็มท่ีเคร่ืองพิมพใชสงแฟกซ มาตรฐานท่ัวโลกสําหรับโมเด็ม Full-duplex คือรับสงขอมูลผานทางสายโทรศัพท
ท่ีความเร็วสูงสุด 33,600 บิตตอวินาที (bps) คาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานสําหรับการต้ังคาความเร็วแฟกซคือ เร็ว(V.34) ในบางประเทศ/พื้นท่ี คาเร่ิมตนจาก
โรงงานอาจแตกตางกันเพือ่ใหสงขอมูลไดอยางเหมาะสม

คุณควรเปลีย่นการต้ังคาเฉพาะเวลาท่ีคุณมีปญหาในการสงไปยังหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอปุกรณหน่ึงเทาน้ัน การลดความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซ
งายข้ึนหากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีท่ีคุณใชการเชื่อมตอโทรศัพททางดาวเทียม

1. บนแผงควบคุม กดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู การตั้งคาแฟกซ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู โทรสารท้ังหมด และกดปุม OK (ตกลง)

4. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ความเร็วโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)

5. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกการต้ังคาความเร็ว และกดปุม OK (ตกลง)

ปญหาในการสงแฟกซ

เคร่ืองหยุดปอนเอกสารที่กึ่งกลางของแฟกซ

สาเหตุ วิธแีกไข

ความยาวสูงสุดของเอกสารที่คุณสามารถปอนไดจะอยูที่ 355 มม. การสงแฟกซเอกสารที่ยาวกวาจะ
หยุดที่คาน้ี

พิมพเอกสารลงบนกระดาษท่ีสั้นกวาเดิม

หากไมมีปญหากระดาษติดและเวลาที่เครื่องหยุดยังไมถึงหนึง่นาที ใหรอสักครูกอนกดปุม ยกเลิก 

หากกระดาษติด ใหดึงกระดาษที่ติดออก จากนั้นสงแฟกซซํ้า

หากเอกสารเล็กเกนิไป เอกสารนั้นอาจติดอยูภายในอุปกรณปอนกระดาษได ขนาดกระดาษท่ีเล็กที่สุดสําหรับอุปกรณปอนกระดาษคือ 148 x 105 มม.

หากกระดาษติด ใหดึงกระดาษที่ติดออก จากนั้นสงแฟกซซํ้า

เคร่ืองหยุดสงแฟกซ

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องโทรสารท่ีรับอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเครื่องแฟกซเครื่องอ่ืน
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เคร่ืองหยุดสงแฟกซ

สาเหตุ วิธแีกไข

สายโทรศัพทของคณุอาจใชงานไมได ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร  บนแผงควบคุม หากคณุไดยิน
เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คที่ผนังแลวเชื่อมตอโทรศัพทเขากับแจ็ค โทรออกเพื่อตรวจสอบวา
สายโทรศัพทไมเสีย

การส่ือสารขัดของอาจสงผลตอการสงแฟกซ เปล่ียนการตัง้คา โทรซํ้าเมื่อเกดิขอผิดพลาดในการส่ือสาร เปน เปด

เคร่ืองพมิพกําลังรับแฟกซแตไมสงออก

สาเหตุ วิธแีกไข

หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับระบบดิจิตอล ระบบดจิติอลอาจสรางสัญญาณหมุนหมายเลขที่เครื่องพิมพ
ตรวจไมพบ

ยกเลิกการตั้งคาตรวจหาสัญญาณหมุนหมายเลข

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอผูใหบริการระบบ

การเชื่อมตอโทรศัพทอาจมีปญหา ลองใหมภายหลัง

เครื่องโทรสารท่ีรับอาจชํารุด ลองสงเอกสารไปใหเครื่องแฟกซเครื่องอ่ืน

สายโทรศัพทของคณุอาจใชงานไมได ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร  บนแผงควบคุม หากคณุไดยิน
เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเชื่อมตอโทรศัพท โทรออกเพื่อตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทไมเสีย

มีการโทรออกสายแฟกซอยางตอเนื่อง

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขแฟกซซํ้าโดยอัตโนมัตหิากตัวเลือกโทรซํ้าตั้งไวที่ เปด ในการหยุดเครื่องพิมพไมใหหมุนหมายเลขแฟกซซํ้า ใหกดปุม ยกเลิก  หรือเปล่ียนการต้ังคาโทรซํ้า

แฟกซที่คุณสงไปไมถึงเคร่ืองแฟกซที่รับ

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องปลายทางอาจปดหรือเกิดขอผิดพลาดขึน้ เชน กระดาษหมด โทรไปยังผูรับแฟกซเพื่อตรวจสอบวาเคร่ืองแฟกซปลายทางเปดอยูและพรอมที่จะรับแฟกซ

ใสตนฉบับไมถูกตอง ตรวจสอบวาวางเอกสารตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษไดอยางถูกตองดีแลวหรือไม

แฟกซอาจอยูในหนวยความจํา เนือ่งจากอาจกําลังรอการหมุนซํ้าไปยังหมายเลขที่สายไมวาง หรืออาจมี
งานอ่ืนกอนหนานี้ที่กําลังรอสง หรืออาจมีการตัง้หนวงเวลาการสงแฟกซไว

หากการสงแฟกซอยูในหนวยความจําเนือ่งดวยเหตุผลเหลานี้ รายการจะปรากฏในบันทึกการใชแฟกซ
พิมพบันทึกการใชงานแฟกซแลวตรวจสอบคอลัมน สถานะ เพื่อดวูามีการสงแฟกซที่มีการกําหนดเปน
คางอยู หรือไม
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แผงควบคุมแสดงขอมูลวาหนวยความจําเหลือนอย

สาเหตุ วิธแีกไข

แฟกซอาจมีขนาดใหญเกนิไป หรือความละเอียดอาจสูงเกินไป ลองทําดังตอไปนี้:

● แบงแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

● ลบแฟกซที่จดัเกบ็ไวเพื่อใหมีหนวยความจําวางมากขึน้สําหรับแฟกซขาออก

● กําหนดคาแฟกซขาออกเปนแฟกซหนวงเวลา และตรวจสอบวาสงสําเร็จ

● ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพใชการตั้งคาความละเอียดต่ําสุด (มาตรฐาน)

แฟกซสงชามาก

สาเหตุ วิธแีกไข

แฟกซอาจสลับซับซอนเกนิไป เชน แฟกซที่มีกราฟกมากเกินไป แฟกซที่ซับซอนจะใชเวลาในการสงหรือรับนาน การแบงแฟกซที่มีความยาวมากๆ ออกเปนหลาย
แฟกซและการลดความละเอียดจะชวยเพิ่มความเร็วในการสง

เครื่องแฟกซปลายทางอาจใชโมเด็มที่มีความเร็วต่ํา เครื่องพิมพจะสงแฟกซที่ความเร็วสูงสุดของโมเดม็ที่เครื่องแฟกซสามารถยอมรับไดเทานัน้

ความละเอียดของแฟกซที่สงอาจสูงมาก ในการสงแฟกซ ใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซนั้นใหม

อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท วางหูโทรศัพทและสงแฟกซใหม ใหบริษัทโทรศัพทตรวจสอบสายโทรศัพท

หากสงแฟกซผานทางสายโทรศัพทดิจิตอล ใหติดตอผูใหบริการ

คณุสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวางประเทศเปนเวลานานกวาปกติ

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสี พิมพซํ้าเอกสารตนฉบับใหพื้นหลังเปนสีขาว แลวสงแฟกซซํ้า
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ปญหาการรบัแฟกซ

หมายเหตุ: ใชสายแฟกซท่ีใหมากับเครื่องเพื่อใหเคร่ืองทํางานไดอยางถกูตอง

เคร่ืองพมิพไมสามารถรับแฟกซจากโทรศัพทพวงได

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจมีการเลิกใชงานการตัง้คาโทรศัพทเครื่องพวง เปล่ียนการตัง้คาโทรศัพทพวง

สายแฟกซอาจตอไมแนน ตรวจสอบวาสายแฟกซเช่ือมตอไวอยางแนนหนาแลวระหวางแจค็โทรศัพทและเครื่องพิมพ (หรือ
อุปกรณอ่ืนที่เช่ือมตอกบัเครื่องพิมพ) กด 1-2-3 ตามลําดับ รอสามวนิาที แลววางหูโทรศัพท

โหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพิมพหรือโทรศัพทพวงอาจตั้งคาไมถูกตอง ตรวจสอบวาโหมดการหมุนเลขหมายของเครื่องพิมพตั้งเปน โทน ตรวจสอบวาโทรศัพทพวงตัง้คาใช
งานสําหรับการหมุนหมายเลขแบบ Tone เชนเดยีวกนั

เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา

สาเหตุ วิธแีกไข

โหมดการรับสายอาจต้ังเปน ดวยตนเอง หากโหมดการรับสายตั้งเปน ดวยตนเองเครื่องพิมพจะไมตอบรับสายเรียกเขา เริ่มขั้นตอนการรับแฟกซ
ดวยตนเอง

การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับอาจไมถูกตอง ดูการตั้งคาจาํนวนเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบวาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

อาจมีการเปดใชงานคุณสมบัตริูปแบบเสียงกริ่งอยูแตไมไดมีการขอรับบริการดงกลาว หรือมีการใช
บริการดังกลาวแตตั้งคาคุณสมบัตินีไ้มถูกตอง

ดูคุณสมบัตริูปแบบเสียงกริ่งตอบรับเพื่อตรวจสอบวาตั้งคาไวเหมาะสมแลว

สายแฟกซอาจตอไมถูกตอง หรือสายแฟกซใชงานไมได โปรดดูที่คูมือการเริ่มตนใชงานเพื่อตรวจสอบการติดต้ัง ตรวจดูวาคณุใชสายแฟกซที่ใหมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ

เครื่องพิมพอาจไมพบสัญญาณแฟกซเรียกเขาเนื่องจากเครื่องตอบรับกําลังเลนขอความเสียง บันทึกขอความในเครื่องตอบรับใหม โดยเวนวางที่ตอนตนของขอความไวสองวนิาทีเปนอยางต่ํา

มีอุปกรณที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทมากเกนิไป หามเชื่อมตออุปกรณมากกวาสามเคร่ืองกบัสายโทรศัพท ปลดอุปกรณสุดทายที่เช่ือมตอเขามาแลวตรวจ
ดูวาเครื่องพิมพทํางานหรือไม หากไมทํางาน ใหปลดอุปกรณออกเรื่อยๆ ทีละเครื่องแลวลองตรวจดู
เครื่องพิมพหลังจากปลดอุปกรณแตละเครื่อง

สายโทรศัพทของคณุอาจใชงานไมได ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

● เพิ่มระดับเสียงของเครื่องพิมพ และกดปุม สงโทรสาร  บนแผงควบคุม หากคณุไดยิน
เสียงสัญญาณหมุนหมายเลข แสดงวาสายโทรศัพทไมเสีย

● ปลดเครื่องพิมพออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเชื่อมตอโทรศัพท โทรออกเพื่อตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทไมเสีย
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เคร่ืองพมิพไมตอบรับสายแฟกซเรียกเขา

สาเหตุ วิธแีกไข

บริการรับสงขอความเสียงอาจรบกวนการรับสายของเครื่องพิมพ ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

● ยกเลิกการใชบริการขอความ

● ใชสายโทรศัพทที่กําหนดไวเฉพาะสําหรับสายแฟกซ

● ต้ังโหมดการรับสายเปน ดวยตนเอง ในโหมดดวยตนเอง คณุตองเริ่มขั้นตอนการรับแฟกซเอง

● ต้ังคาเครื่องใหอยูที่โหมดอัตโนมัติ และลดการตั้งคาจาํนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องพิมพให
นอยกวาการตัง้คาจาํนวนเสียงกริ่งตอบรับของขอความเสียง เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาทุก
สาย

กระดาษในเครื่องพิมพอาจหมดและหนวยความจาํเต็ม ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ กดปุม OK (ตกลง) เครื่องจะพิมพแฟกซทั้งหมดท่ีบันทึกอยูใน
หนวยความจํา จากนัน้จะรับสายแฟกซตอ

ไมมีการพิมพแฟกซ

สาเหตุ วิธแีกไข

ถาดปอนกระดาษวางเปลา ใสกระดาษ แฟกซที่ไดรับขณะที่ถาดปอนกระดาษไมมีกระดาษจะถูกจดัเกบ็ไวในหนวยความจํา และจะ
เริ่มพิมพหลังจากที่มีการใสกระดาษลงในถาดแลว

อาจมีการเลือกตวัเลือกรับที่เครื่องคอมพิวเตอรไว คอมพิวเตอรจึงรับแฟกซดังกลาว ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรกําลังรับแฟกซอยูหรือไม

มีขอผิดพลาดเกดิขึ้นกับเครื่องพิมพ ดูขอความแสดงขอผิดพลาดท่ีแผงควบคมุ

เคร่ืองพมิพแฟกซลงบนกระดาษสองแผนแทนที่จะพิมพเพียงแผนเดยีว

สาเหตุ วิธแีกไข

การตั้งคาการยอขนาดอัตโนมัตอิาจไมถูกตอง เปดการตัง้คาการยอกระดาษอัตโนมัติ

อาจมีการสงแฟกซเรียกเขาไปที่ส่ือที่มีขนาดใหญกวา ปรับการตัง้คาการลดขนาดอัตโนมัติเพื่อใหพิมพหนาเอกสารขนาดใหญลงบนกระดาษหนาเดียว

แฟกซที่ไดรับน้ันจางเกินไป วางเปลา หรือมีคุณภาพการพิมพไมดี

สาเหตุ วิธแีกไข

ผงหมึกของเครื่องพิมพหมดขณะท่ีพิมพแฟกซ เครื่องพิมพจะจดัเก็บแฟกซตางๆ ที่เพ่ิงพิมพลาสุด (จํานวนตามจริงของแฟกซที่จดัเก็บไวสําหรับพิมพ
ซํ้าจะขึ้นอยูกับปริมาณหนวยความจาํที่มี) เปล่ียนตลับหมึกพิมพใหมทันทีที่เปนไปได แลวพิมพแฟกซ
ซํ้า

แฟกซที่ไดรับจางเกินไป ติดตอผูสงแลวขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกคร้ังหลังจากปรับการตั้งคาความคมชัดแลว
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การรับโทรสารชามาก

สาเหตุ วิธแีกไข

แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป เชน แฟกซที่มีกราฟกมากเกินไป แฟกซที่ซับซอนจะใชเวลาในการรับนาน การแบงแฟกซที่มีความยาวมากๆ ออกเปนหลายแฟกซและ
การลดความละเอียดจะชวยเพิ่มความเร็วในการสง

ความละเอียดของแฟกซที่สงหรือรับอาจสูงมาก ในการรับแฟกซ ใหโทรตดิตอและแจงผูสงใหลดความละเอียดแลวสงแฟกซน้ันใหม

คณุสงแฟกซผานทางการโทรระหวางประเทศ ใชเวลารอคอยในการรับสงแฟกซระหวางประเทศเปนเวลานานกวาปกติ
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ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับและการรับประกัน
สําหรับขอมูลขอกําหนดและการรับประกัน โปรดดูท่ี ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ) ในหนา 269

THWW ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับและการรับประกัน 145



146 บท 10   แฟกซ (M1210 Series เทาน้ัน) THWW



11 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ

● พมิพหนาขอมูล

● การใชซอฟตแวร HP Toolbox

● ใช HP Embedded Web Server (M1210 Series เทาน้ัน)

● คุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

● การต้ังคาการประหยัด

● จัดการวัสดุสิน้เปลืองและอุปกรณเสริม

● ทําความสะอาดอุปกรณ

● อพัเดตสําหรับผลิตภัณฑ

THWW 147



พิมพหนาขอมูล
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉยัและแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: M1210 Series: หากไมไดต้ังคาภาษาเคร่ืองพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดต้ัง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพื่อใหหนาน้ันพิมพใน
ภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตั้งคาระบบ บนแผงควบคุม

รายละเอียดของหนา วิธกีารพิมพหนา

หนาแสดงคาคอนฟก

แสดงการต้ังคาปจจบุันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ

ทัง้สองรุน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัต ิหรือ กําหนดลกัษณะ

2. คลิกแท็บ บริการ จากนั้นในรายการดร็อปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิก หนาการกาํหนดคา

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)

หนาแสดงสถานะวัสดสุิ้นเปลอืง

แสดงสถานะของตลับหมึกพิมพ ขอมูลเกียวกับจํานวนหนาและงานท่ีพมิพดวยตลับหมึกพิมพ และ
ขอมูลเกีย่วกบัการสั่งซ้ือตลับหมึกพิมพใหม

ทัง้สองรุน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัต ิหรือ กําหนดลกัษณะ

2. คลิกแถบ บริการ จากนั้นในรายการแบบดรอปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิกรายการ หนาสถานะ
อปุกรณสิ้นเปลอืง

3. คลิกปุม พิมพ

M1130 Series

บนแผงควบคุม ใหกดปุม ยกเลิก  คางไวจนกวาไฟสัญญาณ พรอม  จะเริ่มกะพริบ จากนั้นให

ปลอยปุม หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองจะพิมพหลังจากพิมพหนาการกําหนดคา

M1210 Series

1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก Supplies Status (สถานะของวัสดสุิ้นเปลือง) และกด
ปุม OK (ตกลง)
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รายละเอียดของหนา วิธกีารพิมพหนา

หนาตัวอยาง

มีตวัอยางขอความและกราฟก

ทัง้สองรุน

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัต ิหรือ กําหนดลกัษณะ

2. คลิกแถบ บริการ จากนั้นในรายการแบบดรอปดาวน พิมพหนาขอมูล คลิกรายการ หนาสาธิต

3. คลิกปุม พิมพ

M1210 Series

1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก หนาสาธติ และกดปุม OK (ตกลง)

ผงัเมนู (M1210 Series เทานั้น)

แสดงเมนูของแผงควบคมุและการตั้งคาที่ใชได

1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก โครงสรางเมนู และกดปุม OK (ตกลง)

รายงานแฟกซ (M1210 Series เทานั้น) 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานการสงโทรสาร และกดปุม OK (ตกลง)
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การใชซอฟตแวร HP Toolbox
ทําการติดต้ังซอฟตแวรแบบสมบูรณเพือ่ใช HP Toolbox

HP Toolbox คือโปรแกรมซอฟตแวรท่ีคุณสามารถใชสําหรับงานตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพมิพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาขอความแจงเตือนแบบปอปอัป

● ดูขอมูลการแกไขปญหา

● ดูเอกสารแบบออนไลน

ดูซอฟตแวร HP Toolbox

เปด HP Toolbox ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากวิธเีหลาน้ี:

M1130 Series 1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัต ิหรือ กาํหนดลกัษณะ

2. คลิกแถบ บริการ

M1210 Series ● 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 ตอไปน้ีสําหรับแตละผลิตภัณฑในหนาตางอุปกรณ:

● สถานะ

● แฟกซ (M1210 Series เทาน้ัน)

นอกจากสวนตางๆ เหลาน้ี ทุกหนาจะประกอบดวยองคประกอบท่ัวไปตอไปน้ี:

● ซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง

● ลิงคอื่นๆ
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สถานะ
โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลกัเหลาน้ี:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวางเปลา หลังการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพแลว
คลิกท่ี รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเคร่ืองพิมพ

แฟกซ (M1210 Series เทานั้น)

ใชแถบ แฟกซ ของ HP Toolbox เพื่อทํางานเกี่ยวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ แถบ แฟกซ มีลิงคท่ีเชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● งานเกี่ยวกับแฟกซ ทํางานท่ีเก่ียวกับแฟกซ เชน การสงแฟกซ หรือการหนวยความจําของแฟกซ หรือต้ังโหมดรับแฟกซ

● สมุดโทรศัพทของแฟกซ เพิม่ แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทรศัพทของเครื่องออลล-อิน-วัน

● บันทึกการสงแฟกซ แสดงรายละเอยีดแฟกซลาสดุทั้งหมดที่สงจากเคร่ืองออลล-อนิ-วัน

● บันทึกการรับแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสดุทั้งหมดที่เคร่ืองออลล-อิน-วันไดรับ

● คณุสมบัตขิองขอมูลแฟกซ จัดการกับพื้นท่ีวางท่ีใชจัดเก็บแฟกซบนคอมพวิเตอร การต้ังคาเหลาน้ีจะมีผลในกรณีท่ีคุณเลอืกสงหรือรับแฟกซระยะไกลจาก
คอมพวิเตอร

งานของแฟกซ

คุณสามารถใชตัวเลือกสามตัวเลือกดังตอไปน้ีเม่ือรับแฟกซ:

● พมิพแฟกซ คุณสามารถเลอืกตัวเลือกน้ีเพื่อใหมีขอความปรากฏบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเพื่อแจงใหทราบเม่ือมีการพิมพแฟกซ

● รับแฟกซบนเคร่ืองคอมพวิเตอรของคุณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหขอความปรากฏบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแฟกซสงเขามา
หากตอเคร่ืองแฟกซเขากับเครื่องคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง จะมีการกําหนดใหคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียวเทาน้ันเปนเคร่ืองท่ีรับแฟกซ

● สงตอแฟกซไปยังเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหน่ึง

หมายเหตุ: คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สมดุโทรศัพทของแฟกซ

ใชสมุดโทรศัพทของแฟกซ HP Toolbox เพือ่เพิ่มหรือลบรายการหรือนําเขาสมุดโทรศัพทจากแหลงอื่นๆ

● ในการเพิ่มรายการใหม ใหคลิก ใหม พมิพชื่อผูติดตอในหนาตาง ช่ือผูติดตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ คลิก เพ่ิม/แกไข

● หากตองการแกไขรายการท่ีมีอยู ใหคลกิท่ีใดก็ไดบนแถวท่ีมีชื่อผูติดตอเพื่อเลอืกผูติดตอรายน้ัน พิมพสิง่ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงลงในหนาตางท่ีเหมาะสม และคลิก
เพ่ิม/แกไข ดูใหแนใจวา คุณไมไดกาเคร่ืองหมายในคอลัมน เลือก

● หากตองการลบรายการ ใหเลือกรายการน้ันและคลิก ลบ

● หากตองการยายรายการ คุณสามารถเลือกรายการน้ัน และคลิก ยาย หรือคุณสามารถเลือก ยาย และระบุรายการในกลองโตตอบ เลือก แถวถัดไปท่ีวาง หรือระบุ
หมายเลขของแถวท่ีคุณตองการยายรายชื่อ

หมายเหตุ: หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนท่ีชื่อเดิม
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● หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทท่ีอยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express ใหคลิก นําเขาสมุดโทรศัพท เลือก
โปรแกรมซอฟตแวรท่ีเหมาะสม เลือ่นไปท่ีไฟลท่ีเหมาะสม และคลิก ตกลง คุณยังสามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพทท้ัง
เลม

● หากตองการเลือกรายการทั้งหมด ใหคลิกท่ีหัวคอลัมน เลือก

นอกจากตัวเลข อกัขระตอไปน้ีสามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:

● (

● )

● +

● -

● *

● #

● R

● W

● .

● ,

● <เวนวรรค>

หมายเหตุ: คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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บันทึกการสงแฟกซ

บันทึกการสงแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซท่ีสงลาสุดท้ังหมด และขอมูลเก่ียวกับแฟกซดังกลาว ซึง่รวมถงึวันท่ีและเวลาท่ีสง หมายเลขงาน หมายเลข
แฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ

เม่ือคุณสงแฟกซจากคอมพวิเตอรท่ีเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ แฟกซจะมีลิงค ดู การคลิกท่ีลงิคน้ีคือการเปดหนาใหมท่ีใหขอมูลเก่ียวกับแฟกซ

คลิกท่ีสวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย

คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะแสดงรายละเอียดของสาเหตุท่ีไมมีการสงแฟกซ

หมายเหตุ: คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

บันทึกการรับแฟกซ

บันทึกการรับแฟกซของ HP Toolbox จะแสดงรายการแฟกซท่ีไดรับลาสดุทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับแฟกซดังกลาว ซึง่รวมถึงวันท่ีและเวลาท่ีไดรับ หมายเลขงาน
หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ

เม่ือคุณไดรับแฟกซบนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตอกับเคร่ืองออลล-อนิ-วัน แฟกซจะมีลิงค ดู การคลิกท่ีลิงคน้ีคือการเปดหนาใหมท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับแฟกซ

คลิกท่ีสวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย

คอลัมน ผลลัพธ แสดงสถานะของแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะมีรายละเอียดของสาเหตุท่ีไมไดรับแฟกซ

หมายเหตุ: คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

THWW การใชซอฟตแวร HP Toolbox 153



ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ปุมท่ีอยูดานบนของทุกหนาน้ีจะลิงคกับเว็บไซตท่ีคุณสามารถสัง่ซือ้วัสดุสิ้นเปลืองสาํรองได คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อใชคุณลักษณะน้ี

ลิงคอืน่ๆ
ในสวนน้ีจะมีลิงคตางๆ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อใชลิงคเหลาน้ี หากคุณใชการเชื่อมตอแบบ Dial-up และไมไดเชือ่มตออยูเม่ือคุณ
เปด HP Toolbox เปนคร้ังแรก คุณจะตองเชื่อมตอกอนจึงจะสามารถเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ี การเชื่อมตออาจจําเปนตองใหคุณปด HP Toolbox แลวเปดใหมอีก
ครั้ง

● HP Instant Support เชื่อมตอกับเว็บไซต HP Instant Support

● ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ ซึง่คุณสามารถคนหาความชวยเหลือสาํหรับปญหาตางๆ ได

● ซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP 

● การลงทะเบียนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลติภัณฑ HP 
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ใช HP Embedded Web Server (M1210 Series เทานั้น)
ใชเว็บเซริฟเวอรในตัว (EWS) ของ HP เพือ่ดูสถานะอุปกรณและเครือขาย และจัดการหนาท่ีการพิมพจากคอมพิวเตอร

● ดูขอมูลสถานะของอุปกรณ

● ระบุอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของวัสดุสิน้เปลืองท้ังหมด และสั่งซือ้วัสดุสิ้นเปลืองใหม

● ดูและเปลีย่นแปลงการต้ังคาอุปกรณท่ีระบบต้ังไว

● ดูและเปลีย่นแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

ทานไมตองติดต้ังซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร เพียงแตใชเว็บเบราเซอรท่ีไดรับการสนับสนุนดังตอไปน้ี:

● Internet Explorer 6.0 (ข้ึนไป)

● Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

● Mozilla 1.6 (ข้ึนไป)

● Opera 7.0 (ข้ึนไป)

● Safari 1.2 (ข้ึนไป)

● Konqueror 3.2 (ข้ึนไป)

เว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP จะใชงานไดเม่ืออปุกรณเชื่อมตอเขากับเครือขายท่ีใช TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ไมสนับสนุนการเชือ่มตอท่ีใช IPX หรือการ
เชื่อมตอโดยตรงดวย USB

หมายเหตุ: ทานไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงคในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได เพือ่จะไปยังไซตท่ีเชือ่มโยงกับลิงค

เปด HP Embedded Web Server

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชื่อโฮสตของอุปกรณในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรท่ีสนับสนุน หากตองการคนหา IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสต ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน

หมายเหตุ: หากเกิดขอผิดพลาดขณะเปด HP Embedded Web Server ใหตรวจสอบวาการต้ังคาพร็อกซี่ถูกตองสําหรับเครือขายของคุณ

คําแนะนํา: หลงัจากท่ีเปด URL ใหทําเคร่ืองหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนาน้ันไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

คุณสมบัติ

แทบ็ขอมูล

กลุมหนาขอมูลประกอบดวยหนาตอไปน้ี:

● สถานะอุปกรณ แสดงสถานะของอุปกรณและวัสดุสิน้เปลืองของ HP

● หนาการกาํหนดคา แสดงขอมูลท่ีพบบนหนาการกําหนดคา
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● สถานะวัสดุสิ้นเปลือง แสดงสถานะของวัสดุสิน้เปลืองของ HP และหมายเลขชิ้นสวน ในการสัง่ซือ้วัสดุใหม ใหคลกิ สั่งซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีดานขวาบนของ
หนาตาง

● สรุปเครือขาย แสดงขอมูลท่ีพบบนหนา สรุปเครือขาย

แทบ็การตั้งคา

ใชแท็บน้ีเพื่อกําหนดคาอุปกรณจากคอมพวิเตอร หากอุปกรณเชือ่มตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบคุมอุปกรณกอนการเปลีย่นแปลงการต้ังคาบนแท็บน้ี

แท็บ การตั้งคา ประกอบดวยหนา การพิมพ ท่ีทานสามารถดูและเปลี่ยนการต้ังคางานพิมพเร่ิมตน

แทบ็เครือขาย

ผูควบคุมเครือขายสามารถใชแท็บน้ีเพือ่ควบคุมการต้ังคาท่ีเก่ียวกับเครือขายสําหรับอุปกรณ เม่ือเชือ่มตอเขากับเครือขาย IP

ลิงค

ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพือ่ใชลิงคเหลาน้ี หากทานใชการเชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และ
ไมไดเชื่อมตออยู เม่ือทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะสามารถเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีได การเชื่อมตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอร
ในตัวของ HP และเปดใชอีกคร้ัง

● ซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง คลิกท่ีลิงคน้ีเพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply และสั่งซือ้วัสดุสิ้นเปลืองของแทจาก HP หรือผูขายท่ีทานตองการ

● การสนับสนุน เชื่อมตอเขากับไซตสนับสนุนผลิตภัณฑ ทานสามารถคนหาความชวยเหลอืเก่ียวกับหัวขอท่ัวไป
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คุณสมบัตดิานความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ
ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา

1. บริเวณแผงเสยีบหนวยความจําท่ีอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ จะมีสล็อตท่ีคุณ
สามารถใชเชื่อมตอกับสายเคเบิลเพือ่ความปลอดภัยได การล็อคแผงเสยีบ
หนวยความจําจะปองกันไมใหผูอื่นถอดสวนประกอบสําคัญออกจากได
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การตั้งคาการประหยัด
พิมพดวย EconoMode

เคร่ืองพิมพนี้มีตัวเลอืก EconoMode สาํหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกไดยาวนานข้ึนและชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะ
ทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลบัหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึก
อาจจะยังเหลอือยู หากคุณภาพการพมิพลดลงในกรณีเชนน้ี ทานตองใสตลับหมึกใหม แมวาจะยังเหลือผงหมึกอยูในตลบัก็ตาม

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2. เลอืกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ การกําหนดลักษณะ

3. คลิกแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย EconoMode

โหมดปดอัตโนมัติ
โหมดปดอัตโนมัติเปนคุณลกัษณะประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑน้ี หลงัจากท่ีพนระยะเวลาตามท่ีผูใชกําหนด ผลติภัณฑจะลดการใชพลังงานโดยอัตโนมัติ (ปดอัตโนมัติ)
ผลิตภัณฑจะกลับสูสถานะพรอมอกีครั้งเม่ือมีการกดปุมหรือไดรับงานพิมพ

เปลี่ยนแปลงการหนวงเวลาของการปดอัตโนมัติ

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑอยูในสถานะวาง (การหนวงเวลาปดอัตโนมัติ) กอนท่ีจะเขาสูโหมดปดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คาการหนวงเวลาปดอัตโนมัติท่ีระบบต้ังไวคือ 15 นาที

1. ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพและเปลีย่นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึง่ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)

a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista
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a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

2. เลอืกการหนวงเวลาจากรายการแบบดึงลง Auto-Off (ปดอตัโนมัติ)

หมายเหตุ: การต้ังคาท่ีถกูเปลี่ยนจะไมมีผลจนกวาจะมีการสงงานพิมพไปยังผลิตภัณฑ
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จัดการวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
การใชงาน จัดเก็บ และตรวจสอบตลับหมึกพิมพอยางถูกตองจะชวยใหไดรับงานพิมพท่ีมีคุณภาพสูง

พิมพเมื่อตลับหมึกหมดอายุการใชงานท่ีประมาณไวแลว
เม่ือตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานท่ีประมาณไวแลว ไฟ ผงหมึก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพมิพจะสวางข้ึน คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนอุปกรณเปลืองในขณะน้ี เวนแต
คุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป เม่ืออุปกรณสิ้นเปลืองไดมาถึงจุดน้ี การรับประกันการคุมครองของ HP ในอปุกรณสิ้นเปลืองน้ันจะสิ้นสุดลง

จัดการตลับหมึกพมิพ

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ

ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เก่ียวกับตลับหมกึพิมพที่ไมใชของ HP

บริษทั HP ไมแนะนําใหใชตลบัหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกใหมหรือนํามาผลิตใหม

หมายเหตุ: ความเสียหายใดก็ตามท่ีเกิดจากตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการใหบริการของ HP

ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต

โทรศัพทไปท่ีศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่เว็บไซต www.hp.com/go/
anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพมิพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวาตลับหมึกท่ีติดต้ังไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมท้ังจะดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ เพือ่แกปญหา

ตลบัหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลบัหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสงัเกตเห็นสิง่ตอไปน้ี

● คุณพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพท่ีใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลกัษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน แถบดึงสสีมหายไป หรือหีบหอไมเหมือนหีบหอของ HP)

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง

ในการรีไซเคิลตลบัหมึกพิมพของแทของ HP ใหเก็บตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวใสกลองท่ีบรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา ใชฉลากสงคืนท่ีแนบมาเพือ่สงวัสดุสิ้นเปลอืงท่ีใชแลวก
ลับไปยัง HP เพือ่รีไซเคิล โปรดดูขอมูลท่ีครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซึง่ใหมาพรอมกับวัสดุสิน้เปลือง HP ใหมทุกรายการ
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คําแนะนําในการเปลี่ยน

การเกล่ียผงหมกึ

เม่ือมีหมึกเหลืออยูในตลับหมึกพิมพเพียงเล็กนอย อาจทําใหมีบริเวณท่ีซีดจางหรือสวางปรากฏอยูในหนาท่ีพิมพ ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดย
การกระจายผงหมึกใหม

1. ยกชุดประกอบเคร่ืองสแกนข้ึน และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพมิพ

THWW จัดการวัสดุสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม 161



3. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพมิพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเสือ้ผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น นํ้ารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา

4. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ

5. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน
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หากงานพมิพยังจางอยู ใหติดต้ังตลับหมึกพิมพตลบัใหม

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

เม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงาน ทานจะสามารถทําการพมิพตอโดยใชตลับหมึกพมิพดังกลาวจนกระท่ังการกระจายผงหมึกไมชวยใหไดรับคุณภาพการพมิพใน
ระดับท่ียอมรับไดอีกตอไป

1. ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ  

2. นําตลับหมึกพิมพเกาออก  
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3. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ เก็บตลับหมึกพิมพท่ีใชแลวไวในถุงและ
กลองสําหรับรีไซเคิล

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตลบัหมึกพิมพ ให
จับที่สวนปลายแตละดานของตลับหมึกพมิพ อยาจับตรงชตัเตอรหรือพื้นผิว
ของลกูกลิ้ง

 

4. จับที่ปลายท้ังสองดานของตลับหมึกพิมพ และคอยๆ เขยาตลับหมึกพิมพ เพื่อ
ใหผงหมึกกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในตลับหมึก

 

5. งางแท็บท่ีดานซายของตลับหมึกจนกระท่ังแท็บคลายออก จากน้ันใหดึงแท็บ
จนกระท่ังเทปหลุดออกจากตลับหมึก ใสแถบและเทปลงในกลองใสตลับหมึก
พิมพเพือ่สงกลับไปรีไซเคิล
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6. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ  

7. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชุดประกอบเคร่ืองสแกน

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเสือ้ผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน
แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา
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เปล่ียนลูกกล้ิงดึงกระดาษ

ลูกกลิ้งดึงกระดาษสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพตํ่าสามารถทําใหลูกกลิ้งดึงกระดาษสึกหรอเร็วข้ึนได หากเคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษบอยคร้ัง คุณ
อาจตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

1. ยกชุดประกอบเคร่ืองสแกนข้ึน และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพมิพ

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตลบัหมึกพิมพ อยาใหแสงสองท่ีตลบัโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึกพิมพไว
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3. คนหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ

4. ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กท่ีแตละดานของลกูกลิง้ดึงกระดาษ จากน้ันหมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษไปทางดานหนา
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5. คอยๆ ดึงลูกกลิ้งดึงกระดาษข้ึน และนําออก

6. วางลูกกลิ้งดึงกระดาษใหมในชอง ชองกลมและเหลีย่มท้ังสองดาน จะชวยใหทานติดต้ังลูกกลิ้งไดถูกตอง
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7. หมุนดานบนของลูกกลิ้งดึงกระดาษออกจากตัว จนกระท่ังเขาท่ีท้ังสองดาน

8. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ
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9. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน
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เปล่ียนแผนค่ัน

แผนค่ันสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพตํ่าสามารถทําใหแผนค่ันสกึหรอเร็วข้ึนได หากเครื่องพิมพดึงกระดาษคร้ังละหลายๆ แผนบอยครั้ง คุณอาจ
ตองทําความสะอาดหรือเปล่ียนแผนค่ัน

หมายเหตุ: กอนท่ีจะเปลี่ยนแผนค่ัน ใหทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

คําเตือน! กอนการเปลี่ยนแผนค่ัน ใหปดอปุกรณ ถอดปลั๊กออก และรอจนอุปกรณเย็นลง

1. ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2. นํากระดาษออกและปดถาดปอนกระดาษ ต้ังเคร่ืองพิมพบนดานขาง

ขอควรระวัง: ชุดประกอบเคร่ืองสแกนจะเปดเม่ือต้ังเคร่ืองพิมพบนดานขาง

3. ท่ีดานลางของอปุกรณ ใหไขสกรูท่ียึดแผนค่ันออก
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4. ถอดแผนคั่น

5. ใสแผนค่ันใหม และไขสกรูเขาท่ี
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6. วางเคร่ืองพิมพในตําแหนงต้ังตรง เสยีบปลั๊กไฟอีกคร้ัง แลวเปดเคร่ือง
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ทําความสะอาดอุปกรณ
ทําความสะอาดลกูกลิ้งดึงกระดาษ

หากทานตองการทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษกอนเปลีย่นอันใหม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

คําเตือน! กอนการทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก และรอจนเคร่ืองเย็นลง

1. ยกชุดประกอบเคร่ืองสแกนข้ึน และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพมิพ

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตลบัหมึกพิมพ อยาใหแสงสองท่ีตลบัโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึกพิมพไว
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3. คนหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ

4. ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กท่ีแตละดานของลกูกลิง้ดึงกระดาษ จากน้ันหมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษไปทางดานหนา
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5. คอยๆ ดึงลูกกลิ้งดึงกระดาษข้ึน และนําออก

6. ใชผาที่ไมมีขนชุบนํ้าเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง

คาํเตือน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนท่ีจะปดอปุกรณและตอสายไฟ โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท

หมายเหตุ: ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพษิทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนนํ้ายาทําความ
สะอาด ในเขตดังกลาวของแคลฟิอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํากอนหนาน้ี และใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

7. ใชผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพือ่ขจัดคราบสกปรกออก
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8. รอใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิท กอนท่ีจะติดต้ังกลับสูอุปกรณ

9. เสยีบปลั๊กไฟอีกคร้ัง
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ทําความสะอาดแผนค่ัน
แผนค่ันสึกหรอจากการใชงานตามปกติ การใชกระดาษคุณภาพตํ่าสามารถทําใหแผนค่ันสึกหรอเร็วข้ึนได หากเครื่องพิมพดึงกระดาษคร้ังละหลายๆ แผนบอยครั้ง คุณอาจ
ตองทําความสะอาดหรือเปล่ียนแผนค่ัน

คําเตือน! กอนการทําความสะอาดแผนค่ัน ใหปดอุปกรณ ถอดปลั๊กออก และรอจนอปุกรณเย็นลง

1. ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2. นํากระดาษออกและปดถาดปอนกระดาษ ต้ังเคร่ืองพิมพบนดานขาง

ขอควรระวัง: ชุดประกอบเคร่ืองสแกนจะเปดเม่ือต้ังเคร่ืองพิมพบนดานขาง

3. ท่ีดานลางของอปุกรณ ใหไขสกรูท่ียึดแผนค่ันออก
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4. ถอดแผนคั่น

5. ใชผาที่ไมมีขนชบุไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดแผนค่ัน ใชผาแหงท่ีไมมีขนเชด็สิง่สกปรกออก และรอใหแผนค่ันแหง

คาํเตือน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนท่ีจะปดอปุกรณและตอสายไฟ โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท

หมายเหตุ: ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพษิทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนนํ้ายาทําความ
สะอาด ในเขตดังกลาวของแคลฟิอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํากอนหนาน้ี และใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
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6. ใสแผนค่ันที่ทําความสะอาดแลว และขันสกรูใหเขาท่ี

7. วางเคร่ืองพิมพในตําแหนงต้ังตรง เสยีบปลั๊กไฟอีกคร้ัง แลวเปดเคร่ือง
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ทําความสะอาดทางเดินของกระดาษ
หากผงหมึกเปนจุดดางหรือมีจุดบนงานพิมพ ใหทําความสะอาดทางผานกระดาษ ใหใชแผนใสเพือ่ขจัดฝุนและผงหมึกออกจากทางผานกระดาษ อยาใชกระดาษท่ีเคยเย็บเขา
เลมแลวหรือกระดาษที่มีเน้ือหยาบ

หมายเหตุ: เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสดุ ใหใชแผนใส หากคุณไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสําหรับถายเอกสาร (60 ถึง 163 g/m2) ท่ีมีผิวเรียบ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในสภาวะพักงานและไฟสญัญาณ พรอม  สวางข้ึน

2. ปอนวัสดุพิมพไวในถาดปอน

3. ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพื่อประมวลผลหนาทําความสะอาด ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึ่งข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)

a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista

a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6
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a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

4. ในพื้นที่ หนาทําความสะอาด ใหคลิกปุม เร่ิม เพือ่ประมวลผลหนาทําความสะอาด

หมายเหตุ: กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 2 นาที ระหวางกระบวนการทําความสะอาด หนาทําความสะอาดจะหยุดเปนระยะๆ อยาปดอุปกรณจนกวา
กระบวนการทําความสะอาดจะสิ้นสุดลง ทานอาจตองทํากระบวนการทําความสะอาดซ้ําหลายคร้ังเพ่ือทําความสะอาดอุปกรณอยางหมดจด
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ทําความสะอาดบริเวณตลับหมกึพิมพ
ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลบัหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดเน้ือท่ีสวนน้ีจะทําใหคุณภาพงานพิมพดีข้ึน

1. ถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ

2. ยกชุดประกอบเคร่ืองสแกนข้ึน และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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3. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพมิพ

ขอควรระวัง: อยาสัมผัสลูกกลิ้งสงกระดาษท่ีเปนฟองนํ้าสีดําภายในอปุกรณ เพราะอาจทําใหอปุกรณเสียหายได

ขอควรระวัง: เพือ่ปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

4. ใหใชผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ

184 บท 11   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW



5. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ

6. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน
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7. เสยีบปลั๊กไฟอีกคร้ัง

8. พมิพ 1-2 หนาเพื่อทําความสะอาดผงหมึกท่ีเหลือออกจากเคร่ืองพมิพ

การทําความสะอาดภายนอกเครือ่ง
ใหใชผาเน้ือนุมท่ีไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพื่อเชด็ฝุน คราบหมึก และสิง่สกปรกท่ีติดอยูภายนอกเคร่ืองพมิพ

ทําความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน
เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสขีาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใชขั้นตอนดังตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาด
กระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดึงปลัก๊ออกเตาเสียบ

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสขีาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเชด็กระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารท่ีขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซนิ แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสยีหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสยีหายได
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4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเชด็กระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพือ่ปองกันการเกาะเปนจุด

5. เสยีบปลั๊กเคร่ืองพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดท่ีสวิตชเปดปด
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อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
อัพเดตสาํหรับซอฟตแวรและเฟรมแวรและคําแนะนําในการติดต้ังสาํหรับอุปกรณน้ีมีอยูท่ี www.hp.com/support/ljm1130series หรือ
www.hp.com/support/ljm1210series คลกิ Downloads and drivers (ดาวนโหลดและไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัติการ แลวเลือก
ดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ
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12 การแกไขปญหา

● การแกปญหาท่ัวไป

● นําคาท่ีระบบต้ังไวจากโรงงานกลับมาใช (M1210 Series เทาน้ัน)

● ทําความเขาใจรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (M1130 Series เทาน้ัน)

● ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม (M1210 Series เทาน้ัน)

● แกปญหากระดาษติดขัด

● แกไขปญหาการจัดการกระดาษ

● แกไขปญหาคุณภาพของภาพ

● การแกปญหาประสทิธภิาพการทํางาน

● แกไขปญหาเก่ียวกับการเชือ่มตอ

● แกไขปญหาซอฟตแวร
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การแกปญหาท่ัวไป
หากเคร่ืองพิมพทํางานผิดปกติ ใหทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับตอไปน้ี หากเคร่ืองพิมพไมผานข้ันตอนใด ใหทําตามคําแนะนําในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของน้ัน หาก
สามารถแกปญหาไดในข้ันตอนใดๆ คุณสามารถหยุดโดยไมตองดําเนินการข้ันตอนอื่นๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
1. โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการต้ังคาอยางถกูตอง

a. กดปุมเพาเวอรเพื่อเปดเคร่ืองหรือยกเลิกการใชงานโหมดปดอัตโนมัติ

b. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

c. ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลงัไฟของเคร่ืองพมิพ (ดูขอกําหนดแรงดันไฟฟาท่ีฉลากดานหลงั
เคร่ืองพมิพ) หากคุณกําลังใชชองรับไฟและแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอกําหนด ใหเสยีบปลั๊กเคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบท่ีผนังโดยตรง หากไดเสยีบปลั๊ก
เคร่ืองพมิพเขากับเตาเสียบท่ีผนังเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอื่น

d. หากยังไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

2. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล

a. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาการเชื่อมตอแนนหนา

b. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชาํรุดโดยการใชสายเคเบิลอื่นๆ หากเปนไปได

c. ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย (M1210 Series เทาน้ัน): ตรวจสอบวาไฟเครือขายสวางข้ึน ไฟเครือขายอยูถดัจากพอรตเครือขายที่ดานหลงัของ
เคร่ืองพมิพ

หากอุปกรณยังคงไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย ใหถอนการติดต้ังอุปกรณ แลวติดต้ังใหมอีกคร้ัง หากยังมีขอผิดพลาดอยู ใหติดตอผูดูแลระบบเครือขาย

3. M1130 Series: ตรวจสอบเพือ่ดูวาไฟสัญญาณของแผงควบคุมติดสวางหรือไม

M1210 Series: ตรวจดูวามีขอความใดปรากฏอยูบนแผงควบคุมหรือไม

4. ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนด

5. ตรวจสอบวาปอนกระดาษเขาในถาดปอนอยางถกูตอง

6. โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสําหรับผลิตภัณฑไดรับการติดต้ังอยางถกูตอง

7. ตรวจสอบวาคุณติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพมิพสําหรับเครื่องพิมพน้ีแลว และคุณเลือกเคร่ืองพมิพน้ีจากรายการเคร่ืองพมิพท่ีมีอยู

8. พมิพหนาการกําหนดคา

a. หากหนากระดาษไมพมิพออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอน

b. โปรดตรวจสอบวาตลบัหมึกพิมพไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

c. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ ใหนํากระดาษท่ีติดออก

d. หากคุณภาพงานพิมพยอมรับไมได ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
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● ตรวจสอบวาการต้ังคาการพิมพถูกตองสาํหรับวัสดุพมิพท่ีทานใช

● การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ

9. พมิพเอกสารขนาดเลก็จากโปรแกรมอืน่ท่ีเคยใชการไดในอดีต หากวิธีน้ีใชไดผล แสดงวาโปรแกรมท่ีทานใชมีปญหา หากวิธีน้ีใชไมไดผล (เอกสารไมพิมพออก
มา) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

a. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอืน่ท่ีติดต้ังซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

b. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล เชื่อมโยงอุปกรณเขากับพอรตท่ีถูกตอง หรือติดต้ังซอฟตแวรอีกคร้ัง โดยเลือกชนิดการเชื่อมตอท่ีทานกําลังใช

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่งพมิพ
ปจจัยท่ีมีผลตอเวลาท่ีใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังน้ี

● การใชกระดาษพเิศษ (เชน แผนใส, กระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก และกระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพมิพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรท่ีคุณใช

● การเชื่อมตอ USB หรือการเชื่อมตอเครือขาย

● การกําหนดคา I/O ผลติภัณฑ

นําคาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช (M1210 Series เทานั้น)
การเรียกคืนคาท่ีต้ังจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาท้ังหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบชือ่หัวกระดาษแฟกซ หมายเลขโทรศัพท และแฟกซท่ีเก็บไวใน
หนวยความจําของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: การเรียกคืนคาท่ีต้ังจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาท้ังหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษแฟกซ หมายเลขโทรศัพท และ
แฟกซท่ีเก็บไวในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ ข้ันตอนน้ีจะลบสมุดโทรศัพทของแฟกซ และลบหนาใดๆ ท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจํา จากน้ันเคร่ืองพิมพจะรีสตารตเอง
โดยอัตโนมัติ

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ ใหกดปุม ต้ังคา 

2. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือกเมนู บริการ และกดปุม OK (ตกลง)

3. ใชปุมลกูศรเพ่ือเลือก เรียกคนืคาเร่ิมตน ตัวเลอืก และกดปุม OK (ตกลง)

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอตัโนมัติ
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ทําความเขาใจรูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคมุ (M1130 Series เทานั้น)
หากเคร่ืองพิมพตองไดรับการตรวจสอบ รหัสขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม

ตาราง 12-1  รายละเอียดไฟสถานะ

สัญลักษณสําหรับ “ไฟดับ"

สัญลักษณสําหรับ “ไฟสวาง"

สัญลักษณสําหรับ “ไฟกะพริบ"

ตาราง 12-2  รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม

สถานะไฟสัญญาณ รหสัขอผดิพลาด สถานะของอปุกรณ การปฏิบตัิ

ไฟสัญญาณทั้งหมดดับ  อุปกรณปดอยู กดปุมเปดปดเพื่อเปดอุปกรณ

ไฟสัญญาพรอมและโปรดพิจารณากะพริบ  ไฟสถานะสวางสลับกนัทีละดวงในขณะท่ีตัวจดัรูปแบบเริ่ม
ทํางานหรือเมื่ออุปกรณประมวลผลหนาทําความสะอาด

ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ รอใหกระบวนการเริ่มการทํางาน
ส้ินสุดลง อุปกรณควรจะเขาสูสถานะพรอมเมื่อกระบวนการเริ่ม
การทํางานเสร็จส้ิน

ไฟสัญญาณพรอมสวาง  อุปกรณอยูในสถานะพรอม ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ อุปกรณพรอมที่จะรับงานพิมพ

ไฟสัญญาณพรอมกะพริบ  อุปกรณกาํลังรับหรือประมวลผลขอมูล ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ อุปกรณกาํลังรับหรือประมวลผล
งานพิมพ
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ตาราง 12-2  รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ รหสัขอผดิพลาด สถานะของอปุกรณ การปฏิบตัิ

ไฟสัญญาณพรอมกะพริบชา  อุปกรณอยูในโหมดพลังงานตํ่า ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณากะพริบ E0 มีกระดาษตดิอยูในอุปกรณ เอากระดาษที่ตดิออก

E1 ถาดปอนกระดาษวางเปลา ใสกระดาษในถาด

E2 ฝาเปดอยู ตรวจสอบวาฝาตลับหมึกพิมพปดสนิท

E4 หนวยความจําของอุปกรณเต็ม งานซับซอนเกินกวาที่อุปกรณจะพิมพได ลดความซับซอนของ
งาน หรือแบงเปนหลายไฟล

E5 อุปกรณไมดงึกระดาษจากถาด คุณอาจตองทําความสะอาดหรือเปล่ียนลูกกล้ิงดึงกระดาษ

H0 อุปกรณอยูในโหมดปอนดวยตนเอง ใสกระดาษประเภทและขนาดที่ถูกตองในถาดปอนกระดาษ

H1 เครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดาน ใสงานพิมพในถาดปอนกระดาษเพื่อพิมพหนาที่สอง

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณาและไฟผงหมึกกะพริบ E3 ไมมีตลับหมึกพิมพ หรือติดต้ังไมถูกตอง ติดตัง้ตลับหมึกพิมพ

ไฟสัญญาณผงหมึกสวาง  ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เมื่ออุปกรณ
ส้ินเปลืองไดมาถึงจุดนี้ การรับประกันการคุมครองของ HP ใน
อุปกรณส้ินเปลืองนั้นจะส้ินสุดลง

คุณไมจาํเปนตองเปล่ียนตลับหมึกพิมพในขณะนี้ เวนแตคุณภาพ
การพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป
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ตาราง 12-2  รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)

สถานะไฟสัญญาณ รหสัขอผดิพลาด สถานะของอปุกรณ การปฏิบตัิ

ไฟสัญญาณเตอืนกะพริบ และไฟสัญญาณพรอมติดสวาง  อุปกรณเกดิขอผิดพลาดอยางตอเนื่องและจะกลับสูการทํางาน
ปกติดวยตัวเอง

หากกลับสูการทํางานปกติสําเร็จแลว อุปกรณจะเขาสูสถานะ
กําลังประมวลผลขอมูล และจะพิมพงานตอจนเสร็จ

แตถาไมสามารถกลับสูการทํางานปกตไิด อุปกรณจะยังคงอยูใน
สถานะขอผิดพลาดที่ยังทํางานตอได ลองเอากระดาษออกจาก
ทางผานของกระดาษหรือวัสดุพิมพ แลวปดและเปดเครื่องอีก
ครั้ง

ไฟสัญญาณเตอืนและไฟสัญญาณพรอมตดิสวาง E6

E7

E8

E9

อุปกรณเกดิขอผิดพลาดรายแรงและไมสามารถกลับสูการทํางาน
ปกติได

1. ปดเคร่ืองหรือถอดปล๊ักไฟจากอุปกรณ

2. รอ 30 วินาที แลวเปดเครื่อง หรือเชื่อมตอสายไฟเขา
กับอุปกรณอีกครั้ง

3. รอใหอุปกรณเริ่มการทํางาน

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP
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ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ (M1210 Series เทานั้น)

ประเภทขอความบนแผงควบคุม
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏข้ึนชัว่คราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK (ตกลง) เพื่อทํางานตอ หรือกดปุม ยกเลกิ  เพื่อยกเลิกงาน
งานพมิพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพมิพซึ่งจะมีขอความเตือนแจงบอกอยางชดัเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับ
การพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดยอัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพมิพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏข้ึน 10 วินาทีโดยท่ีคุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ีได หากยังเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจ
ตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความบนแผงควบคุม

ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

50.X ฟวเซอรผิดพลาด

ปดแลวเปด

เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง 1. ปดเครื่องดวยการกดท่ีสวติชเปดปด และรออยางนอย 30 วนิาที

2. หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก
เสียบปล๊ักเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง

3. เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน

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

52 เคร่ืองสแกนผิดพลาด

ปดแลวเปด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องสแกน ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก เสียบปล๊ัก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวติชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ

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

54.1C ขอผิดพลาด

ปดแลวเปด

เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที จากนั้นเปดเครื่อง
อีกคร้ังและรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก เสียบปล๊ัก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง ใชสวติชเปด/ปดเพื่อเปด
เครื่องพิมพ

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

กระดาษตดิใน <ตําแหนง>

สลับกบั

เปดชองและดงึกระดาษที่ติดออก

เครื่องพิมพตรวจพบกระดาษติดในตําแหนงที่ระบุในขอความ นํากระดาษที่ติดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุม การนํากระดาษออกอาจตองเปดฝาปดดานบนและถอดตลับ
หมึกพิมพออก
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

การพิมพสองดานที่ผูใชปอนเอง

หรือ

ใสกระดาษในถาด 1

กด [OK]

เครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดาน ในการพิมพดานที่สอง ใหวางกระดาษคว่ําลงในถาดโดยใสหัวกระดาษ
เขาไปกอน

การสื่อสารของกลไกผดิพลาด เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง 1. ปดเครื่องดวยการกดท่ีสวติชเปดปด และรออยางนอย 30 วนิาที

2. หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดอุปกรณนี้ออก
เสียบปล๊ักเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง

3. เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน

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

การสื่อสารขัดของ เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารขณะพยายามสงหรือรับแฟกซ ตรวจสอบวาคูสายโทรศัพททํางานถูกตอง

ลองสงหรือรับแฟกซอีกครั้ง

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

ขอผดิพลาดรับแฟกซ เครื่องพิมพไมสามารถรับแฟกซขาเขา ตรวจสอบวาคูสายโทรศัพททํางานถูกตอง

ขอผูที่สงแฟกซใหสงอีกครั้ง

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

ขอผดิพลาดในการสงแฟกซ เครื่องพิมพไมสามารถสงแฟกซ ลองสงแฟกซในภายหลัง หรือยืนยันกบัผูรับวาเครื่องรับแฟกซพรอม

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

ชองเปดอยู ฝาคปดดานบนของตลับหมึกพิมพเปดอยู ปดฝาดานบน

นํากระดาษออกจากทางเดนิกระดาษ เครื่องพิมพตรวจพบกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ นํากระดาษที่ติดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุม

ปอนดวยมือ <ขนาด>, <ประเภท>

หรือ

กด [OK] เพื่อใชสื่อที่มี

ตั้งคาเครื่องพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง ใสกระดาษที่มีประเภทและขนาดถูกตองในถาด หรือกดปุม OK (ตกลง)
เพ่ือใชกระดาษที่อยูในถาด

พิมพผิด

กด [OK]

เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง กดปุม OK (ตกลง) เพื่อทําตอ งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธบิาย วิธีปฏิบตัิที่แนะนํา

ยังไมไดดึงกระดาษ

กด [OK]

เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง กดปุม OK (ตกลง) เพื่อทําตอ งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

ลบการตั้งคาแลว เครื่องพิมพไดลบขอมูลการตั้งคาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานท่ีเหมาะสมอีกครั้ง

หนวยความจําเหลอืนอย

กด [OK]

เครื่องพิมพมีหนวยความจาํไมพอที่จะประมวลผลงาน หากเคร่ืองพิมพกําลังประมวลผลงานอ่ืน ใหสงงานอีกครั้งหลังจากงานดัง
กลาวเสร็จแลว

หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด จากนัน้รออยาง
นอย 30 วินาที เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการทํางาน

หนาซับซอนเกินไป

กด [OK]

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพหนาปจจบุันไดเนื่องจากความสลับซับซอน
ของเอกสารหนานั้น

กดปุม OK (ตกลง) เพื่อลางขอความ

ปลอยใหเครื่องพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกดปุม ยกเลิก  เพื่อยกเลิกงาน

เกดิขอผิดพลาดทีอุ่ปกรณ

กด [OK]

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารภายใน นี่เปนเพียงขอความเตือนเทานั้น งานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

ใสถาด # <ประเภท> <ขนาด> ถาดวางเปลา ใสกระดาษที่มีประเภทและขนาดถูกตองในถาด

ใสถาด 1 ธรรมดา <ขนาด>

หรือ

โหมดการทําความสะอาด

เครื่องพิมพกําลังดําเนินการตามรอบการทําความสะอาด ใสกระดาษธรรมดาที่มีขนาดที่ระบุในถาด กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
รอบการทําความสะอาด
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แกปญหากระดาษติดขัด
ในขณะท่ีดึงกระดาษท่ีติดอยูออกมา โปรดระวังอยาใหกระดาษฉกีขาด หากยังมีกระดาษชิ้นเล็กๆ คางอยูในเคร่ืองพมิพ ปญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดข้ึนอีก

สาเหตุท่ัวไปของปญหากระดาษติด
● ถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงท่ีไมถูกตอง หรือมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป

หมายเหตุ: ในการใสกระดาษเพิ่มทุกคร้ัง ตองนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษใหตรง วิธีน้ีจะชวยปองกันไมใหเคร่ืองดึงกระดาษทีละ
หลายๆ แผน และลดปญหากระดาษติด

● กระดาษหรือวัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP

● อปุกรณอาจตองมีการทําความสะอาด เพือ่ขจัดฝุนและสิง่สกปรกอืน่ๆ ออกจากทางกระดาษ

ผงหมึกท่ีหกเลอะเทอะอาจตกคางอยูในอุปกรณหลงันํากระดาษท่ีติดออกมาแลว ผงหมึกสวนน้ีจะหมดไปหลังจากพมิพตอไปอีกไมกี่แผน

ขอควรระวัง: หากเสื้อผาของทานเปอนผงหมึก ใหซักดวยนํ้าเย็น หากใชนํ้ารอนจะทําใหผงหมึกติดเน้ือผาอยางถาวร
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ตําแหนงท่ีกระดาษติด
กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดท่ีตําแหนงในเคร่ืองพมิพดังตอไปน้ี

1

4

2

3

1 อุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานั้น)

2 ถาดกระดาษออก

3 ถาดปอน

4 บริเวณภายใน (เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ)

หมายเหตุ: กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดมากกวาหน่ึงตําแหนง
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นําระดาษท่ีติดออกจากอุปกรณปอนกระดาษ (M1210 Series เทานัน้)

1. เปดฝาอปุกรณปอนกระดาษ  

2. คอยๆ นํากระดาษท่ีติดอยูออก พยายามดึงกระดาษออกเบาๆ ไมใหกระดาษ
ขาด

 

3. ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ  
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ดึงกระดาษท่ีตดิออกจากสวนท่ีรับกระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไมครอบคลุมถงึเคร่ืองพิมพท่ีชํารุดเสียหายจากวัตถุ
ปลายแหลม

1. ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ  

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพ  
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3. ขณะท่ีฝาปดตลบัหมึกพิมพเปดอยู ใหใชมือท้ังสองขางจับกระดาษดานท่ีย่ืน
ออกมามากท่ีสุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากอุปกรณอยาง
ระมัดระวัง

 

4. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ  

5. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน  
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ดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดปอน

1. ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ  

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพ  

3. ดึงปกกระดาษออกจากถาดปอน  
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4. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานท่ีย่ืนออกมามากท่ีสุด (เกินก่ึงกลางของแผน)
และคอยๆ ดึงออกจากเคร่ืองพมิพอยางระมัดระวัง

 

5. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ  

6. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน  

204 บท 12   การแกไขปญหา THWW



นํากระดาษที่ติดอยูภายในเครื่องออก

1. ยกชุดประกอบเครื่องสแกนขึ้น และเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ  

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพ  

3. หากทานมองเห็นกระดาษท่ีติดอยู ใหจับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ
ดึงออกมาจากอุปกรณ
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4. การติดตั้งตลับหมึกพมิพอกีคร้ัง  

5. ปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพและชดุประกอบเคร่ืองสแกน  

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการแกไขกระดาษติด
เม่ือเปดคุณลักษณะการแกไขกระดาษติด เคร่ืองพิมพจะพิมพหนาท่ีเสียหายขณะกระดาษติดอีกคร้ัง

1. ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพและเปลีย่นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึง่ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)
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a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista

a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

2. คลิกตัวเลือก Auto (อตัโนมัติ) หรือตัวเลือก Off (ปด) ภายใต Jam Recovery (การแกไขกระดาษติด)
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แกไขปญหาการจัดการกระดาษ
ปญหาวัสดุพมิพตอไปน้ีอาจทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษติดขัด หรืออุปกรณเสียหาย

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

คณุภาพงานพิมพไมดี หรือมีผงหมึกตดิ กระดาษชื้นเกนิไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรือเรียบเกนิไป หรือ
มีลายนูน หรือมาจากปกกระดาษที่ไมไดมาตรฐาน

โปรดใชกระดาษประเภทอ่ืนที่มีความเรียบ 100-250
Sheffield และความช้ืน 4-6%

ตวัอักษรบางสวนขาดหายไป กระดาษตดิ หรือโคงงอ กระดาษไดรับการจดัเกบ็อยางไมถูกตอง เก็บกระดาษโดยวางราบไวในหอบรรจทุี่กันความชื้น

กระดาษแตละแผนมีความแตกตางหลากหลาย พลิกกระดาษ

กระดาษงอมาก กระดาษมีความช้ืนสูงเกินไป เกรนกระดาษผิดทิศทาง หรือมีเกรน
ส้ัน

ใชกระดาษเกรนยาว

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษตดิ, อุปกรณเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู ใชกระดาษที่มีรอยตดัหรือมีรอยแทงเปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ กระดาษมีขอบหยัก ใชกระดาษคุณภาพสูงสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษชื้นเกนิไป หยาบเกินไป หนักเกินไป หรือเรียบเกนิไป หรือ
มีทิศทางเสนใยที่ผิดหรือมีเสนใยส้ัน หรือมีลายนูน หรือมาจากปก
กระดาษที่ไมไดมาตรฐาน

ลองใชกระดาษประเภทอ่ืนที่มีความเรียบ 100-250
Sheffield และความช้ืน 4-6%

ใชกระดาษเกรนยาว

งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง) อาจปรับตัวกัน้กระดาษไมถูกตอง นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน ปรับปกกระดาษใหตรง แลว
ใสกระดาษลงในถาดปอนอีกครั้ง ปรับตัวก้ันกระดาษใหตรงกบั
ความกวางและความยาวของกระดาษหรือวัสดุที่จะพิมพ แลวลอง
พิมพอีกครั้ง

และใสกระดาษไดเพียงคร้ังละแผนเทานั้น ถาดปอนอาจจะปอนกระดาษไวมากเกนิไป ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด

วัสดุพิมพอาจยับยน มีรอยพับ หรือชํารุด ตรวจดูใหแนใจวาวัสดุพิมพไมยับ มีรอยพับ หรือชํารุด ลองพิมพ
บนวสัดจุากหอใหมหรือหออ่ืน

อุปกรณไมดงึกระดาษจากถาดปอน อาจตัง้อุปกรณใหใชกบัโหมดปอนกระดาษดวยตนเอง ที่คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อ
ยกเลิกการใชโหมดปอนกระดาษดวยตนเอง หรือที่อุปกรณ ใหเปด
และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

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

ตั้งตวัควบคมุการปรับความยาวของกระดาษในถาดปอนไวยาวเกิน
กวาความยาวของวัสดุพิมพ

ตั้งการปรับความยาวกระดาษใหอยูในระดบัความยาวที่ถูกตอง

208 บท 12   การแกไขปญหา THWW

http://www.hp.com/support/ljm1130series
http://www.hp.com/support/ljm1130series
http://www.hp.com/support/ljm1210series
http://www.hp.com/support/ljm1210series


แกไขปญหาคณุภาพของภาพ
ตัวอยางคุณภาพการพิมพ

ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป

ตัวอยางตอไปน้ีเปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ท่ีใสขอบดานสัน้เขาเครื่องพิมพกอน ตัวอยางเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดกับเอกสารท่ีคุณพิมพทุกหนา
หัวขอตอไปน้ีจะแสดงสาเหตุท่ัวไปและวิธีแกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพสีจางหรือสีลบเลือน กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษที่ตรงตามขอกาํหนดกระดาษของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย หากคณุใชตลับหมึก
พิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีขอความปรากฏบนแผงควบคมุของ
เครื่องพิมพ

เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

หากตลับหมึกพิมพยังมีหมึกพิมพอยูมาก ใหตรวจสอบลูกกล้ิงผงหมึก
เพื่อดูวาลูกกล้ิงเสียหายหรือไม หากเสียหาย ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ใหม

หากทั้งหนาดูสวาง คณุอาจปรับความหนาแนนของการพิมพใหสวางเกนิ
ไป หรืออาจเปดใชโหมดประหยัดผงหมึกอยู

ปรับความเขมในการพิมพ และปดใชงานโหมดประหยัดผงหมึกใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

คราบผงหมึกปรากฏ กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษที่ตรงตามขอกาํหนดกระดาษของ HP

ทางออกของกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

หมึกขาดเปนชวง กระดาษอาจมีขอบกพรอง ใหลองพิมพงานใหมอีกครั้ง

ความช้ืนของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือพื้นผิวของกระดาษชื้นเปนจุดๆ ใหลองใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับใชกับเครื่องพิมพ
เลเซอร

ปกกระดาษที่ใชคณุภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทําใหกระดาษบาง
บริเวณไมรับผงหมึก

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/
support/ljm1130series หรือ www.hp.com/
support/ljm1210series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาใน
กลองเครื่องพิมพ
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ริ้วหรือแถบสีดําปรากฏบนหนา
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ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

โทนสีเทาที่พื้นหลังเขมมากเกินไป กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษประเภทอ่ืนที่มีน้ําหนักเบา

ตั้งคาความหนาแนนของการพิมพสูงเกนิไป ลดการตั้งคาความเขมของงานพิมพ ซ่ึงจะชวยลดเงาพื้นหลัง

สภาพอากาศที่แหงมาก (ความชื้นต่ํา) อาจทําใหโทนสีเทาท่ีพื้นหลังเขม
ขึน้ได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

ผงหมึกเลอะบนส่ือที่ใชพิมพ กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษที่ตรงตามขอกาํหนดกระดาษของ HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบของกระดาษ แสดงวาตัวกัน้กระดาษสกปรก
หรือมีฝุนสะสมในเสนทางผานกระดาษ

ทําความสะอาดตวักั้นกระดาษและเสนทางผานกระดาษ

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกประเภทกระดาษ
ไวถูกตอง

ผงหมึกเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัส ไมไดตัง้เครื่องพิมพไวเพ่ือพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษท่ีคุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษที่ตรงตามขอกาํหนดกระดาษของ HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

แหลงจายไฟอาจเสีย เสียบปล๊ักเครื่องพิมพเขากบัชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทนการ
เสียบเขากับปล๊ักพวง

อุณหภูมิของฟวเซอรอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกประเภทกระดาษ
ไวถูกตอง
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มีรอยปรากฏซํ้าเปนชวงๆ บนหนา ไมไดตัง้เครื่องพิมพไวเพ่ือพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษท่ีคุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

ชิ้นสวนภายในเคร่ืองอาจเลอะหมึก ปญหาน้ีมักจะหายไปเองหลังจากท่ีพิมพงานไปประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จําเปนตองทําความสะอาด ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย หากเกิดรอยข้ึนซํ้าๆ ที่จุดเดยีวกนับนหนาเอกสาร ใหตดิตั้งตลับหมึก
พิมพของ HP ตลับใหม

หนาที่พิมพมีตัวอักษรที่ผิดรูป กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใหใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําใหงานมีลักษณะเปนคล่ืน แสดงวาคุณอาจตอง
นําเครื่องสแกนแบบเลเซอรสงซอม

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

หนาที่พิมพมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดตัง้เครื่องพิมพไวเพ่ือพิมพลงบนประเภทกระดาษที่คุณตองการพิมพ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และตั้งคา
ประเภทกระดาษ ใหตรงกับประเภทกระดาษท่ีคุณใชพิมพ ความเร็วใน
การพิมพอาจลดลงหากคุณใชกระดาษหนัก

หากยังคงมีปญหาอยู ใหเลือกประเภทกระดาษที่ใชอุณหภมูิฟวเซอรต่ํา
กวา เชน แผนใส หรือวสัดุพิมพน้ําหนกัเบา

กระดาษอยูในถาดปอนกระดาษนานเกินไป พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° ในถาดกระดาษ

กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใหใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร

อุณหภูมิและความช้ืนสูงอาจทําใหกระดาษมวนงอ ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ

อุณหภูมิฟวเซอรอาจทําใหกระดาษมวนงอ M1130 Series ใหเลือกประเภทกระดาษที่ใชอุณหภมูิฟวเซอรต่ํา
กวา เชน แผนใส หรือวสัดุพิมพน้ําหนกัเบา

M1210 Series ที่แผงควบคมุของเครื่องพิมพ ใหเปดการตัง้คา
กระดาษมวนนอยลง ในเมน ูบริการ

ขอความหรือกราฟกเอียงบนหนาที่พิมพ อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดปอนกระดาษเตม็เกนิไป โปรดตรวจสอบวาใสกระดาษอยางถูกตองแลว และตัวกั้นกระดาษไมได
อยูติดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป

กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใหใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร
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หนาที่พิมพยับหรือหอตัว อาจใสกระดาษไมถูกตอง หรือถาดปอนกระดาษเตม็เกนิไป กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ หรือใหลองพลิกกระดาษในถาด
180°

โปรดตรวจสอบวาใสกระดาษอยางถูกตองแลว และตัวกั้นกระดาษไมได
อยูติดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป

อาจมีกระดาษติดในทางเดินกระดาษ นํากระดาษท่ีติดในเครื่องพิมพออก

กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใหใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร

อากาศภายในซองจดหมายอาจทําใหเกิดรอยยับได ใหนําซองจดหมายออก กดใหเรียบ และลองพิมพอีกครั้ง

ผงหมึกปรากฏรอบ ๆ ตัวอักษรที่พิมพ ใสกระดาษไมถูกตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรในปริมาณมาก กระดาษอาจมีความ
ตานทานสูง

ใหใชกระดาษอ่ืน เชน กระดาษคณุภาพสูงสําหรับใชกบัเครื่องพิมพ
เลเซอร

ภาพที่ปรากฎดานบนสุดของกระดาษ (เปนสีดําเขม) ยัง
ปรากฏซํ้าในสวนที่เหลือของหนากระดาษ (เปนโทนสี
เทา)

การตั้งคาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบตอการพิมพภาพ จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหเปล่ียนโทน (ความเขม) ของสวนที่
เกดิภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคณุ ใหหมุนเอกสารทั้งหมด 180 เพื่อ
พิมพภาพที่มีสีจางกอน

ลําดับของภาพที่พิมพอาจสงผลตอการพิมพ เปล่ียนลําดบัภาพท่ีจะพิมพ ตวัอยางเชน ใหภาพท่ีออนกวาอยูที่ดานบน
ของหนากระดาษ และภาพที่เขมกวาอยูถัดลงมาดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเครื่องพิมพ หากเกิดปญหาขึ้นกับงานพิมพอีก ใหปดเครื่องพิมพประมาณ 10 นาที
แลวเปดเครื่องพิมพเพื่อเริ่มพิมพงานใหมครั้ง

ปญหาคุณภาพการพิมพสําเนา

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

เอกสารตนฉบับอาจมีคณุภาพไมดี หากเอกสารตนฉบับสีออนเกนิไปหรือชํารุดเสียหาย เอกสารที่ทําสําเนา
ออกมาอาจไมชัดเจน แมวาคณุจะปรับความเขมแลวกต็าม หากเปนไปได
ใหเปล่ียนใชเอกสารตนฉบับที่ดีกวาเดิม

การตั้งคาความคมชัดอาจไมถูกตอง ใชแผงควบคมุเพื่อเปล่ียนการตั้งคาความเขม

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี สีของพื้นหลังอาจทําใหภาพดานหนาที่พิมพออกมากลมกลืนกบัพื้นหลัง
มากเกนิไป หรือทําใหพื้นหลังปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึ่ง หากเปนไป
ได ใหใชเอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี
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แถบสีขาวหรือแถบจางๆ ในแนวตัง้ปรากฏบนสําเนา กระดาษอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ HP ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดกระดาษของ HP

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหรือมีหมึกพิมพเหลือนอย เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

สําเนาออกมาเปนเสน
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แถบการสแกนที่อุปกรณปอนกระดาษอาจสกปรก ทําความสะอาดแถบการสแกนท่ีอุปกรณปอนกระดาษ  

ลูกกล้ิงไวแสงที่อยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

จดุหรือริ้วสีดําปรากฏบนสําเนา อาจมีหมึก, กาว, น้ํายาลบคาํผิด หรือส่ิงสกปรกตางๆ เลอะอยูในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

ทําความสะอาดแถบการสแกนท่ีอุปกรณปอนกระดาษ

กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเครื่องพิมพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกครั้ง

สําเนาเขมหรือจางเกินไป อาจตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวรเครื่องพิมพไมถูกตอง ตรวจสอบวา ไดตั้งคาคณุภาพไวถูกตองแลว

โปรดดวูธีิใชของซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการ
เปล่ียนการตั้งคา

ขอความไมชัดเจน อาจตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวรเครื่องพิมพไมถูกตอง ตรวจสอบวา ไดตั้งคาคณุภาพไวถูกตองแลว

ตรวจสอบวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึกแลว

โปรดดวูธีิใชของซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการ
เปล่ียนการตั้งคา

ปญหาคุณภาพของการสแกน

ปองกันปญหาคณุภาพการสแกน

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารและการสแกนได โดยดําเนินการตามข้ันตอนงายๆ ตอไปน้ี

● ใชตนฉบับท่ีมีคุณภาพสูง

● ใสกระดาษใหถกูตอง หากคุณใสกระดาษไมถกูตอง เอกสารน้ันอาจเอยีง ซึง่ทําใหภาพที่ไดไมชัดเจน

● ปรับปรุงการต้ังคาซอฟตแวรตามวัตถปุระสงคการใชงานเอกสารท่ีสแกน

● หากเคร่ืองพิมพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอคร้ังบอยๆ ใหทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนค่ัน

● ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ
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แกไขปญหาคุณภาพการสแกน

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

กระดาษเปลา อาจวางตนฉบับผิดดาน ในอุปกรณปอนกระดาษ ใหใสปกตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษ
โดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน คว่าํปกกระดาษลง และใหหนาแรกท่ีจะ
สแกนอยูดานลางสุด

เขมหรือจางเกินไป ตั้งระดับความละเอียดและสีไมถูกตอง โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาความละเอียดและสีไวอยางเหมาะสมแลว

งานพิมพออกมาเปนเสน กระจกของอุปกรณปอนกระดาษอาจสกปรก ทําความสะอาดแถบบนเครื่องสแกน

เกดิจุดหรือร้ิวสีดํา กระแสไฟฟาที่จายใหกบัเครื่องพิมพอาจไมคงที่ พิมพงานอีกครั้ง

ขอความไมชัดเจน การตั้งคาระดับความละเอียดอาจไมถูกตอง ตรวจสอบวา ไดตั้งคาความละเอียดไวถูกตองแลว
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ไมบรรทัดระบุขอบกพรองท่ีเกิดซ้ํา
หากเกิดรอยดางซ้ําๆ ท่ีชวงปกติบนหนา ใหใชตัววัดน้ีเพื่อระบุสาเหตุของรอยดาง วางท่ีดานบนของตัววัดท่ีรอยดางแรก การทําเคร่ืองหมายท่ีอยูขางๆ รอยดางท่ีเกิดข้ึนถดัไป
แสดงองคประกอบท่ีจําเปนตองเปลี่ยน

หากขอบกพรองเก่ียวของกับกลไกการพมิพหรือฟวเซอร เคร่ืองพมิพอาจตองเขารับบริการ ติดตอ HP Customer Care

ภาพ 12-1  ไมบรรทัดระบุขอบกพรองท่ีเกิดซ้าํ

0 mm

27 mm

29 mm

39 mm

56 mm

75 mm

ระยะหางระหวางรอย สวนประกอบของเคร่ืองพิมพที่อาจทําใหเกิดรอย

27 มม. กลไกการพิมพ

29 มม. กลไกการพิมพ

39 มม. กลไกการพิมพ

56 มม. ฟวเซอร

75 มม. ตลับหมึกพิมพ
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ปรบัปรงุคุณภาพของภาพใหดีท่ีสุด

เปล่ียนความเขมในการพิมพ

1. ใชไดรเวอรเคร่ืองพมิพและเปลีย่นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน ทําตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ซึง่ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการท่ีคุณใช

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบเร่ิมตน)

a. คลิก เร่ิม แลวคลิก เคร่ืองพิมพและโทรสาร

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนูเร่ิมแบบคลาสสิก)

a. คลิก เร่ิม คลกิ การตั้งคา แลวคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Windows Vista

a. คลิก เร่ิม คลกิ แผงควบคุม จากน้ันในหมวดหมูสําหรับ ฮารดแวรและเสียง ใหคลิก เคร่ืองพิมพ

b. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก คณุสมบัติ

c. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

Mac OS X 10.4

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. คลิกปุม Printer Setup (การตัง้คาเคร่ืองพิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

a. จากเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences (การตั้งคาระบบ) และคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

b. เลือกเคร่ืองพิมพทางดานซายของหนาตาง

c. คลิกปุม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณสิ้นเปลือง)

d. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

2. ปรับ ความเขมในการพิมพ แถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการต้ังคา

จัดการและกําหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เคร่ืองพมิพจะใชการต้ังคาประเภทกระดาษเพื่อสรางการตั้งคาภายในจํานวนมากซึง่มีผลกับคุณภาพการพิมพ ใชการต้ังคาประเภทการะดาษท่ีถูกตองเสมอในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ และตรวจดูใหแนใจวาการต้ังคาอื่นๆ ในแถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง
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การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน
ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

พิมพหนากระดาษออกมาได แตเปนหนาวาง คณุอาจยังไมไดดึงเทปปดออกจากตลับหมึกพิมพ ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพจนหมดแลว

เอกสารนัน้อาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพเพื่อดูวาเนือ้หามีอยูครบทุกหนาหรือ
ไม

เครื่องพิมพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคา

เครื่องพิมพกระดาษชามาก กระดาษที่มีน้ําหนักมากกวาอาจทําใหพิมพงานไดชาลง ลองพิมพบนกระดาษชนิดอ่ืน

เอกสารท่ีมีรายละเอียดซับซอนอาจพิมพไดชา การใหความรอนที่เหมาะสมอาจตองใชความเร็วในการพิมพต่ําลง
เพื่อใหงานพิมพมีคุณภาพสูงสุด

ไมพิมพหนาเอกสาร เครื่องพิมพอาจดึงกระดาษไมถูกตอง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในเครื่องพิมพอยางถูกตอง
แลว

มีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ เอากระดาษที่ติดออก

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือตอไวไมถูกตอง ● ถอดสายเคเบิล USB ที่ตออยูทั้งสองดานออก กอนตออีก
ครั้ง

● ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวในอดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอ่ืน

อุปกรณอ่ืนกําลังทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เครื่องพิมพไมสามารถใชพอรต USB รวมกันได หากคุณมีฮารด
ไดรฟแบบตดิตั้งภายนอกหรือสวิตชบ็อกซของเครือขายที่เช่ือมตอ
กับพอรตเดียวกนักบัเครื่อง อุปกรณอ่ืนๆ เหลานี้อาจรบกวนการ
ทํางานของเครื่องได หากตองการเชื่อมตอและใชเครื่องพิมพ คุณจะ
ตองยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน หรือตองใชพอรต USB
จํานวน 2 พอรตบนเครื่องคอมพิวเตอร

แกไขปญหาเก่ียวกับการเช่ือมตอ
การแกปญหาการเช่ือมตอโดยตรง

หากทานเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล USB

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเ USB กับคอมพวิเตอรและเคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจสอบวาสาย USB ไมไดยาวเกินกวา 2 เมตร เปล่ียนสายเชื่อมตอ หากจําเปน

● ตรวจสอบวาสาย USB ทํางานถูกตองโดยเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพอื่น เชื่อมตอสายกับพอรตอื่นของคอมพิวเตอร เปล่ียนสายเชื่อมตอ หากจําเปน

การแกปญหาเครือขาย
ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพื่อยืนยันวาเคร่ืองพิมพติดตอสื่อสารกับเครือขาย กอนท่ีจะเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคา
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ปญหา วิธีการแกไข

การเชื่อมตอไมดี ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดเช่ือตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม

ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชื่อมตออยางแนนหนาดีแลว

ดูการเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะลิงคสีเขยีวยังสวางอยู

หากปญหายังคงเกดิขึน้ ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับ

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถส่ือสารกบัเครื่องพิมพ ใชพรอมตคาํส่ังเพื่อ ping เครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยาง:

ping 192.168.45.39

ตรวจสอบวา ping แสดงเวลา round-trip ซ่ึงหมายถึงใชงานได

หากคําส่ัง ping ลมเหลว ใหตรวจสอบวาฮับเครือขายทํางานอยู แลวตรวจสอบวาการตั้งคาเครือขาย เครื่องพิมพ และคอมพิวเตอรถูก
กําหนดคาสําหรับเครือขายเดียวกันทั้งหมด

การตั้งคาลิงคและการพิมพสองดานไมถูกตอง HP ขอแนะนําใหปลอยการตั้งคานี้เปนโหมดอัตโนมัติ (การตัง้คาเริ่มตน)

IP แอดเดรส ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพในคอมพิวเตอร ใช IP แอดเดรสท่ีถูกตอง IP แอดเดรสแสดงอยูในหนาการกําหนดคา

เปดคณุสมบัติเคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจบุันของเครื่องพิมพ

● หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองที่ระบุวา พิมพไปยังเคร่ืองพมิพนี้ทุกคร้ัง แม
กระทั่งในกรณีที ่IP แอดเดรสเปลี่ยนไป

● หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชื่อโฮสตแทน IP แอดเดรส

หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเครื่องพิมพออก และเพ่ิมอีกครั้ง

โปรแกรมซอฟตแวรใหมทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกนั ตรวจสอบวาตดิตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตอง

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตช่ันของคณุตั้งคาไมถูกตอง ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเครื่องพิมพ และการกาํหนดเสนทางเครือขาย

ตรวจสอบวากาํหนดคาระบบการปฏิบัติการอยางถูกตอง

โปรโตคอลถูกปด หรือการตัง้คาเครือขายอ่ืนไมถูกตอง ตรวจดหูนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบสถานะของโปรโตคอล เปด หากจําเปน

กําหนดคาการตั้งคาเครือขายอีกครั้งหากจําเปน
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แกไขปญหาซอฟตแวร
การแกไขปญหา Windows โดยท่ัวไป 

ขอความแสดงขอผิดพลาด:

“(ชื่อของโปรแกรม เชน Internet Explorer) ตรวจเจอปญหา และตองการที่จะปดการทํางาน เราขออภัยในความไมสะดวก”

สาเหตุ วิธแีกไข

ปดโปรแกรมอ่ืนๆ ทั้งหมด รีสตารท Windows แลวลองอีกครั้ง

หากโปรแกรมดังกลาวคือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกหรือติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพอ่ืน หากเลือก
ไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 6 ไว ใหสลับไปที่ไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 5 หรือการจาํลอง HP
postscript level 3

ศึกษาจากเอกสารกํากบัของ Microsoft Windows ที่มาพรอมกบัเครื่องคอมพิวเตอรหาก
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกบัขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows หรือไปท่ี
www.microsoft.com

แกไขปญหาทั่วไปสําหรับ Mac

ตาราง 12-3  ปญหาใน Mac OS X

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยูทลิิตี้การตั้งคาเคร่ืองพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

สาเหตุ วิธแีกไข

คุณอาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไวไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:

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

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

หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง 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
ที่คณุใช

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

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน
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ชื่ออปุกรณไมปรากฏในรายการอุปกรณใน Printer Setup Utility (ยูทิลติี้การตั้งคาเคร่ืองพมิพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟ พรอม  สวาง

กําลังใชชื่ออุปกรณที่ไมถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการกําหนดคาตรงกบัชื่ออุปกรณใน
Printer Setup Utility (ยูทิลิตีก้ารต้ังคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดเวอรเคร่ืองพมิพไมไดทําการตั้งคาโดยอตัโนมัติสําหรับอุปกรณที่เลือกใน Printer Setup Utility (ยูทลิิตี้การตั้งคาเคร่ืองพมิพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟ พรอม  สวาง

คุณอาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวหรือติดตั้งไวไมถูกตอง ตรวจสอบวา PPD ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ:

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

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

หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง 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
ที่คณุใช

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

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง โปรดดคูําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมีคณุภาพต่ํา เปล่ียนสายเคเบิลอินเตอรเฟสเปนสายเคเบิลคณุภาพสูง

งานพมิพไมไดถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพที่ตองการ

สาเหตุ วิธแีกไข

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

กําลังใชชื่ออุปกรณที่ไมถูกตอง อุปกรณอ่ืนที่มีชื่อที่เหมือนกนัหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อบนหนาการกําหนดคาตรงกบัชื่ออุปกรณใน
Printer Setup Utility (ยูทิลิตีก้ารต้ังคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
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คุณไมสามารถพมิพจากการด USB อื่นได

สาเหตุ วิธแีกไข

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไมไดติดตัง้ซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB ไว หากเพิ่มการด USB อ่ืน คณุอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card เวอรชันลาสุดของ
ซอฟตแวรนี้มีอยูในเว็บไซตของ Apple

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย USB อุปกรณจะไมปรากฏใน Printer Setup Utility (ยทูิลิตีก้ารตั้งคาเคร่ืองพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หลังจากที่เลอืกไดรเวอร

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้อาจเกดิไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจสอบวา Mac ของคุณสนับสนุน USB หรือไม

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคณุเปน Mac OS X v10.4 หรือใหมกวา

● ตรวจสอบวา Mac ของคุณมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสมจาก Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคณุใชสายเคเบิล USB ความเร็วสูงที่เหมาะสม

● ตรวจดใูหแนใจวาคณุไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปท่ีใชกระแสไฟจากแหลงเชื่อมตอที่พวงกนั
ปลดการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชื่อมตอที่พวงกันและเชื่อมตอสายเคเบิลเขากบัพอรต USB
โดยตรงท่ีคอมพิวเตอรโฮสต

● ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
ทั้งหมด แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกบัพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนโฮสต

หมายเหตุ: แปนพิมพ iMac เปนฮบั USB แบบไมมีกระแสไฟ
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A วัสดุสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม

● สัง่ซือ้ชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอปุกรณสิน้เปลือง

● หมายเลขชิ้นสวน
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สั่งซ้ือช้ินสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง
ส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

ส่ังซ้ือชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

ส่ังซ้ือผานผูใหบริการ ติดตอผูใหบริการที่ไดรับสิทธ์ิจาก HP

หมายเลขช้ินสวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปน้ีคือรายการที่มีลาสดุในขณะท่ีพิมพคูมือเลมน้ี ขอมูลการสั่งซื้อและอปุกรณเสริมท่ีมีอาจเปล่ียนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ลูกกล้ิงดึงกระดาษ ลูกกล้ิงดึงกระดาษสําหรับถาดปอน RL1-1443-000CN

ชุดแผนแยกกระดาษ แผนแยกกระดาษสําหรับถาดปอน RM1-4006-000CN

ตลบัหมกึพิมพ

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกพิมพสีดํา ดูรายการตอไปนี้เพื่อระบุหมายเลขชิ้นสวนของตลับหมึกพิมพ

● หนาการกําหนดคา

● หนาแสดงสถานะวัสดุส้ินเปลือง

● 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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B บริการและการสนับสนุน

● ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสาํหรับตลบัผงหมึก LaserJet

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณสิ้นเปลอืงท่ีไมใชของ HP

● เว็บไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP

● ขอมูลท่ีเก็บบนตลบัผงหมึก

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสทิธิส์าํหรับผูใชข้ันสุดทาย

● บริการรับประกันโดยใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง

● การสนับสนุนลูกคา
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ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP
ผลิตภณัฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากัด

HP LaserJet Professional M1130, M1210 หนึง่ปนับจากวันที่ซ้ือ

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจาก
วันท่ีซือ้เปนเวลาตามท่ีระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสจูนแลววามีขอ
บกพรอง ผลติภัณฑท่ีเปล่ียนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาท่ีกําหนดไวขางตน หลังจากวันท่ีซือ้ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจาก
ความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสนิคา หากไดรับการติดต้ังและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะ
เปล่ียนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของโปรแกรม อนัเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะ
เวลาอนัควรตามท่ีไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาท่ีชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนท่ีไดรับการผลติซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนท่ีผานการใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชาํรุดท่ีเปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบท่ีไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน
หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึง่ไมไดเปนผลติภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงท่ีไมไดรับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถปุระสงค (ง) การใชงานท่ีอยูนอกเหนือขอกําหนดราย
ละเอียดดานสิง่แวดลอมของเคร่ืองพิมพดังท่ีแจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมท่ีต้ังผลติภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถิน่ การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลกัษณอกัษรหรือทางวาจา ไมวา
จะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพท่ีข้ึนอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พื้นท่ี รัฐ
หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันท่ีจํากัดน้ีใหสทิธิทาง
กฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสทิธอิืน่ๆ อีกซึง่ตางกันไปตามประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นท่ีหรือสถานท่ีซึ่ง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว
ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาท่ีของผลิตภัณฑเพื่อให
สามารถทํางานไดในประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นท่ีระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสาํหรับทานเพยีงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวขางตนน้ี HP หรือซพัพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลท้ังโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือ
ขอมูล) หรือความเสยีหายอืน่ตามท่ีระบุไวในสญัญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พื้นท่ี, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัด
เก่ียวกับความเสยีหายโดยเหตุบังเอญิหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน

ขอความรับประกันท่ีปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกําหนดเร่ืองสทิธิ ซึง่ใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ี
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/eu-
legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.

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

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

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

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

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

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

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

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

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

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

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

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

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

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

Article L211-12 du Code de la Consommation:

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

Garantie des vices cachés

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

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

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

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

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

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

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla
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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/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

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/ecc-
net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

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.

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

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

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

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

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

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

สาธารณรฐัเช็ก
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.

บลัแกเรีย
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/eu-
legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben
het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.
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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/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid
või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

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

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑท่ี (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือ
มีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงานสาํหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคืนผลติภัณฑน้ีไปยังสถานท่ีซือ้ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณอักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP HP สามารถเลอืกท่ีจะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑท่ีพิสจูนแลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาท่ีซื้อ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่นใด ไมวาจะเปนลายลกัษณอักษรหรือทางวาจา
เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือเง่ือนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสนิคา ความพงึพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถปุระสงค
อยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด HP หรือซพัพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายท้ังทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง หรือเปนผล
จากเหตุการณอืน่ (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสยีหายอื่นใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอื่นก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนท่ีกฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิม่เติมของสทิธิต์ามกฎหมายท่ีเกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP
HP ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึกท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนของใหมหรือนํามาผลติใหม

หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพของ HP การใชตลบัผงหมึกท่ีไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไมมีผลตอการรับประกันลูกคาหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากเคร่ืองพมิพขัดของหรือชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากการใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดคาเวลาและวัสดุมาตรฐานในการใหบริการเคร่ืองพิมพสําหรับเหตุขัดของและชํารุดเสยีหาย
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เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับผงหมึกของ HP แลวขอความบนแผงควบคุมระบุวาตลับหมึกนั้นไมใชของ HP ทาง HP จะ
ชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมท้ังจะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อแกปญหา

ตลบัผงหมึกของคุณอาจไมใชตลับผงหมึก HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิง่ตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลอืงแสดงวามีการติดต้ังอุปกรณสิน้เปลืองท่ีไมใชของ HP

● คุณพบปญหามากมายเก่ียวกับตลบัหมึกท่ีใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลกัษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)
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ขอมูลที่เก็บบนตลับผงหมึก
ตลบัผงหมึก HP ท่ีใชกับเครื่องพิมพน้ีมีชิพหนวยความจําซึ่งชวยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ

นอกจากน้ี ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลท่ีจํากัดเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ ซึง่อาจรวมถึงขอมูลตอไปน้ี: วันท่ีติดต้ังตลับผงหมึกคร้ังแรก วันท่ีที่ใชงานตลับผงหมึก
ครั้งลาสดุ จํานวนหนาท่ีพมิพโดยใชตลับผงหมึกน้ี พื้นที่การพิมพ โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพท่ีเกิดข้ึน และรุนเคร่ืองพิมพ ขอมูลน้ีจะชวย HP ในการ
ออกแบบเคร่ืองพิมพในอนาคตเพือ่ตอบสนองความตองการในการพิมพของลกูคา

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับผงหมึกน้ันไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลกูคา หรือผูใชตลับผงหมึกหรือเครื่องพิมพของผูใช

HP สุมตัวอยางชพิหนวยความจําจากตลับผงหมึกท่ีสงกลบัมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners:
www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางน้ีมาศึกษาเพือ่ปรับปรุงเคร่ืองพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซึ่งมีสวนชวยเหลือใน
การรีไซเคิลตลับผงหมึกน้ีอาจมีสทิธิเ์ขาใชขอมูลน้ีดวย

บริษทัอื่นท่ีเปนเจาของตลับผงหมึกมีสิทธิ์เขาใชขอมูลท่ีไมระบุชือ่ในชิพหนวยความจํา
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธ์ิสําหรับผูใชข้ันสุดทาย
อานอยางระมัดระวังกอนท่ีจะใชอปุกรณซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใช ('EULA') น้ีคือสญัญาตามกฎหมายระหวาง (a) คุณ (บุคคลหรือ
นิติบุคคล) และ (b) HP Inc. ('HP') ซึ่งจะควบคุมการใชผลติภัณฑซอฟตแวรใดๆ ท่ีติดต้ังหรือจัดใหหาโดย HP สาํหรับใชกับผลติภัณฑ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ
HP') ท่ีไมไดอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานแยกตางหากระหวางคุณและ HP หรือซัพพลายเออร ซอฟตแวรอื่นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน คําวา
'ผลิตภัณฑซอฟตแวร' หมายถึงซอฟตแวรคอมพิวเตอร และอาจรวมถงึสือ่บันทึกท่ีเก่ียวของ สิ่งพิมพ และเอกสาร 'ออนไลน' หรืออิเล็กทรอนิกส

การแกไขหรือเอกสารเพิ่มเติมสําหรับ EULA น้ีอาจมาพรอมกับผลิตภัณฑ HP

สิทธ์ิในผลติภัณฑซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีวาคุณไดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี โดยการติดต้ัง การทําสําเนา การ
ดาวนโหลด หรือการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณไดยอมรับท่ีจะผูกพันโดยขอกําหนดของ EULA น้ี หากคุณไมยอมรับขอกําหนดการอนุญาตใชงานเหลาน้ี แนวทางการ
แกไขประการเดียวสําหรับคุณคือการสงคืนผลิตภัณฑท่ีไมไดใชงานทั้งหมด (ฮารดแวรและซอฟตแวร) ภายใน 14 วัน เพือ่ขอรับเงินคืนภายใตนโยบายขอรับเงินคืนของ
สถานท่ีที่คุณซือ้

1. การใหการอนุญาตใชงาน HP ใหสทิธิคุ์ณดังตอไปน้ีตราบใดท่ีคุณปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี:

a. การใชงาน คุณสามารถใชผลติภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียว ('คอมพิวเตอรของคุณ') หากคุณไดรับผลติภัณฑซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต
และไดรับอนุญาตสําหรับการใชงานบนคอมพิวเตอรมากกวาหน่ึงเครื่องอยูแลว คุณสามารถติดต้ังและใชผลติภัณฑซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรดังกลาว
เทาน้ัน คุณตองไมแยกสวนคอมโพเนนตของผลิตภัณฑซอฟตแวรสาํหรับการใชบนคอมพวิเตอรมากกวาหน่ึงเคร่ือง คุณไมมีสทิธิแ์จกจายผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร คุณสามารถโหลดผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําชั่วคราว (RAM) ของคอมพิวเตอรของคุณสําหรับวัตถุประสงคการใชผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร

b. การจัดเก็บ คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรไวในหนวยความจําภายในหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลของผลิตภัณฑ HP

c. การทําสําเนา คุณสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซอฟตแวรเพือ่การจัดเก็บหรือการสํารอง โดยสําเนาตองมีคําประกาศเร่ืองกรรมสทิธิ์ของผลติภัณฑซอฟตแวร
เดิมท้ังหมด และใชเพื่อการสาํรองเทาน้ัน

d. การสงวนสิทธิ์ HP และซพัพลายเออรของ HP ขอสงวนสิทธ์ิท้ังหมดท่ีไมไดใหไวแกคุณใน EULA น้ีอยางชัดแจง

e. ฟรีแวร โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดและเง่ือนไขของ EULA น้ี ท้ังหมดหรือบางสวนของผลติภัณฑซอฟตแวรซึ่งเปนซอฟตแวรท่ีไมใชกรรมสทิธิข์อง HP
หรือซอฟตแวรท่ีจัดหาใหภายใตการอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลท่ีสาม ('ฟรีแวร') อนุญาตใหคุณใชงานภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของขอตกลงการ
อนุญาตใชงานซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับฟรีแวรดังกลาว ไมวาจะในรูปแบบของขอตกลงแบบสมบูรณ ใบอนุญาตใชงานแบบยอ หรือขอกําหนดการอนุญาต
ใชงานแบบอิเล็กทรอนิกสท่ียอมรับในขณะท่ีดาวนโหลด การใชฟรีแวรของคุณจะอยูภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตดังกลาว

f. โซลูชันการกูคืน โซลูชันการกูคืนซอฟตแวรใดๆ ที่มาพรอมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ HP ของคุณ ไมวาจะในรูปแบบของโซลูชนัแบบฮารดดิสกไดรฟ
โซลูชันการกูคืนแบบสื่อบันทึกภายนอก (เชน ฟลอปปดิสก ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลชูันเทียบในรูปแบบอืน่ๆ สามารถใชสาํหรับการเรียกคืนฮารดดิสกของ
ผลติภัณฑ HP ท่ีมาพรอมกับ/สําหรับโซลูชนัการกูคืนท่ีซื้อไวเดิมเทาน้ัน การใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ท่ีมีอยูในโซลชูันการกูคืน
ดังกลาวจะอยูภายใตขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ระบุวาเปนการอปัเกรด คุณตองไดรับอนุญาตใชงานสําหรับผลติภัณฑเดิมท่ี HP ระบุไววามีสทิธิ์อปัเกรดกอน หลัง
จากการอปัเกรด คุณไมสามารถใชผลติภัณฑซอฟตแวรเดิมท่ีเปนฐานสําหรับการไดรับสิทธิ์อัปเกรดอีกตอไป โดยการใชผลิตภัณฑซอฟตแวร คุณยอมรับวา HP
สามารถเขาถึงผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบเวอรชันและสถานะของผลิตภัณฑซอฟตแวรบางอยางและอาจ
ดาวนโหลดและติดต้ังอปัเกรดและอัปเดตผลติภัณฑซอฟตแวรดังกลาวบนผลิตภัณฑ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อใหเวอรชันใหม หรืออัปเดตท่ีจําเปนเพื่อรักษา
การทํางาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของซอฟตแวร HP และผลิตภัณฑ HP ของคุณ และอาํนวยความสะดวกในการใหการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ท่ี
มอบใหคุณ ในบางกรณี และข้ึนอยูกับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะไดรับแจง (ผานปอปอัปหรือวิธอีื่น) ซึ่งตองใหคุณเร่ิมการอัปเกรดหรืออัปเดต

3. ซอฟตแวรเพ่ิมเติม EULA น้ีใชกับอัปเดตหรือสวนเพิ่มเติมของผลติภัณฑซอฟตแวรเดิมท่ีจัดหาใหโดย HP ยกเวน HP จัดหาขอกําหนดอื่นใหมาพรอมกับอัป
เดตหรือสวนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางขอกําหนดดังกลาว ขอกําหนดอื่นจะมีผลใชบังคับท่ีเหนือกวา

4. การโอน

242 ภาคผนวก B   บริการและการสนับสนุน THWW



a. บุคคลท่ีสาม ผูใชผลิตภัณฑซอฟตแวรคนแรกสามารถโอนผลิตภัณฑซอฟตแวรใหกับผูใชคนอื่นไดหน่ึงคร้ัง การโอนใดๆ ตองประกอบดวยสวน
คอมโพเนนตท้ังหมด, สือ่บันทึก, สิ่งพิมพ, EULA น้ี และใบรับรองความเปนของแท หากม ีการโอนตองไมใชการโอนโดยออม เชน การสงมอบ กอนท่ี
จะโอน ผูใชท่ีไดรับผลิตภัณฑที่โอนจะตองยอมรับขอกําหนด EULA ท้ังหมด เม่ือมีการโอนผลิตภัณฑซอฟตแวร การอนุญาตใชงานของคุณจะสิ้นสุดลง
โดยอตัโนมัติ

b. ขอจํากัด คุณตองไมเชา ใหเชา หรือใหยืมผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือใชผลิตภัณฑซอฟตแวรเพื่อการใชแบบไทมแชริงเพือ่การคาหรือการใชของสํานักงาน
คุณตองไมใหอนุญาตชวง โอนสิทธิ หรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑซอฟตแวร ยกเวนจะมีการระบุไวใน EULA น้ีอยางชัดแจง

5. สทิธิ์ในกรรมสิทธิ์ สทิธิ์ในทรัพยสนิทางปญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑซอฟตแวรและเอกสารผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเออร และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย รวมถงึแตไมจํากัดเพยีงกฎหมายลิขสทิธิ์ ความลับทางการคา และเคร่ืองหมายการคาของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายท่ีบังคับใชและบทบัญญัติตาม
สนธิสัญญาระหวางประเทศ/พื้นท่ีอื่นๆ คุณตองไมลบขอมูลระบุผลิตภัณฑ ประกาศเร่ืองลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัดเร่ืองกรรมสิทธิ์ออกจากผลติภัณฑซอฟตแวร

6. ขอจํากัดเกี่ยวกับการทําวิศวกรรมยอนกลับ คุณตองไมทําวิศวกรรมยอนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลติภัณฑซอฟตแวร ยกเวนและตามขอบเขตของสทิธิใ์นการ
ดําเนินการดังกลาวภายใตกฎหมายท่ีบังคับใชเทาน้ันโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดน้ี หรือระบุไวใน EULA น้ีอยางชัดแจง

7. ขอกําหนด EULA น้ีจะมีผลบังคับใชยกเวนถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA น้ีจะสิ้นสุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในท่ีอืน่ใน EULA น้ี หรือหากคุณไมปฏิบัติตามขอ
กําหนดหรือเง่ือนไขของ EULA น้ี

8. ความยินยอมใหรวบรวม/ใชขอมูล

a. HP จะใชคุกก้ีและเคร่ืองมือเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ เพือ่รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิคท่ีไมระบุชือ่ซึ่งเก่ียวของกับซอฟตแวรของ HP และผลิตภัณฑ HP
ของคุณ ขอมูลน้ีจะถูกใชเพือ่ใหอปัเกรดและการสนับสนุนท่ีเกี่ยวของ หรือบริการอืน่ๆ ตามท่ีอธบิายไวในสวนท่ี 2 HP จะรวบรวมขอมูลสวนตัวท่ีมี
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ หรือขอมูลระบุตัวตนเฉพาะอื่นท่ีเก่ียวของกับผลติภัณฑ HP ของคุณ และขอมูลท่ีคุณใหไวในการลงทะเบียน
ผลติภัณฑ HP ของคุณ นอกจากการใหอปัเกรดและการสนับสนุนท่ีเก่ียวของ หรือบริการอืน่ๆ ขอมูลน้ีจะใชสําหรับการสงการสื่อสารทางการตลาดใหกับ
คุณ (ดวยความยินยอมอยางชัดเจนของคุณในแตละกรณีตามกฎหมายท่ีบังคับใช)

ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช โดยการยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ี คุณยินยอมให HP บริษัทสาขา และบริษทัในเครือรวบรวม
และใชขอมูลท่ีไมระบุชื่อและขอมูลสวนตัวตามท่ีอธิบายไวใน EULA นี้ และอธิบายเพิ่มเติมไวในนโยบายความเปนสวนตัวของ HP:
www.hp.com/go/privacy

b. การรวบรวม/ใชบุคคลท่ีสาม โปรแกรมซอฟตแวรบางอยางท่ีรวมอยูในผลิตภัณฑ HP จัดหาใหคุณและอนุญาตใหคุณใชงานแยกตางหากโดยผูใหบริการ
บุคคลท่ีสาม (“ซอฟตแวรบุคคลท่ีสาม”) ซอฟตแวรบุคคลท่ีสามอาจติดต้ังและทํางานบนผลิตภัณฑ HP ของคุณแมวาคุณไมไดเลือกเปดใชงาน/ซือ้
ซอฟตแวรดังกลาว ซอฟตแวรบุคคลท่ีสามอาจรวบรวมและสงขอมูลทางเทคนิคเก่ียวกับระบบของคุณ (เชน IP แอดเดรส ตัวระบุอปุกรณเฉพาะ เวอรชัน
ซอฟตแวรท่ีติดต้ัง ฯลฯ) และขอมูลระบบอื่นๆ บุคคลท่ีสามจะใชขอมูลน้ีเพือ่ระบุแอททริบิวตระบบทางเทคนิค และตรวจสอบวาซอฟตแวรเวอรชันลาสดุ
ติดต้ังในระบบของคุณแลว หากคุณไมตองการใหซอฟตแวรบุคคลท่ีสามรวบรวมขอมูลทางเทคนิคน้ี หรือสงอัปเดตเวอรชันใหคุณโดยอัตโนมัติคุณควร
ถอนการติดต้ังซอฟตแวรกอนเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

9. ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP และซพัพลายเออรจัดหาผลิตภัณฑซอฟตแวรใหตามสภาพ “ท่ีเปนอยู” และอาจเกิด
ขอผิดพลาดข้ึนได ดังน้ันจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ ท้ังหมดไมวาจะโดยชัดแจง โดยนัย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงแตไมจํากัด
เพยีงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการไมละเมิดสทิธิ ์การรับประกันโดยนัย หนาท่ี รับประกัน หรือเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพท่ีนาพอใจ หรือ
ความเหมาะสมกับวัตถปุระสงคเฉพาะ และการปราศจากไวรัสท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับผลติภัณฑซอฟตแวร บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนการรับประกัน
โดยนัยหรือจํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันขอสงวนสิทธิ์ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณท้ังหมด

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซอฟตแวรมาพรอมกับการรับประกันท่ีไมสามารถยกเวนไดภายใตกฎหมายผูบริโภคของออสเตรเลียและนิวซแีลนด ผูบริโภคใน
ออสเตรเลียมีสิทธิ์สําหรับการเปลีย่นหรือขอรับเงินคืนสาํหรับความบกพรองในสาระสาํคัญ และการชดเชยสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดการณ
ไดตามสมควร ผูบริโภคในออสเตรเลียยังมีสิทธิ์รับการซอมแซมซอฟตแวรหรือเปลี่ยนหากคุณภาพไมเปนท่ียอมรับ และความบกพรองน้ันไมถึงขนาดเปนความ
บกพรองในสาระสําคัญ ผูบริโภคในนิวซีแลนดท่ีซื้อสนิคาสําหรับการใชสวนตัว ภายในบาน หรือภายในครัวเรือน หรือเพือ่การบริโภค และไมใชวัตถุประสงคทาง
ธรุกิจ ('ผูบริโภคในนิวซแีลนด') มีสทิธิไ์ดรับการซอมแซม เปล่ียน รับเงินคืนสําหรับความบกพรอง และการชดเชยสาํหรับการสญูเสยีหรือความเสยีหายท่ีสามารถ
คาดการณไดตามสมควรอื่นๆ
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10. การจํากัดความรับผิด ภายใตกฎหมายทองถิ่น โดยไมคํานึงถึงความเสียหายท่ีคุณอาจประสบ ความรับผิดท้ังหมดของ HP และซพัพลายเออรภายใตขอกําหนดของ
EULA น้ี และการแกไขสําหรับคุณโดยเฉพาะสาํหรับขอความขางตนจะจํากัดตามจํานวนท่ีมากกวาระหวางจํานวนเงินท่ีคุณจายแยกตางหากสําหรับผลติภัณฑ
ซอฟตแวรหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP หรือซัพพลายเออรจะไมรับผิดตอความเสยีหายจําเพาะ เน่ืองมาจากการ
ผิดสญัญา โดยออม หรือผลสืบเน่ือง (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสยีหายสําหรับการสญูเสยีกําไร หรือขอมูลลับหรือขอมูลอื่น สําหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ
สําหรับการบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสญูเสยีความเปนสวนตัวท่ีเกิดจากหรือเก่ียวกับการใชหรือไมสามารถจะใชผลิตภัณฑซอฟตแวร หรือเก่ียวของกับขอกํา
หนดใดๆ ของ EULA น้ี แมวา HP หรือซพัพลายเออรจะไดรับแจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม และแมวาการแกไขเยียวยาจะไมเปนไปตาม
วัตถปุระสงคท่ีสําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอนุญาตใหยกเวนหรือจํากัดความเสียหายเน่ืองมาจากการผิดสญัญาหรือผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัดหรือการยกเวน
ขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณ

11. ลูกคาท่ีเปนหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย เอกสารซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และขอมูลทางเทคนิคสําหรับสนิคาเชิงพาณิชยอนุญาตใหหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐใชงานภายใตใบอนุญาตเชิงพาณิชยมาตรฐานของ HP

12. การปฏิบตัิตามกฎหมายการสงออก คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ ("กฎหมายการสงออก") เพือ่ให
แนใจวาผลิตภัณฑซอฟตแวรไมได (1) สงออกโดยตรงหรือโดยออมละเมิดกฎหมายการสงออก หรือ (2) ใชสําหรับวัตถุประสงคใดๆ ท่ีหามโดยกฎหมายการสง
ออก รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแพรขยายอาวุธนิวเคลยีร เคมี หรือชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสัญญา คุณรับรองวาคุณเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายในรัฐท่ีคุณพํานักอยู และหากเปนไปได คุณไดรับอนุญาตจาก
นายจางของคุณใหทําสัญญาน้ี

14. กฎหมายท่ีบังคับใช EULA น้ีอยูภายใตกฎหมายของประเทศ/พื้นท่ีที่มีการซือ้อุปกรณ

15. ขอตกลงท้ังหมด EULA น้ี (รวมท้ังเอกสารเพิ่มเติมหรือการแกไขสําหรับ EULA น้ีท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ HP) เปนขอตกลงท้ังหมดระหวางคุณและ HP
เก่ียวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวร และจะมีผลทดแทนการสื่อสาร ขอเสนอ และการนําเสนอดวยคําพดูหรือลายลักษณอักษรท้ังหมดกอนหนาน้ีหรือในเวลาเดียวกัน
เก่ียวของกับผลิตภัณฑซอฟตแวรหรือเน้ือหาอื่นใดท่ีครอบคลุมโดย EULA น้ี ในกรณีท่ีขอกําหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สาํหรับบริการ
สนับสนุนขัดแยงกับขอกําหนดของ EULA น้ี ขอกําหนดของ EULA นี้จะมีผลใชบังคับ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2015 HP Development Company, L.P.

อาจมีการเปลีย่นแปลงขอมูลในเอกสารน้ี โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ชื่อผลิตภัณฑอื่นท้ังหมดท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัทท่ีเปนเจาของ ตาม
ขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช การรับประกันผลิตภัณฑและบริการของ HP จะอยูในหนังสือรับประกันท่ีมาพรอมกับผลติภัณฑและบริการน้ีเทาน้ัน โดยไมมีสิง่
ใดท่ีถือไดวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช HP จะไมรับผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือดานเน้ือหา หรือขอความท่ีไม
ครบถวนในเอกสารน้ี

ฉบับท่ีหน่ึง: สงิหาคม 2015
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บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง
ผลิตภัณฑ HP ไดรับการออกแบบมาใหใชชิ้นสวนท่ีลกูคาสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง (CSR) เพือ่ลดระยะเวลาในการซอมแซมและเพิม่ความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ชิ้นสวนท่ีมีขอบกพรอง หากในระหวางชวงวินิจฉัย HP สรุปวาควรทําการซอมแซมโดยใชชิ้นสวน CSR ทาง HP จะจัดสงชิ้นสวนน้ันเพือ่ใหคุณทําการเปล่ียนดวยตนเอง
ชิ้นสวน CSR มีสองประเภท ไดแก 1) ชิน้สวนท่ีตองใหลูกคาเปล่ียนดวยตนเอง หากคุณขอให HP เปนผูเปลี่ยนชิ้นสวนเหลาน้ี คุณจะตองชาํระคาเดินทางและคาแรงใน
การใหบริการ 2) ชิ้นสวนท่ีลกูคาสามารถเลือกเปลี่ยนเองหรือไมก็ได ชิน้สวนเหลาน้ีออกแบบมาใหลูกคาสามารถเปลี่ยนเองไดเชนกัน อยางไรก็ตาม หากคุณขอให HP
เปนผูเปล่ียนชิน้สวนดังกลาว ทาง HP อาจเปลี่ยนชิ้นสวนใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิม่เติม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของการรับประกันท่ีกําหนดไวสาํหรับผลิตภัณฑของ
คุณ

ชิ้นสวน CSR อาจถูกจัดสงใหคุณในวันทําการถัดไปโดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและการมีชิ้นสวนท่ีพรอมจะจัดสง การจัดสงชิ้นสวนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีคา
บริการเพิ่มโดยข้ึนอยูกับเง่ือนไขดานสถานท่ี หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการดานเทคนิคของ HP  และชางเทคนิคของเราจะใหคําแนะนํา
ทางโทรศัพทแกคุณ HP จะเปนผูกําหนดเม่ือสงวัสดุพรอมชิ้นสวน CSR สํารองวาจะตองสงชิน้สวนท่ีชาํรุดบกพรองกลับคืนใหทาง HP หรือไม ในกรณีท่ีตองมีการสง
คืนชิน้สวนท่ีบกพรองใหกับ HP คุณจะตองจัดสงชิน้สวนดังกลาวคืนแก HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึง่โดยปกติคือหา (5) วันทําการ ชิน้สวนท่ีชํารุดจะตองสงคืน
พรอมกับเอกสารประกอบของชิน้สวนน้ันในบรรจุภัณฑขนสงท่ีมีให HP จะเรียกเก็บคาใชจายจากคุณในสวนของชิ้นสวนทดแทน หากคุณไมสงคืนชิ้นสวนท่ีชํารุดใหกับ
HP ตามเง่ือนไขการรับประกันแบบใหลกูคาซอมแซมดวยตนเอง HP จะออกคาใชจายในสวนคาจัดสงและการสงคืนชิน้สวนท้ังหมด และจะกําหนดเองวาจะใชบริการ
บริษทัขนสงใด
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การสนับสนุนลูกคา
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ

เตรียมขอมูลชื่อเครื่อง หมายเลขซีเรียล วันที่ซ้ือ และคําอธิบายปญหาใหพรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พื้นที่จะอยูในแผนเอกสารในกลองเคร่ืองพิมพ หรือที่
www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเทอรเนต็ 24 ชั่วโมง และดาวนโหลดยูทิลิตีซอฟตแวรและไดรเวอร www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/
ljm1210series

ส่ังซ้ือบริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพิมพของคณุ www.register.hp.com
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C ขอกาํหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสยีง

● ขอกําหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม
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ขอกําหนดภายนอก
ตาราง C-1  ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ1

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.

1 คาที่ระบุอางอิงจากขอมูลเบื้องตน โปรดดทูี่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/ljm1210series

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง
โปรดดูขอมูลปจจุบันท่ี www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory หรือ www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory

ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาข้ึนอยูกับประเทศ/พื้นท่ีท่ีจําหนายเคร่ืองพมิพ หามแปลงแรงดันไฟฟาท่ีใช เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองพมิพเกิดความเสยีหาย และสิ้นสุด
การรับประกันเคร่ืองพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม
ตาราง C-2  ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

 การทํางาน1 การจัดเก็บ1

อุณหภมูิ 15° ถึง 32.5°C 0° ถึง 35°C

ความช้ืนสัมพัทธ 10% ถึง 80% 10% ถึง 80%

1 คาที่ระบุอางอิงจากขอมูลเบื้องตน โปรดดทูี่ www.hp.com/support/ljm1130series หรือ www.hp.com/support/ljm1210series

248 ภาคผนวก C   ขอกําหนด THWW

http://www.hp.com/support/ljm1130series
http://www.hp.com/support/ljm1210series
http://www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory
http://www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory
http://www.hp.com/support/ljm1130series
http://www.hp.com/support/ljm1210series


D แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

● การคุมครองสิง่แวดลอม

● การกอกาซโอโซน

● การสิ้นเปลอืงพลังงาน

● การใชผงหมึก

● การใชกระดาษ

● พลาสติก

● อปุกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet

● กระดาษ

● ขอจํากัดของวัสดุ

● การกําจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอนิเดีย)

● การรีไซเคิลฮารดแวรอเิล็กทรอนิกส

● ขอมูลการรีไซเคิลฮารดแวรของบราซิล

● สารเคมี

● ขอมูลพลังงานผลิตภัณฑตาม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับท่ี
1275/2008)

● ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (อินเดีย)

● ประกาศขอจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)

● ประกาศการจํากัดการใชสารอนัตราย (ยูเครน)

● ตารางสสาร (จีน)

● ขอมูลสําหรับผูใชเก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ขอกําหนดในการปรับใชเคร่ืองหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ โทรสาร และเคร่ืองถายเอกสาร

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
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● EPEAT

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การคุมครองสิ่งแวดลอม
HP มุงม่ันท่ีจะจัดหาผลติภัณฑท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับการออกแบบมาใหมีคุณสมบัติท่ีชวยลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม

การกอกาซโอโซน
การทําลายกาซโอโซนในอากาศสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีไดรับการวัดตามวิธีการท่ีไดรับการยอมรับโดยทั่วไป* และเมื่อขอมูลการปลอยมลพิษเหลาน้ีมีผลกับ "สถานการณ
จําลองการสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานทั่วไป"** HP สามารถตรวจสอบไดวาไมมีปริมาณโอโซนท่ีตรวจพบไดซึง่ถูกสรางขึ้นในระหวางการพิมพท่ีเกินมาตรฐาน
หรือแนวทางคุณภาพอากาศในอาคารในปจจุบัน

* วิธีการทดสอบสําหรับการตรวจหาการปลอยกาซจากอุปกรณท่ีเปนเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสนิใหฉลากสิ่งแวดลอมสําหรับอุปกรณสํานักงานท่ีมีฟงกชั่นการพมิพ
RAL-UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012

** พจิารณาจากความเขมขนของโอโซนเม่ือพิมพ 2 ชั่วโมงตอวันในหองขนาด 32 ลูกบาศกเมตร โดยมีอตัราการระบายอากาศเปล่ียนแปลงไป 0.72 ตอชั่วโมง ดวย
วัสดุการพิมพของ HP

การส้ินเปลืองพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะท่ีอยูในโหมดพรอม สลีป หรือปด ซึ่งชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพท่ีดี
เย่ียมของสแกนเนอร อปุกรณพิมพและอุปกรณเก่ียวกับภาพของ HP ที่มีเคร่ืองหมายโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR
สําหรับอุปกรณเก่ียวกับภาพของกรมคุมครองสิง่แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เคร่ืองหมายดังตอไปน้ีจะปรากฏ
บนผลิตภัณฑเกี่ยวกับภาพท่ีตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูท่ี:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมึก
โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพมิพไดยาวนานข้ึน แต HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอด
เวลา เพราะหากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถ
ยอมรับได โปรดพิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม
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การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดาน (ดวยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พมิพหลายหนาบนกระดาษดานเดียว) ของเคร่ืองพมิพน้ี สามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติกตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหลาน้ี
หมดอายุการใชงาน

อุปกรณสิ้นเปลืองของ HP LaserJet
อุปกรณสิน้เปลืองแทของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม โดยทาง HP จะชวยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เม่ือมีการพิมพ และเม่ือคุณใชงานเสร็จแลว
เราก็จะชวยอํานวยความสะดวกในการรีไซเคิลอุปกรณน้ัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิน้1

ตลบัหมึก HP ท้ังหมดท่ีสงคืนให HP Planet Partners จะเขาสูกระบวนการรีไซเคิลหลายข้ันตอน ซึ่งจะมีการแยกและทําความสะอาดวัสดุ เพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบในตลับหมึกของแทและผลิตภัณฑในชวิีตประจําวันของ HP ชิ้นใหม ตลับหมึก HP ของแทท่ีมีการสงคืนผาน HP Planet Partners จะไมมีการนําไปท้ิง
ไวที่หลุมฝงกลบ และ HP จะไมมีการเติมหมึก หรือนําตลับหมึก HP ของแทกลับมาขายใหมเปนอนัขาด

ในการเขารวมโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการสงคืนและรีไซเคิลวัสดุน้ี ใหเขาไปท่ี www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน เพ่ือดู
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองการพิมพของ HP โดยในหีบหอบรรจุตลับผงหมึกพิมพ HP LaserJet ใหมทุกช้ินจะมีขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ
โปรแกรมน้ีในภาษาตางๆ รวมมาดวย

1 การเปดใหบริการโปรแกรมน้ีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพืน้ท่ี สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปท่ีwww.hp.com/recycle

กระดาษ
เคร่ืองพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้าหนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษน้ันตรงตามคําแนะนําท่ีกําหนดไวในHP LaserJet Printer
Family Print Media Guide (คูมือสือ่การพิมพของเคร่ืองพมิพในตระกูล HP LaserJet) ผลิตภัณฑน้ีเหมาะท่ีจะใชงานกับกระดาษรีไซเคิลและกระดาษนํ้า
หนักเบา (EcoFFICIENT ™) ท่ีเปนไปตาม EN12281:2002

ขอจาํกัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพิ่มเติม

หากผลิตภัณฑ HP น้ีมีแบตเตอร่ี ก็ตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเมื่อหมดอายุใชงาน

HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Series

ประเภท คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธียม

น้ําหนัก 0.8 ก.

สถานท่ี บนแผงตัวฟอรแมต

สวนท่ีผูใชถอดออกได ไม
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สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถไปท่ี www.hp.com/recycle หรือติดตอกับเจาหนาท่ีในพืน้ท่ีของคุณหรือ Electronics Industries Alliance:
www.eiae.org

การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยโุรปและอินเดีย)
สัญลักษณนี้หมายถึง อยาทิ้งผลิตภัณฑของคณุรวมกับขยะในครัวเรือนอ่ืนๆ นอกจากนี้ คณุควรชวยรักษาสภาพแวดลอมและสุขภาพของเพ่ือนมนุษยดวยการนําอุปกรณที่ไม
ใชแลวไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะที่กําหนดเพื่อรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการกําจัดของเสียภายใน
ครัวเรือน หรือไปท่ี: www.hp.com/recycle

การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส
HP สนับสนุนใหลูกคารีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการใชงานมาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรมการรีไซเคิล โปรดเขาไปท่ี www.hp.com/
recycle

THWW การกําจัดอปุกรณท่ีไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย) 253

http://www.hp.com/recycle
http://www.eiae.org
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle


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

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

สําหรับขอมูลดานพลังงานของผลิตภัณฑ รวมถึงการใชพลังงานของผลิตภัณฑในการสแตนดบายเครือขาย หากพอรตเครือขายแบบใชสายท้ังหมดเชื่อมตออยู และพอรต
เครือขายไรสายท้ังหมดเปดใชงาน โปรดดูสวน P14 ‘ขอมูลเพิ่มเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลติภัณฑท่ี 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.

ประกาศขอจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

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

ขอมูลสําหรับผูใชเก่ียวกับ 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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ขอกําหนดในการปรับใชเคร่ืองหมายการใชพลังงานของจีนสําหรับเคร่ืองพิมพ โทรสาร และเคร่ืองถาย
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。

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลอืงที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยางเชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP
ท่ี www.hp.com/go/msds

EPEAT
เคร่ืองพิมพของ HP หลายรายการมีการออกแบบใหตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เปนระดับคะแนนดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลุม ซึง่ชวยระบุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ EPEAT โปรดไปท่ี www.epeat.net สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเคร่ืองพิมพท่ีลง
ทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลติภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

● ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑท่ีหมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ
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เย่ียมชมท่ี www.hp.com/go/environment

นอกจากน้ี ใหเขาไปที่www.hp.com/recycle
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E ขอมูลเกีย่วกบัขอบังคับ

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ขอความแสดงขอกําหนด

● ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)

● ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศเก่ียวกบัการทําตามขอบงัคับ

ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1

ชื่อผูผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-02-rel.11.0

ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard

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

หมายเลขรุนตามขอบงัคับ:2) BOISB-0901-02

ตัวเลอืกของผลติภัณฑ: All

ตลับผงหมึก: CE285A & CC388A

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงัตอไปนี้:

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

ขอมูลเพิม่เติม:
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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

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเง่ือนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกดิการรบกวนท่ีเปนอันตราย และ (2) อุปกรณนีจ้ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ

1. ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพื่อวตัถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภณัฑนี้จงึมีหมายเลขรุนตามขอบังคบั ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบัชื่อผลิตภณัฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

เซ่ียงไฮ, จีน

1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกบัขอบงัคับเทานั้น:

ที่ติดตอในยุโรป: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศวาดวยความสอดคลอง

ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1

ชื่อผูผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-03-rel.11.0

ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภัณฑนี้

ชื่อผลิตภัณฑ: HP LaserJet Pro M1212nf MFP Series

HP LaserJet Pro M1213nf MFP Series

HP LaserJet Pro M1219nf MFP

หมายเลขรุนตามขอบงัคับ:2) BOISB-0901-03

ตัวเลอืกของผลติภัณฑ: ทั้งหมด

อุปกรณเสริม:4) BOISB-0906-00 – (US-โมดลูโทรสาร LIU)

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

BOISB-0906-04 – (AP-Fax Module LIU)

ตลับผงหมึก: CE285A & CC388A

เปนไปตามขอกําหนดของผลติภัณฑตอไปนี้:

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

ขอมูลเพิม่เติม:

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

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเง่ือนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกดิการรบกวนท่ีเปนอันตราย และ (2) อุปกรณนีจ้ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ

1. ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพื่อวตัถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภณัฑนี้จงึมีหมายเลขรุนตามขอบังคบั ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบัชื่อผลิตภณัฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3. การอนุมัตแิละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นที่เปาหมายจะมีผลตอผลิตภณัฑนี้ นอกเหนือจากท่ีไดระบุทางดานบน

4. ผลิตภัณฑน้ีใชโมดูลอุปกรณเสริมโทรสารอะนาล็อก ซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ: BOISB-0906-00 (US-LIU), BOISB-0906-01 (EURO LIU), BOISB-0906-04 (AP LIU) หรือ
BOISB-0906-02 – (Brazil Fax Module LIU) ซ่ึงตรงตามขอกําหนดทางขอบังคบัดานเทคนิคสําหรับประเทศ/พื้นที่ที่จาํหนายผลิตภณัฑนี้

เซ่ียงไฮ, จีน

1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกบัขอบงัคับเทานั้น:

ที่ติดตอในยุโรป: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศวาดวยความสอดคลอง

ตาม ISO/IEC 17050 และ EN 17050-1

ชื่อผูผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-02-rel.8.0

ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภัณฑนี้

ชื่อผลิตภัณฑ: HP LaserJet Pro M1214nfh MFP Series

HP LaserJet Pro M1216nfh MFP Series

หมายเลขรุนตามขอบงัคับ:2) BOISB-0901-04

ตัวเลอืกของผลติภัณฑ: ทั้งหมด

อุปกรณเสริม:4) BOISB-0906-01 – (EURO-โมดูลโทรสาร LIU)

BOISB-0906-00 – (US-โมดลูโทรสาร LIU)

ตลับผงหมึก: CE285A & CC388A

เปนไปตามขอกําหนดของผลติภัณฑตอไปนี้:

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

ขอมูลเพิม่เติม:
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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

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเง่ือนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกดิการรบกวนท่ีเปนอันตราย และ (2) อุปกรณนีจ้ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ

1. ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพื่อวตัถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภณัฑนี้จงึมีหมายเลขรุนตามขอบังคบั ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบัชื่อผลิตภณัฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3. การอนุมัตแิละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นที่เปาหมายจะมีผลตอผลิตภณัฑนี้ นอกเหนือจากท่ีไดระบุทางดานบน

4. ผลิตภัณฑน้ีใชโมดูลอุปกรณเสริมโทรสารอะนาล็อก ซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ:: BOISB-0906-01 (EURO LIU) ซ่ึงตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิคสําหรับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายผลิตภัณฑนี้

เซ่ียงไฮ, จีน

1 พฤศจิกายน 2015

การติดตอในทองถิ่นสําหรับหัวขอเกี่ยวกบัขอบงัคับเทานั้น:

ที่ติดตอในยุโรป: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ขอความแสดงขอกําหนด
ขอกําหนดของ FCC

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสาํหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอบังคับเหลาน้ีมุงท่ีจะใหการปองกันตาม
สมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดต้ังในท่ีพกัอาศัย อุปกรณน้ีสามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดต้ัง
และใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังกรณีใดๆ หาก
อุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึง่สามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไป
น้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนท่ีต้ังของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

● เสยีบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟท่ีอยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสญัญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ท่ีมีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีสิน้
สุดลง

เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซท่ีมีฉนวนหุม

แคนาดา - คําประกาศดานการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาคอตุสาหกรรม
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ
ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพยีงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพมิพใชกระแสไฟฟา 110-127
Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับท่ีมีสายดิน

ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสยีหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟท่ีใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณเลเซอรซึ่งผลิตต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 1976
โดยผลิตภัณฑท่ีวางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการรับรองวาเปนผลิตภัณฑท่ีใชแสงเลเซอร “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 วาดวยการควบคุมการแผรังสเีพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสทีี่เกิดภายในเคร่ืองพมิพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ืองภายนอกซึง่
มีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการทํางานตามปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผลใหไดรับรังสซีึ่งกอใหเกิดอันตราย

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

การปฏบิัติตามขอบังคับของยูเรเซีย (เบลารสุ, คาซัคสถาน, รัสเซีย)
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ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)
ประกาศ EU วาดวยการดําเนนิงานดานโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑน้ีมีความมุงหมายเพื่อใหเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะนาล็อกของประเทศ/พื้นท่ีของ
เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA)

ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE 1999/5/EC (เอกสารแนบทาย II) และมีเคร่ืองหมาย CE ท่ีแสดงความสอดคลองกันกํากับอยางเหมาะสม

สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหัวขอคําประกาศเร่ืองความเขากัน (Declaration of Conformity) ท่ีออกโดยผูผลิตในสวนอื่นของคูมือน้ี

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละเขต ผลิตภัณฑดังกลาวอาจไมไดใหการรับประกันแบบไมมีเง่ือนไขสําหรับการทํางานท่ีไดผลในทุกๆ
จุดหมายปลายทางของ PSTN ความเขากันไดของเครือขายข้ึนกับการต้ังคาท่ีถูกตองท่ีลูกคาเลอืกเพื่อเตรียมการเชือ่มตอไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏ
ในคูมือผูใช

หากคุณประสบปญหาการใชงานรวมกันของเครือขาย โปรดติดตอซัพพลายเออรอปุกรณของคุณ หรือฝายชวยเหลือของ HP ในประเทศ/พื้นท่ีที่ใชงาน

การเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจข้ึนอยูกับขอกําหนดเพิม่เติมท่ีผูใหบริการ PSTN ในทองท่ีกําหนดข้ึน

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.

เครือ่งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครือ่งพิมพท่ีไดรับอนุญาตประเภท ICTQC
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ประกาศเพ่ิมเตมิสาํหรับผลิตภัณฑไรสาย
ประกาศเกี่ยวกบัความสอดคลอง 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.

ผลิตภณัฑท่ีมีการทํางาน 5 GHz Industry of Canada

ขอควรระวัง: เม่ือใช LAN ไรสาย IEEE 802.11a ผลิตภัณฑน้ีถูกจํากัดสําหรับการใชภายในอาคารเทาน้ัน เน่ืองจากการทํางานในชวงความถ่ี 5.15 ถึง 5.25
GHz Industry Canada กําหนดใหใชผลิตภัณฑน้ีภายในอาคารสาํหรับชวงความถี่ 5.15 GHz ถึง 5.25 GHz เพื่อลดโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปน
อันตรายตอระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีผานดาวเทียมท่ีใชชองสัญญาณรวมกัน เรดารกําลังสงูไดรับจัดสรรใหเปนผูใชหลักสําหรับชวงความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ
5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดารเหลาน้ีอาจทําใหเกิดสญัญาณรบกวนและ/หรือความเสยีหายกับอุปกรณน้ีได
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การไดรับรงัสีความถีค่ลืน่วิทยุ (แคนาดา)

คําเตือน! การไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุ พลังงานท่ีแผออกมาของอุปกรณน้ีตํ่ากวาขอจํากัดการไดรับรังสคีวามถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada อยางไรก็ตาม
ควรใชอุปกรณน้ีในลักษณะท่ีมีโอกาสสมัผัสกับมนุษยนอยท่ีสดุระหวางการใชงานตามปกติ

เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกินขอกําหนดการไดรับรังสคีวามถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada ระยะหางของผูใชกับเสาอากาศควรไมนอยกวา 20 ซม.

ประกาศขอบงัคับของสหภาพยุโรป
ฟงกชันโทรคมนาคมของผลิตภัณฑน้ีอาจใชในประเทศ/พื้นท่ี EU และ EFTA ดังตอไปน้ี:

ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลธิัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด 
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร

ประกาศสําหรบัการใชงานในรสัเซีย
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

เครือ่งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครือ่งพิมพท่ีไดรับอนุญาตประเภท ICTQC
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ดัชนี

A
AirPrint 74

D
dpi (จุดตอน้ิว)

การสแกน 96
ขอกําหนดรายละเอยีด 4
แฟกซ 17, 111

DSL
การแฟกซ 120

E
ePrint 72

AirPrint 74
HP Cloud Print 72
HP Direct Print 73

EWS. โปรดดู เว็บเซิรฟเวอรในตัว

H
HP Cloud Print 72
HP Customer Care 246
HP Direct Print 73
HP Embedded Web Server 26
HP LaserJet Scan (Windows) 94
HP Toolbox

เก่ียวกับ 150
แถบแฟกซ 151
แท็บสถานะ 151

I
IP แอดเดรส

Macintosh, การแกไขปญหา 220
การกําหนดคาดวยตนเอง 39

ISDN
การแฟกซ 120

L
LaserJet Scan (Windows) 94
lightness

งานพิมพสีลบเลือน, การแกปญหา 209

M
Mac

การต้ังคาไดรเวอร 29, 30
การลบซอฟตแวร 28
การสแกนจากซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN 95
การสแกนหนาตอหนา 34, 94
การสแกนไปยังอเีมล 34, 94
การสแกนไปยังไฟล 34, 94
การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ 44
การแฟกซ 33
การแฟกซจาก 124
ปรับขนาดเอกสาร 30
ปญหา, การแกไขปญหา 219

Macintosh
การด USB, การแกไขปญหา 221
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 28
ไดรเวอร, การแกไขปญหา 219

Microsoft Word, การสงแฟกซจาก 125

P
PBX

การแฟกซ 120
ppi (พิกเซลตอนิ้ว), ความละเอียดในการสแกน 96

S
scanning

กระดาษเปลา, การแกปญหา 214

T
TCP/IP

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 36

V
VoIP

การแฟกซ 120

W
Windows

การต้ังคาไดรเวอร 24
การสแกนจากซอฟตแวร TWAIN หรือ WIA

95
การสงแฟกซจาก 124
การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ 44
การแกไขปญหาตางๆ 219
ซอฟตแวรสําหรับ 150
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 24
สวนประกอบของซอฟตแวร 23
สวนประกอบซอฟตแวร 26
ไดรเวอรท่ีสนับสนุน 24

Word, การสงแฟกซจาก 125

ก

กระจก, การทําความสะอาด 87, 98, 186
กระดาษ

การต้ังคาการลดขนาดแฟกซอตัโนมัติ 115
การพิมพบนกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรม

(Windows) 62
การวางแนวสําหรับปอน 51
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ขนาดท่ีกําหนดเอง, การต้ังคา Mac 30
ขนาดท่ีรองรับ 45
จํานวนหนาตอแผน 31
ประเภทท่ีสนับสนุน 46
มวนงอ, การแกปญหา 211
ยับ 212
หนาแรก 30
อปุกรณปอนกระดาษ, ขนาดท่ีสนับสนุน 139

กระดาษ, การสั่งซื้อ 224
กระดาษ, ปก

การพิมพ (Windows) 65
กระดาษ, พเิศษ

การพิมพ (Windows) 63
กระดาษติด

ตําแหนง 199
ถาด, การนํากระดาษท่ีติดออก 203
ถาดกระดาษออก, การนําออก 201
สาเหตุท่ัวไป 198
อปุกรณปอนกระดาษ, การนํากระดาษท่ีติดออก

200
กระดาษพิเศษ

การพิมพ (Windows) 63
คําแนะนํา 42

กระดาษพิเศษสาํหรับปก
การพิมพ (Windows) 65

กระดาษหัวจดหมาย
การพิมพ (Windows) 62

กระดาษเปนคลื่น, การแกปญหา 211
กระดาษแบบฟอรม

การพิมพ (Windows) 62
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ, การสงแฟกซไปยัง 123
การกําจัดวัสดุท่ีไมใชแลว 253
การขยายขนาดเอกสาร

การทําสาํเนา 82
การจัดการกระดาษ

การแกไขปญหา 208
การจัดการเครือขาย 39
การจัดเรียงสาํเนา 85
การดีเลยการสงแฟกซ 126
การตั้งคา

คาลวงหนาของไดรเวอร (Mac) 30
คาเร่ิมตนท่ีกําหนดมาจากโรงงาน, การเรียกคืน

191

ลําดับความสําคัญ 24, 28
ไดรเวอร 24
ไดรเวอร (Mac) 29

การต้ังคา EconoMode 158
การต้ังคา V.34 139
การต้ังคากระดาษท่ีมีขนาดกําหนดเอง

Mac 30
Windows 61

การต้ังคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข 109
การต้ังคาการลดขนาดอัตโนมัติ, แฟกซ 115
การต้ังคาการแกไขขอผิดพลาด, แฟกซ 138
การต้ังคาความคมชัด

การทําสําเนา 88
แฟกซ 111

การต้ังคาความเร็วลิงค 39
การต้ังคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 114
การต้ังคาเสียงกริ่งเฉพาะ 114
การต้ังคาโปรโตคอล, แฟกซ 139
การต้ังคาใหพอดีกับกระดาษ, แฟกซ 115
การต้ังคาไดรเวอร Mac

ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง 30
การทําความสะอาด

กระจก 87, 98, 186
ทางผานกระดาษ 181
ภายนอก 186
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ 174
เคร่ืองพิมพ 174
แผนค่ัน 178

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 80
การขยาย 82
การต้ังคาความจาง/เขม 88
การยกเลิก 82
การยอ 82
การเรียง 85
ความคมชัด, การปรับ 88
คุณภาพ, การปรับ 85
คุณภาพ, การแกไขปญหา 212
สองดาน 90
สําเนาหลายชุด 80
เมนูต้ังคา 15

การท้ิง, หมดอายุ 252
การท้ิงเม่ือหมดอายุ 252

การปฏิบัติตามขอบังคับของยูเรเซีย 268
การปรับขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 82
การปรับสเกลเอกสาร

การทําสําเนา 82
การพมิพ

Macintosh 30
การต้ังคา (Mac) 30
การต้ังคา (Windows) 57
การแกไขปญหา 217
หนาการกําหนดคา 148
หนาตัวอยาง 149
หนาแสดงสถานะอุปกรณสิน้เปลือง 148
แผนผังเมนู 149

การพมิพ 2 ดาน
Macintosh 31
Windows 68
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 51

การพมิพ n หนา 31
การพมิพสองดาน 31

Macintosh 31
Windows 68
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 51
ดูเพิม่เติมท่ี การพมิพสองดาน; การพิมพสองดาน

การพมิพแบบ n-up
การเลือก (Windows) 74

การพมิพแฟกซซ้ํา 128
การพมิพโทนสีเทา, Windows 58
การยกเลิก

งานทําสาํเนา 82
งานพิมพ 56
งานสแกน 95
แฟกซ 119

การยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร Mac 28
การยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร Windows 25
การยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ 113
การยอขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 82
การรับประกัน

การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 242
การใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง 245
ตลับผงหมึก 238
ผลิตภัณฑ 226
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การรับแฟกซ
การต้ังคาการประทับขอมูลเม่ือไดรับ 117
การต้ังคาการลดขนาดอตัโนมัติ 115
การต้ังคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 114
การพิมพซ้ํา 128
การล็อค 113
การเรียกเอกสาร 118
การแกปญหา 142
จากซอฟตแวร 128
จากโทรศัพทพวง 103
บันทึก, HP Toolbox 153
รายงานขอผิดพลาด, การพมิพ 137
รูปแบบเสียงกร่ิง, การต้ังคา 114
เม่ือคุณไดยินสญัญาณแฟกซ 128
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 116
โหมดการรับสาย, การต้ังคา 113

การรับแฟกซสวนบุคคล 117
การรีไซเคิล 3, 252

ฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส 253
การรีไซเคิลวัสดุสิน้เปลือง 160
การรีไซเคิลฮารดแวร บราซลิ 254
การรีไซเคิลฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส 253
การลงทะเบียน, ผลิตภัณฑ 154
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 154
การลบซอฟตแวร Mac 28
การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา 119
การลอ็คแฟกซ 113
การวางแนว

กระดาษ, ขณะปอน 51
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76

การวางแนวหนากระดาษ
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76

การสนับสนุน
ออนไลน 154, 246

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 246

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 246

การสนับสนุนออนไลน 246
การสัง่ซื้อ

หมายเลขชิ้นสวน 224
อปุกรณสิ้นเปลอืงและอุปกรณเสริม 224

การสัง่ซื้อวัสดุสิ้นเปลอืง
เว็บไซต 223

การสแกน
การยกเลิก 95
ขาวดํา 97
ความละเอียด 96
คุณภาพ, การแกปญหา 213
จาก HP LaserJet Scan (Windows)

94
จากซอฟตแวร Mac 34
ซอฟตแวรท่ีเขากันไดกับ TWAIN 95
ซอฟตแวรท่ีเขากันไดกับ WIA 95
รูปแบบไฟล 96
วิธีการ 94
สี 96
หนาตอหนา (Mac) 34, 94
โทนสีเทา 97
ไปยังอีเมล (Mac) 34, 94
ไปยังไฟล (Mac) 34, 94

การสแกนขาวดํา 97
การสแกนหนาตอหนา (Mac) 34, 94
การสแกนโทนสีเทา 97
การสงตอแฟกซ 112
การสงแฟกซ

กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 123
การดีเลย 126
การยกเลิก 119
การสงตอ 112
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 122
การแกปญหา 139
จากซอฟตแวร 124
จากโทรศัพทแบบ Downstream 126
บันทึก, HP Toolbox 153
รายงานขอผิดพลาด, การพมิพ 137

การหมุนหมายเลข
การต้ังคาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ

Pulse 110
การโทรซ้ําอตัโนมัติ, การต้ังคา 110
จากโทรศัพท 126
ดวยตนเอง 122
แฟกซ 17
โทรซ้าํดวยตนเอง 123

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 122

การหมุนหมายเลขระหวางประเทศ 122
การหมุนหมายเลขแบบ Pulse 110
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 110
การอนุญาตใหใชสิทธ์ิ, ซอฟตแวร 242
การเกลีย่ผงหมึก 161
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 160
การเก็บรักษา

เคร่ืองพิมพ 248
การเชื่อมตอ

การแกไขปญหา 217
การเชื่อมตอกับเครือขาย 38
การเชื่อมตอเครือขาย 38
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 2
การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (Windows) 57
การเรียกคืนคาเร่ิมตนท่ีกําหนดมาจากโรงงาน 191
การเรียกเอกสารจากแฟกซ 118
การแกปญหา 211

การรับแฟกซ 142
การสงแฟกซ 139
ขอความบนแผงควบคุม 195
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนซ้าํ ๆ 212
คราบผงหมึก 209
คุณภาพของการสแกน 213
งานพิมพสีลบเลือน 209
ผงหมึกกระจาย 212
ผงหมึกเลอะ 210
ผงหมึกเลอะเทอะ 210
ยับ 212
สือ่ท่ีใชพิมพมวนงอ 211
สแกนกระดาษเปลา 214
หนากระดาษวาง 217
หนาท่ีเอียง 211
เสน, การสแกน 214
เสน, สําเนา 213

การแกปญหากระดาษติด
ตําแหนง 199

การแกไข 190
ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 217
ปญหาเครือขาย 217
ปญหาในการปอนกระดาษ 208
หนาเอยีง 208
ดูเพิม่เติมท่ี การแกไขปญหา
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การแกไขปญหา 190
การจัดการกระดาษ 208
การต้ังคาการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ 138
การเชื่อมตอ 217
การโทรออก 140
ขอความบนแผงควบคุม 195
ความเร็ว, การแฟกซ 141, 144
คุณภาพของภาพ 209
คุณภาพสําเนา 212
นํากระดาษท่ีติดออก 198
ประสทิธภิาพการทํางาน 217
ปญหาการเชื่อมตอโดยตรง 217
ปญหาของ Mac 219
ปญหาเครือขาย 217
พมิพกระดาษชา 217
รอยดางซ้ําๆ 215
รูปแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ 192
สายเคเบิล USB 217
หนาจางเกินไป 213
หนาเขมเกินไป 213
เก่ียวกับ Windows 219
เคร่ืองไมพมิพเอกสาร 217
เสน, หนาท่ีพิมพ 210
แฟกซ 130
ดูเพิม่เติมท่ี การแกไข; การแกไข; การแกไขปญหา

การแกไขปญหาแฟกซ
รายการตรวจสอบ 130

การแฟกซ
จากคอมพิวเตอร (Mac) 33, 124
จากคอมพิวเตอร (Windows) 124

การโทร
หยุดชัว่คราว, การใส 109

การโทรซ้ํา
อตัโนมัติ, การต้ังคา 110

การโทรออก
การแกไขปญหา 140

การใสวัสดุพิมพ
ถาดปอนกระดาษ 47
อปุกรณปอนกระดาษ 50

กําหนดสเกลเอกสาร
Windows 66

ข

ขนาด, กระดาษ
การต้ังคาใหพอดีกับกระดาษ, การสงแฟกซ 115

ขนาด, สําเนา
การยอหรือการขยาย 82

ขนาดกระดาษ
การกําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะ

(Windows) 66
การเปลี่ยน 44
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61
กําหนดเอง (Windows) 61

ขอกําหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 4
ภายนอก 248
สภาพแวดลอม 248
ไฟฟาและเสยีง 248

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพมิพ 248
ขอกําหนดทางเสียง 248
ขอกําหนดทางไฟฟา 248
ขอกําหนดภายนอก 248
ขอกําหนดเกี่ยวกับความชืน้ 248
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 248
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 248
ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ 248
ขอควรระวัง iii
ขอความ

ขอความ 211
แผงควบคุม 195

ขอความ, การแกปญหา 211
ขอความแจงขอผิดพลาด

แผงควบคุม 195
ขอความแสดงขอผิดพลาด, แฟกซ 131
ขอจํากัดของวัสดุ 252
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนซ้ํา ๆ, การแกปญหา 212

ค

คราบ, การแกปญหา 209
ความจาง

ความคมชัดของแฟกซ 111
ความจุ

ถาดกระดาษออก 4
อุปกรณปอนกระดาษ 4

ความชวยเหลือ
ตัวเลอืกการพมิพ (Windows) 57

ความดัง
การต้ังคา 19

ความดังของเสียง, การปรับ 116
ความละเอียด

การสแกน 96
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61
ขอกําหนดรายละเอยีด 4
แฟกซ 111

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 88

ความเขม, การต้ังคาความคมชัด
การทําสําเนา 88
แฟกซ 111

ความเขมในการพมิพ 216
ความเร็ว

ขอกําหนดรายละเอยีดเก่ียวกับการพมิพ 4
แฟกซ, การแกไขปญหา 141, 144

ความเร็วต่ํา, การแกไขปญหา
การแฟกซ 141, 144

คําอธบิาย, เอกสาร iii
คําอธบิายของเอกสาร iii
คําเตือน iii
คุณภาพ

การต้ังคาการทําสําเนา 85
การต้ังคาการพมิพ (Macintosh) 30
สําเนา, การแกไขปญหา 212
สแกน, การแกปญหา 213

คุณภาพของงาน
สแกน, การแกปญหา 213

คุณภาพของภาพ
สําเนา, การแกไขปญหา 212
สแกน, การแกปญหา 213

คุณภาพงานพิมพ
สําเนา, การแกไขปญหา 212

คุณลกัษณะทางสิ่งแวดลอม 3
คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ 4
คุณสมบัติของความสามารถในการเขาใชงาน 5
คาลวงหนา (Mac) 30
คาเร่ิมตน, การเรียกคืน 191
คาเร่ิมตนท่ีกําหนดมาจากโรงงาน, การเรียกคืน 191
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เครือขาย
การต้ังคา, การดู 39
การต้ังคา, การเปลียน 39
การต้ังคาความเร็วลิงค 39
คาคอนฟเกอเรชนั IP แอดเดรส 39
รหัสผาน, การต้ังคา 39
รหัสผาน, การเปลี่ยน 39
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 36

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท, การเชื่อมตอ 103
การต้ังคาแฟกซ 114

เคร่ืองพมิพ
การทําความสะอาด 174

เคล็ดลับ iii

ง

งานพิมพ
การยกเลิก 56

งานพิมพสีจาง, การแกปญหา 209
งานพิมพสีลบเลือน 209
เงาพื้นหลัง, การแกไขปญหา 210

จ

จํานวนสาํเนา, การเปลีย่นแปลง 80
จํานวนสาํเนางานพิมพ

การเปลี่ยนแปลง (Windows) 58
จุด, การแกปญหา 209
จุดตอน้ิว (dpi)

ขอกําหนดรายละเอยีด 4
แฟกซ 111

ฉ

ฉลาก
การพิมพ (Windows) 63

ช

ชิพหนวยความจํา, ตลบัผงหมึก
คําอธิบาย 241

ชุดต้ังคาแบบรวดเร็ว 59

ซ

ซองจดหมาย
การวางแนวสําหรับปอน 51

ซอฟตแวร
Windows 26

การต้ังคา 24, 28
การยกเลิกการติดต้ังสําหรับ Windows 25
การยกเลิการติดต้ัง Mac 28
การรับแฟกซ 128
การสแกนจาก TWAIN หรือ WIA 95
การสงแฟกซ 124
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในซอฟตแวร

242
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 24, 28
สวนประกอบของ Windows 23
เว็บเซริฟเวอรในตัว 26

ซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN, การ
สแกนจาก 95

ซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA, การสแกน
จาก 95

ด

ไดรเวอร
Macintosh, การแกไขปญหา 219
การต้ังคา 24, 28
การต้ังคา (Mac) 30
การต้ังคา (Windows) 57
การต้ังคาแบบดวน (Windows) 59
การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ 44
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคา (Mac) 29
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคา (Windows) 24
การเลือก (Windows) 216
คาลวงหนา (Mac) 30
ท่ีสนับสนุน 24

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
ท่ีสนับสนุน 24

ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Mac)
การต้ังคา 30
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคา 29

ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows)
การต้ังคา 57
การเปลี่ยนแปลงการต้ังคา 24
การเลือก 216

ต

ตลับผงหมึก
การรับประกัน 238
การรีไซเคิล 252

ชพิหนวยความจํา 241
ไมใชของ HP 239

ตลับหมึก
การจัดเก็บ 160
การรับประกัน 238
การรีไซเคิล 160, 252
การเปลี่ยน 163
ท่ีไมใชของ HP 239
สถานะ, การดู 151
หมายเลขชิ้นสวน 224
ไมใชของ HP 160

ตลับหมึกพมิพ
การจัดเก็บ 160
การรีไซเคิล 160
การเกลี่ยผงหมึก 161
การเปลี่ยน 163
ปุมคลายล็อคท่ีชองใสตลบัหมึก, ท่ีต้ัง 6
สถานะ, การดู 151
หมายเลขชิ้นสวน 224
ไมใชของ HP 160

ตัววัด, รอยดางซ้ําๆ 215
ตัวอักษร, การแกปญหา 211

ถ

ถาด
กระดาษติด, การนํากระดาษที่ติดออก 203
การพิมพสองดาน 31
ขนาดกระดาษเร่ิมตน 52
ความจุ 4
ท่ีต้ัง 6

ถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษ 51

ถาดกระดาษ, กระดาษออก
กระดาษติด, การนําออก 201
ความจุ 4
ท่ีต้ัง 6

ถาดกระดาษออก
ความจุ 4, 51
ท่ีต้ัง 6

ถาดปอน 31
ถาดปอนกระดาษ

การใสกระดาษ 47
ความจุ 51
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ท่ีต้ัง 6
ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข 208

แถบสขีาวหรือแถบจางๆ 213
แถบสขีาวหรือแถบจางๆ, การแกไขปญหา 213
แถบแฟกซ

HP Toolbox 151
แถบและร้ิว, การแกไขปญหา 210

ท

ทางเดินกระดาษ, การทําความสะอาด 181
แท็บการต้ังคา (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 156
แท็บขอมูล (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 155
แท็บเครือขาย (เว็บเซิรฟเวอรในตัว) 156
โทรซ้ํา

ดวยตนเอง 123
โทรซ้ําดวยตนเอง 123
โทรศัพท

การรับแฟกซจาก 103, 128
โทรศัพท, Downstream

การสงแฟกซจาก 126
โทรศัพท, การเชื่อมตอเพิม่เติม 103
โทรศัพทพวง

การรับแฟกซจาก 103
การสงแฟกซจาก 126

โทรสาร
การพิมพ 127

น

แนวต้ัง
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76

แนวนอน
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 76

บ

บัตรประจําตัว
การทําสาํเนา 81

บัตรโทรศัพท 122
บันทึก, แฟกซ

ขอผิดพลาด 137
พมิพท้ังหมด 136

แบตเตอร่ีท่ีใหมา 252
แบบฟอรม

การพิมพ (Windows) 62

ใบปะหนา
การพิมพ (Mac) 30

ป

ประกาศ EMC ของเกาหลี 266
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 266, 267
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

266, 267
ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอรของ
ประเทศฟนแลนด 267

ประเภทกระดาษ
การเปลี่ยน 44
การเปลี่ยนแปลง (Windows) 61

ปรับขนาดเอกสาร
Mac 30
Windows 66

ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไข 208
ปุมคลายล็อคท่ีชองใสตลับหมึก, ท่ีต้ัง 6
เปล่ียน

ตลับหมึกพิมพ 163
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ 166
แผนค่ัน 171

ผ

ผงหมึก
การเกลี่ย 161
คราบ, การแกปญหา 209
ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 212
เลอะ, การแกปญหา 210
เลอะเทอะ, การแกปญหา 210

ผงหมึกกระจาย, การแกปญหา 212
ผงหมึกเลอะ, การแกปญหา 210
ผงหมึกเลอะเทอะ, การแกปญหา 210
ผลติภัณฑ

การเปรียบเทียบรุน 2
หมายเลขผลิตภัณฑ, ท่ีต้ัง 10

ผลติภัณฑปลอดสารปรอท 252
แผงควบคุม

การต้ังคา 24, 28
ขอความ, การแกปญหา 195
ประเภทขอความ 195
ปุมและสัญญาณไฟ 11, 12

รูปแบบไฟสญัญาณบอกสถานะ 192
เมนู 14

แผนการควบคุมไมใหทําลายสิง่แวดลอม 249
แผนผังเมนู

การพิมพ 149
แผนค่ัน

ทําความสะอาด 178
เปล่ียน 171

แผนใส
การพิมพ (Windows) 63

พ

พอรต
การแกไขปญหาเคร่ือง Macintosh 221
ชนิดท่ีรวมไว 4
ท่ีต้ัง 8, 9

พอรต USB
การแกไขปญหา 217
การแกไขปญหาเคร่ือง Macintosh 221
ชนิดท่ีรวมไว 4
ท่ีต้ัง 8, 9

พอรตอินเตอรเฟซ
ท่ีต้ัง 8, 9

พอรตอินเตอรเฟส
ชนิดท่ีรวมไว 4

พอรตเครือขาย
ท่ีต้ัง 9

พอรตแฟกซ, ท่ีตั้ง 9
พิกเซลตอน้ิว (ppi), ความละเอียดในการสแกน 96
พื้นหลังสีเทา, การแกไขปญหา 210

ฟ

แฟกซ
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 123
การดีเลยการสง 126
การต้ังคา V.34 139
การต้ังคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข

109
การต้ังคาการโทรซ้ํา 110
การต้ังคาความคมชัด 111
การต้ังคาความดังของเสยีง 116
การประทับขอมูลเม่ือไดรับ 117
การพิมพซ้ําจากหนวยความจํา 128
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การพิมพแฟกซสวนบุคคล 127
การยกเลิก 119
การรักษาความปลอดภัย, การรับแฟกซสวน
บุคคล 117

การรับจากซอฟตแวร 128
การรับเม่ือคุณไดยินสัญญาณแฟกซ 128
การรับโทรศัพทพวง 103
การลดขนาดอัตโนมัติ 115
การลบออกจากหนวยความจํา 119
การล็อค 113
การสงจากซอฟตแวร 124
การสงตอ 112
การสงแฟกซจากโทรศัพท 126
การหมุนหมายเลข, Tone หรือ Pulse 110
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 122
การเรียกเอกสาร 118
การแกปญหาการรับ 142
การแกปญหาการสง 139
การแกไขขอผิดพลาด 138
การโทรซ้ําดวยตนเอง 123
การใช DSL, PBX หรือ ISDN 120
การใช VoIP 120
ขอความแจงขอผิดพลาด 132
ความละเอยีด 111
คาท่ีต้ังจากโรงงาน, การเรียกคืน 191
จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 114
บันทึกการรับ 153
บันทึกการสง 153
ประเภทกร่ิง 18
รับสวนตัว 117
รายงาน 16
รายงาน, การพิมพท้ังหมด 136
รายงานขอผิดพลาด, การพมิพ 137
รูปแบบเสียงกร่ิง 114
หมายเลขนําหนาการโทร 109
หยุดชัว่คราว, การใส 109
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 116
โหมดการรับสาย 17, 113

แฟกซอเิล็กทรอนิกส
การรับ 128
การสง 124

ไฟฟา
การแกไขปญหา 190
การใช 248

ไฟล, การสแกนไปยัง
Mac 34, 94

ม

เมนู
การต้ังคาการทําสาํเนา 15
การต้ังคาระบบ 19
การต้ังคาแฟกซ 16
บริการ 19
ฟงกชนัแฟกซ 14
รายงาน 15
สถานะการสงแฟกซ 14
สมุดโทรศัพท 14

เมนูการต้ังคาระบบ 19
เมนูบริการ 19
โมเด็ม, การเชื่อมตอ 102

ย

ยับ, การแกปญหา 212

ร

รอยดางซ้าํๆ 215
รอยดางซ้าํๆ, การแกไขปญหา 215
ระบบปฏิบัติการ, เครือขาย 36
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 24, 28
รายการตรวจสอบ

การแกไขปญหาท่ัวไป 190
การแกไขปญหาแฟกซ 130

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา 190
รายงาน

หนาการกําหนดคา 16, 148
หนาตัวอยาง 15, 149
หนาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง 16, 148
แผนผังเมนู 16, 149
แฟกซ 16

รายงาน, แฟกซ
ขอผิดพลาด 137
พมิพท้ังหมด 136

รายงานการใชโทรสาร, การพิมพ 16

รายงานขอผิดพลาด, แฟกซ
การพิมพ 137

ร้ิว, การแกไขปญหา 210
รุน

การเปรียบเทียบ 2
หมายเลข, ท่ีต้ัง 10

รูปแบบเสยีงกร่ิง 114
รูปแบบไฟสัญญาณ

แผงควบคุม 192
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ 192

ล

ลายนํ้า
การพิมพ (Windows) 68

ลําดับความสําคัญ, การต้ังคา 24, 28
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ทําความสะอาด 174
เปล่ียน 166

ล็อค
เคร่ืองพิมพ 157

ว

วันท่ีแฟกซ, การต้ังคา
ใชวิซารดการต้ังคาแฟกซของ HP 106
ใชแผงควบคุม 104

วัสดุพิมพ
ขนาดท่ีกําหนดเอง, การต้ังคา Mac 30
ขนาดท่ีรองรับ 45
ขนาดเร่ิมตนของถาด 52
ท่ีใชได 45
หลายหนาในหนาเดียว 31
อุปกรณปอนกระดาษ, ขนาดท่ีสนับสนุน 139

วัสดุพิมพท่ีรองรับ 45
วัสดุพิมพพิเศษ

คําแนะนํา 42
วัสดุสิน้เปลือง

การรีไซเคิล 160
การสั่งซื้อ 154, 224
สถานะ, การดู 151

เวลาแฟกซ, การต้ังคา
ใชวิซารดการต้ังคาแฟกซของ HP 106
ใชแผงควบคุม 104
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เว็บเซิรฟเวอรในตัว
การสนับสนุน 156
การใช 155
สถานะอุปกรณสิ้นเปลอืง 156
สถานะเคร่ืองพมิพ 155
สัง่ซือ้อุปกรณสิ้นเปลอืง 156
หนาการกําหนดคา 155
แถบ Information (ขอมูล) 155
แถบ Networking (เครือขาย) 156
แถบ Settings (การต้ังคา) 156

เว็บไซต
การสนับสนุนสําหรับลูกคา 246
การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 223
รายงานของปลอม 160, 240
เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) 256
เว็บไซตปลอม 240
เว็บไซตปลอมของ HP 240

ศ

ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม 160
ศูนยฮอตไลนแจงเร่ืองของปลอม 160

ส

สถานะ
การดู 151
การสงแฟกซ 14

สมุดโทรศัพท, แฟกซ
HP Toolbox 151
การนําเขา 107
การลบรายการท้ังหมด 108

สัญญาณสายไมวาง, ตัวเลอืกการโทรซ้าํ 110
สายภายนอก

หมายเลขนําหนาการโทร 109
หยุดชัว่คราว, การใส 109

สายเคเบิล
USB, การแกไขปญหา 217

สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นสวน 224
สําเนาจาง 213
สําเนาท่ีกําหนดขนาดเอง 82
สําเนาเขม 213
สี, การต้ังคาการสแกน 96, 97

สื่อ
หนาแรก 30

สื่อที่ใชพิมพ
มวนงอ, การแกปญหา 211
ยับ 212

สื่อที่ใชพิมพมวนงอ 211
สแกนกระดาษเปลา, การแกปญหา 214
สแกนเนอร

การทําความสะอาดกระจก 87, 98, 186
เสียงกริ่ง

เฉพาะ 114
เสน, การแกปญหา

สําเนา 213
สแกน 214

เสน, การแกไขปญหา 210
หนาท่ีพิมพ 210

เสนในแนวต้ัง, การแกไขปญหา 210

ห

หนังสอืเลมเล็ก
การพิมพ (Windows) 70

หนวยความจํา
การพิมพแฟกซซ้ํา 128
การลบแฟกซ 119
ขอกําหนดรายละเอยีด 4

หนา, เอยีง 208
หนากระดาษ

พมิพชา 217
วาง 217
เคร่ืองไมพมิพเอกสาร 217
เอยีง 211

หนากระดาษวาง
การแกปญหา 217

หนาการกําหนดคา
การพิมพ 148

หนาตัวอยาง, การพมิพ 149
หนาตอนาที 4
หนาตอแผน 31
หนาท่ีเอยีง 211
หนาาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง

การพิมพ 148
หนาเย้ือง 208
หนาเอกสารเอียง 211

หนาเอียง 208
หนาแรก

ใชกระดาษแตกตางกัน 30
หนาในหนาเดียว

การเลือก (Windows) 74
หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพ 224
หมายเลขนําหนา, หมุนหมายเลข 109
หมายเลขผลิตภัณฑ, ท่ีต้ัง 10
หมายเหตุ iii
หมุนหมายเลข

หมายเลขนําหนา, การใส 109
หยุดชั่วคราว, การใส 109
หลายหนาในหนาเดียว 31

การพิมพ (Windows) 74
หัวแฟกซ, การตั้งคา

ใชวิซารดการต้ังคาแฟกซของ HP 106
ใชแผงควบคุม 104

หอตัว, การแกปญหา 212
โหมดการตรวจสอบแบบเงียบ 116
โหมดการรับสาย, การต้ังคา 113

อ

อีเมล, การสแกนแลวแนบไปกับ
การต้ังคาความละเอียด 97

อีเมล, การสแกนไปยัง
Mac 34, 94

อุปกรณปอนกระดาษ
การใสกระดาษ 50
ขนาดกระดาษท่ีสนับสนุน 139
ความจุ 4, 51
ท่ีต้ัง 6

อุปกรณสิ้นเปลือง
การปลอมแปลง 160, 240
การรีไซเคิล 252
การสั่งซื้อ 223
ท่ีไมใชของ HP 239
หมายเลขชิ้นสวน 224
ไมใชของ HP 160

อุปกรณสิน้เปลืองของปลอม 160, 240
อุปกรณสิ้นเปลอืงท่ีปลอมแปลง 160, 240
อุปกรณสิ้นเปลอืงท่ีไมใชของ HP 160, 239
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อุปกรณเสริม
การสั่งซื้อ 223, 224
หมายเลขชิ้นสวน 224

อุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง, การเชือ่มตอ 102
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